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АЗ СЪМ 

БЪДЕЩЕТО 

НА ПЛЕВЕН 
      

 
Добре дошли  

в най-позитивното 
пространство на 

вестник „Звънче” – 

вестникът на 
успелите деца на 

Плевен.  
 В специалния 

брой, посветен на 

конкурса и на  

празника на 

ГПЧЕ,  може да 
споделяте новини 

или реални случки, 
които вдъхновяват,  

подтикват към 
креативност или 

просто носят 

оптимизъм! 
Защото добрите 

новини са 
позитивните 

новини! 

 Р ъ к а  з а  р ъ к а                    Б р о й № 3  

Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен 
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В е с т н и к  з а  д е ц а  

Л а у р е а т  н а  т р и  н а ц и о н а л н и  н а г р а д и  

 

  
 

  ВЕСТНИК “ЗВЪНЧЕ” 

16 г. издателска дейност 
Вестникът се издава от 1996 г. 

Редакционният екип са ученици от 7 

до 10 г. Консултант е началната 
учителка Мариана Кулева.  
Рубриките на вестничето са над 
двадесет. Вестник “Звънче” се 

съхранява в Националната 

библиотека “Св. св. Кирил и 

Методий” гр. София и във фонда на 

“Банката за детски идеи”. Във връзка с 
международния проект “Happy 
S.C.I.E.N.C.E. се съхранява и в 
Националната библиотека на 

Флоренция.  
 

Носител е на национални 

награди: 
 Грамота - V национален конкурс 

на тема: “Нашият любим вестник” 
на Движение за деца “Рицари на 
познанието”. 
  Второ  място - Национален 

конкурс на тема: “Европанорама”, 
организиран от NABEC при ИЦ на ЕС. 
Наградата на малките журналисти бе 

връчена лично от журналистката 
Валерия Велева. 
 Специална награда, за 

оригинално представяне на вестник 
„Звънче” на Национален литературен 
конкурс на тема: „Моята приказка за 
доброто”, в рамките на  ХІІІ 
Национален фестивал на детската 

книга, Сливен         
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АЗ СЪМ БЪДЕЩЕТО НА ПЛЕВЕН 
ШАХМАТИСТ 

       
 

     Казвам се Стилиян Нановски и съм ученик в 3”а” клас в ГПЧЕ-гр.Плевен. Още преди да тръгна в  първи клас 

открих любовта си към две неща- математиката и шахмата. Записах се да тренирам в шахматен клуб„Плевен ХХI”. 
Там открих много приятели, с които заедно тренираме, ходим на различни турнири и състезания. През пролетната 
ваканция заедно с други деца от клуба участвах в Държавните индивидуални първенства по класически шах, 
ускорен шах и блиц, които се проведоха  в гр. Пловдив. Тази година беше за мен много щастлива- спечелих 
сребърен медал на ускорен шах и титлата държавен вицешампион. Имам и други успехи в шаха, но този е най - 
значимият досега. Мисля, че трудът ми и усилията , които положих през годината, бяха възнаградени.  
         С математиката също се справям много добре. Още от първи клас участвам в  различни състезания и почти 
винаги съм на първо, второ или трето място. Миналата година се класирах на първо място в Областния кръг и взех 

участие в Националния кръг на математическото състезание”Европейско кенгуру”. Въпреки, че бях във втори клас, 
решавах същите задачи като децата от трети и четвърти клас и се справих много добре. Получих грамота за 
отлично представяне. Тази година отново се класирах за Националния кръг.  

Заради успехите ми по математика, бях номиниран от моята госпожа - Мариана Кулева за участие в ”Клуб  
2011” на „Успелите деца на България” на фондация „Димитър Бербатов”. На 2 юни предстои награждаването  и 
срещата с един от най-добрите български футболисти и отсега много се вълнувам. 

