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Наградиха победителите от
Националния детски конкурс "Освобождението"
През 2012 година в Националния конкурс за детска рисунка "Освобождението" участваха 580
творби на деца от 75 училища в 55 населени места на 9 области на България.
От Плевен традиционно участват най-много ученици и тази година те са от 12 училища.
Традиционно преобладават теми, свързани с паметниците на признателност към загиналите за нашето
освобождение, преобладават портрети на Скобелев, на
Тотлебен, избрани моменти от сражения.
Изложбата с детски рисунки ще може да бъде
подредена до края на месеца в Панорамата в Плевен.
ГПЧЕ получи високо признание, като грабна три от
наградите:
Първа възрастова група – І – ІV клас:
Първо място – Виктория Иванова – І а кл., ГПЧЕ - гр.
Плевен, ученичка от класа на г-жа Елена Великова

Поощрителна награда
Мартин Илиев – IІІа кл., ГПЧЕ
– гр. Плевен, ученик от класа на
г-жа Мариана Кулева

Втора възрастова група – V-VІІІ клас:
Трета награда – Мартин Трифонов – VIІ кл. ГПЧЕ – гр. Плевен,
възпитаник на г-н Димитър Димитров
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МОЯТА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ
В навечерието на Националния празник
на България бяха наградени победителите в
конкурса „Моята свободна България‖. Гимназия
с преподаване на чужди езици се класира в
областта на ИКТ технологиите - компютърните
презентации.
Първа възрастова група – І – ІV клас:
Второ място – близнаците Мартин и
Калин Илиеви - ІІІа клас, ГПЧЕ, от класа на
г-жа Мариана Кулева - с презентация „Моя
България”.
Втора възрастова група – V-VІІІ клас:
Трето място – Паоло Ганов – VІІа клас,
ГПЧЕ – с презентация „Панорамата”.

Под ръководството на г-жа Нели Мичева и г-жа
Габриела Янкова в концерта взеха участие и
талантите на ГПЧЕ.

КЛУБ „ОТКРИЙ И ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ”- IIА клас
В клуб „Открий и опознай родния край‖ с ръководител г-жа Цонка Кацарска учениците от 2а клас ще се
запознаят с историята на родния край. Чрез разнообразни дейности ще се мотивират участниците да се
гордеят със своето минало и да изградят чувство за признателност към историята на родния край.

Образът на Левски в художествената
литература

ТРЕТИ МАРТ
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Третокласниците Дара и Стилиян сред успелите деца на България
Вече е ясен окончателният списък на талантливите и
успели деца на България за 2011 година. "Награди за
успелите деца на България" за 2011-а е четвъртото издание
след успешния старт на проекта през 2008 година.
Идеята е на фондация “Димитър Бербатов”, а сред
утвърдените деца, които вече са част от клуб 2011, има и
плевенски присъствие.
Третокласниците Дара Ганчева и Стилиян Нановски от
Езиковата гимназия са номинирани от класната си
ръководителка Мариана Кулева. Постиженията на
малчуганите им осигуряват място в клуба на талантливите
български деца.
Вече е ясен окончателният списък на талантливите и
успели деца на България за 2011 година. "Награди за успелите деца на България" за 2011-а е
четвъртото издание след успешния старт на проекта през 2008 година.
Идеята е на фондация “Димитър Бербатов”, а сред утвърдените деца, които вече са част от клуб 2011,
има и плевенски присъствие.
Третокласниците Дара Ганчева и Стилиян Нановски от Езиковата гимназия са номинирани от
класната си ръководителка Мариана Кулева. Постиженията на малчуганите им осигуряват място в клуба
на талантливите български деца.
От фондацията припомнят, че наградите са доказано успешно средство да се оценят постижения и да
се поощри по-нататъшното развитие на победителите, както и да се мотивират и ангажират различни
целеви групи. Особено престижни са годишните награди за цялостни постижения. Да учредим такива
награди - да избираме и награждаваме български деца за всички техни постижения през годината,
означава да открояваме успеха им в дадена област като победа, заслужаваща специално внимание. С
четвъртото издание на проекта ние продължаваме утвърждаването на тези награди като традиционни. И
още, че целите на проекта са да създаде сред децата нагласа на уважение към успеха, дължащ се на
талант и усилия, да стимулира развитието им в различни области, да ги мотивира да търсят изява, да
намали агресията и насилието сред тях, чрез пренасочване на енергията им в градивна посока.
Трябва да уточним, че проектът няма за цел да прави кастинги и да установява таланти. За наградите
се номинират деца с вече наградени на различни форуми постижения. Идеята е да се стимулира не
само работата върху таланта, но и неговата изява.
Всички коректно номинирани за всяка от годините досега се включват в книгата-алманах “Успелите
деца на България”, която фондацията издава след приключването на всяка кампания. Сега там влизат
Дара и Стилиян.
Дара Ганчева е на 9 години. Номинацията й е за постиженията на момичето в спорта. Макар и едва
третокласничка, Дара има серия от карате медали. През миналата година завоюва първо място в
националния турнир по карате “Приятелство, не омраза” за Купата на Община Кнежа от веригата “Млади
приятели на полицията”. Трета е в Националното първенство по карате за деца и младша възраст в
Сливен, трето място на Национален турнир по карате "Купа „Компас” - Монтана, както и на Националния
турнир по карате за деца и младша възраст "Купа Хасково".
Стилиян Нановски също е на 9 години. Неговото амплоа е математиката. За миналата година е
“записал” първо място в областния кръг и се е представил отлично в националния кръг на
математическото състезание “Европейско кенгуру”. Любопитното е, че Стилиян - второкласник през
миналата година, участва в групата 3-4 клас, защото второкласниците като група няма в националното
състезание.
Малкият математик постига трето място в регионалното математическо състезание "Стоян Заимов" и
второ място в регионалния кръг на националното Коледно математическо състезание.
Стилиян е автор на рубриката „Забавна математика” на страниците на училищния вестник „Звънче” вестник издаван от деца за деца в началния курс на Езиковата гимназия.
Понеделник, 27 Март 2012г., написано от m.posredniknews.com
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Статия във вестник „България Сега‖, Чикаго, САЩ

АЗ СЪМ БЪДЕЩЕТО НА ПЛЕВЕН
Ротари клуб „Плевен Центрум", НЧ „Съгласие 1869" Плевен , със любезното съдействие на Община Плевен , Ви
кани да участвате в конкурс за рисунка , есе и музикално изпълнение/вокално и инструментално/ на тема „Аз съм бъдещето
на Плевен". Инициативата е посветена на предстоящите празници —Деня на Европа, Празника на гр.Плевен и Ден на
българската просвета и култура и славянската писменост.
Рисунките и есетата очакваме да представите в срок до 09.05.2012г. в НЧ „Съгласие 1869". В творбите на младите
граждани на Плевен очакваме да видим тяхната представа за развитието на града ни, неговото място в държавата и в
приноса към развитието му .

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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