 И математиката и шахмата  развиват различни умения, помагат ми да бъда по-самостоятелен, по-организиран, 

да мисля логически и да вземам сам важни решения. 
Смятам, че ако всеки положи знания, усилия и постоянство в това, което прави, нашият град би станал най-

известния в България. Но и такъв какъвто е сега, аз пак го обичам! 
Стилиян Нановски -9 г., ІІІа клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КАРАТЕ 
 Казвам се Дара Ганчева. Ученичка съм в трети клас на Гимназия с преподаване на чужди езици. Отличничка 

съм.  Активно се включвам и в заниманията на ателие „Вторият живот на пластмасовата торбичка”. От 
работата в него научих, че човек както положително, така и отрицателно може да въздейства на природата. Но 
ние искаме нашето ежедневие да е зелено и затова с отпадъчните материали си изработваме различни 
предмети. Дори си направихме модно ревю с костюми изработени от пластмасови торбички. 
      От две години се занимавам активно с любимия си спорт карате в плевенския клуб ,,Петромакс''. Никога не 
съм пропускала тренировка. Затова и усилията ми бяха възнаградени. През изминалата 2011 г. участвах в 5 

състезания в градовете Кнежа, Монтана, Хасково и Сливен. Спечелих 1 златен и 4 бронзови медала. Чувствам 
се наистина щастлива. Ще продължавам усилено да тренирам както досега.  

     Заради успехите ми по карате, бях номиниран от моята госпожа - Мариана Кулева за участие в ”Клуб  
2011” на „Успелите деца на България” на фондация „Димитър Бербатов”. На 2 юни предстои награждаването  
и срещата с един от най-добрите български футболисти и отсега много се вълнувам. 
    Моите успехи са успехи и на родния ми град. Искам  както аз се гордея с него, така и той да се гордее със 
своята състезателка Дара. 

 Дара Ганчева – 9 г. ІІІа клас 
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Моят роден град е Плевен. Той се намира в 

Дунавската равнина. Тук съм се научил на 
много неща. Когато  отида извън града, ми 
става мъчно за моя роден край. В Плевен има  
над 200 паметника в почит на загиналите от 
Руско-турската война. В Панорама „Плевенска 
епопея” има  снимки от най-жестоката война.  

Ние тачим славното минало на града ни. 

Гордеем се с него. Аз и моят брат - близнак 
Мартин участвахме в конкурса „Моята 
свободна България” с презентация за славните 
и героични борби в Плевен през 1877г., довели 
до Освобождението на България. Спечелих и 
награда, за това съм още по-горд с моя роден 
град.   

Но това не е достатъчно. Искам да се 

асфалтират улиците, да се произвеждат коли 
със слънчеви батерии, защото обикновените 
коли с газ и дизел замърсяват въздуха. Трябва 
да садим много дървета и да ги пазим. Заводите 
да имат пречиствателни филтри, за да не 
замърсяват въздуха и средата на живот. Искам 
да не се хвърлят боклуци в природата, за да не 

я замърсяваме. В тази връзка миналата година 
участвах в Националния конкурс за рисунка 
„Стоп на войната по пътищата” и спечелих 
поощрителна награда. 

В училищата да се построят закрити плувни 
басейни. Този спорт ни развива белите дробове. 
Аз тренирам плуване в за съжаление 
единствения плувен басейн в нашия град. 

  Искам във всеки квартал да има по едно 
футболно и баскетболно игрище. Имаме много 
футболни звезди като Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов, Мартин Петров и Стилиян 
Петров. Обичам футбола и затова съм капитан 
на отбора в моя клас. В момента се провежда 
турнир по футбол. Финалът ще бъде на 8 май в 

чест на Празника на училището. Надявам се да 
сме шампиони. 

Вярвам, че ние, новото поколение, също 
можем да станем добри, ако има къде да 
тренираме. 

Помогнете ни и Вие! 
 

 Калин Илиев - 9г.,.IIIа
  клас,  

 

 

        КАРТИНГ 

 Аз се казвам Лора и съм на 10 години.Уча в Гимназия с 

преподаване на чужди езици гр. Плевен и съм в ІІІа клас. 
Любимият ми спорт е картинг и тренирам вече 3 години. 
Имам много награди от спечелени състезания и винаги съм 
в челната тройка. От множествата състезания, в които съм 
участвала имам 3 първи места – златни медали , но имам и 
много 2 и 3 места.  

За 2011 година съм вицерепубликански шампион в клас 
Мини БГ. По повод на тази награда бях поканена в 

предаването ‚Апартаментът” с Марта Вачкова по тема 
„Талантливите деца на България”. Участвахме три деца –
пианистка, математичка и аз. Бях много горда и щастлива. 
Моите близки и съученици ме подкрепяха и аплодираха. 
Тази година ще се състезавам в по–горен клас наречен 
Мини. На първия  кръг от Националния шампионат аз заех 
2 място и отново станах вицешампион.Това беше добър 

старт за новия сезон. 
 Успешно съчетавам учението с тренировките 

благодарение и на класната ми ръководителка г-жа 
М.Кулева 

                               Лора Христова – 10г., ІІІа  клас,  

 

       
 

      П Л У В Е Ц  

Моята  мечта  е да стана плувкиня. Аз  мисля, че  имам  
талант. Мен  не  ме  е страх  от водата. Мога  да  правя  
всякакви  елементи  в  нея, като превъртане, скачане  от  
високо. За  да  стана  плувкиня  ще трябва  да  тренирам  
много. Ще  трябва  да  съм  много  упорита. 

Любимият  ми  стил  е  бруст. Той  е  най-бавният, но  и  
труден  стил. Този стил  е  най-популярният. Плува  се  по  
корем и  движенията  на  ръцете  и  на краката   наподобява  
жаба. Другите  стилове  са кроул (свободен  стил), бътер-
флай и гръб. Най-известните плувци са  Таня  Богомилова  
и  Петър  Стойчев. Таня  Богомилова  е олимпийски  
шампион, а  Петър  Стойчев е  десето-кратен носител  на  
ФИНА  по  плувен  маратон. 

Надявам  се  някой  ден  и  аз  да  стана  като  тях. Ще  
трябва  да  съм много  упорита и постоянна. 

 
Кристина  Боянова - 9год. - ІІІа клас 
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ЖУРНАЛИСТ 

Моят роден  град  е  Плевен. Аз много го 

обичам . Когато ходя в друг  град или държава, аз 
тъгувам за моя роден край. В него съм се родил уча 
и игря. В Плевен имам много приятели. 

Аз  уча в най – хубавото училище – Гимназия с 
преподаване на чужди езици в трети клас. 
Отличник съм. 

От три години участвам в редакционната 

колегия на вестник „Звънче”. Съществуването на 
училищния вестник вече повече от 15 години ни 
помага да повярваме в себе си. Целта на вестника е 
да фокусира общественото внимание на 
училищната и родителската общност върху 
добрите новини. Във вестника се отразява всичко 
ново: интересите на учениците в различни области 
на познанието, участията им в различни конкурси и 

състезания, работата по разнообразни проекти, 
срещите с известни личности, актуална 
информация за живота в училището, посещенията 
на най-красивите места в България, информация за 
празници и обичаи, за опазване на околната среда, 
за наградени ученици и екипи, за постиженията на 
нашите съученици и учители. Тази година 

следяхме със затаен дъх успехите на Стелиян 
Нановски и Дара Ганчева, които станаха членове на 
„Клуб 2011” – „Успелите деца на България” на 
фондация „Димитър Бербатов, Лора Христова, 
която стана вицешампион по картинг и Мартин 
Илиев, класирал се на Националния конкурс за 
рисунка „Освобождение”. Филмът с 

представлението ни „Коледа с нас” пък донесе на 
нашите учители национална награда за режисура и 
постановка. 

Тренирам и триатлон. Искам да стана много 
добър и с това да прославя моята държава.  

Също така искам да има и много добре 
асфалтирани улици, хората да садят повече дървета 
и колите да работят на слънчеви батерии. 

 Така ще подобрим града, а може някой ден и 
цялата държава.      

                    Милен Кабалан - 9г.,IIIа
  клас,  

 
 

           
 

 

ДОБРИЯТ ПРЕВОДАЧ 

 
Когато порасна искам да стана преводач по 

английски език. 
Още като бях в предучилищна възраст започнах 

да ходя на уроци при една мила и чаровна госпожа. Аз я 
обикнах още след първата ни среща. Тъй като бях 
съвсем малък, тя ми показваше картинки с животни и 
предмети, който трябваше да оцветявам и научавам 
наименованието им на чужд език. Беше ми забавно и 
интересно. С нетърпение очаквах следващият урок. 
Играта на думи се превърна в мое любимо занимание. 
От ден на ден научавах все нови и нови неща - думи, 

стихчета, песни и цялата английска азбука. Всеки урок 
за мен беше истинско предизвикателство. Английският 
език ме завладя изцяло. 

Когато навърших седем години, моите родители 
ме записаха да уча в Гимназия с преподаване на чужди 
езици. Това е едно прекрасно училище. Започнах да 
чета, да пиша, да изучавам граматика както на 

български, така и на английски език. За да стана 
преводач трябва да имам и подходящо образование. 

В днешно време чуждите езици са необходими 
повече от всякога,   за да пътуваме, да учим в чужбина, 
да работим. 

Много от фирмите и организациите имат вече 
международни контакти.Това изисква както устен, така 

и писмен превод. Преводачът помага на хората, които 
говорят на различни езици, да се разбират помежду си. 

Професията "преводач" е една от най-
разпространените в света.Това е професия с бъдеще. За 
добрите преводачи работа ще има винаги. 

Не всеки човек, който знае чужд език може да 
стане преводач. За да се направи един добър превод 
трябва добре да се  разбере смисъла на това, което се 

превежда, а не просто да обърнеш значението на думите 
на друг език буквално. Това изисква много знания, 
умения и способности. 

Тази професия ми харесва, защото е 
динамична,интересна и доходоносна. Бих дал най-
доброто от себе си, за да овладея езика и да  изградя 
една успешна кариера в тази област. 

Сега, това е една моя детска мечта, но може пък 
да се сбъдне и да успея. Нищо не се знае, нали? 
                            

  Огнян  Александров - 9г.. -ІІІа клас 
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Ф У Т Б О Л И С Т  и л и  Е К О Л О Г ?   

Всеки възрастен пази спомен от детството си. 

Някои спомени от тях избледняват, а други остават 
ярки през целия живот. Такъв незабравим спомен е, 
какъв си искал да станеш като дете. 

Не знам какъв ще стана като порасна, но сега 
мечтата ми е да стана футболист. Искам да стана 
толкова добър, колкото четиримата мои любими 
футболисти. Те са: Лионел Андрес Меси, Димитър 
Бербатов, Фабрегас и Кристиано  Роналдо. Меси ми е 

любим, защото е нападател и отбелязва много голове и 
използва добри финтове. Той играе в Барселона. 
Харесвам и Бербатов, защото прославя името на 
България  из цял свят. Когато стана футболист ще бъда 
като Фабрегас. А Роналдо е техничен.  И аз искам да 
притежавам тези качества и най-много да приличам на 
Меси. Аз ще бъда нападател, ще изпълнявам фалове и 

ще вкарвам много голове. Искам да играя в Барселона, 
но ще участвам в националния отбор на България.  Но 
първо  трябва да играя в Плевенския отбор, а той е 
много слаб, но аз ще го изведа на предни позиции. 

За да бъда добър футболист, трябва да притежавам 
много качества – бързина, точност, съобразителност и 
упоритост. Знам, че ще са нужни много дълги часове 

тренировки. Сега тренирам в училище всеки ден, 
въпреки че имам много уроци.  

Харесва ми и професията еколог. С удоволствие се 
включих в ателие „Вторият живот на пластмасовата 
торбичка”. Научавам много интересни неща за 
екологията. Какви са причините за замърсяване на 
природата и какво можем да направим ние, за да ни е 
чисто и зелено. Мама е еколог. Много ми помага. Дори 

и дядо увлякох и той ми направи къщички за птичките. 
Занесох ги в училище и на Деня на Земята ги 
поставихме  на дърветата в училищния двор. 
Включихме се в кампанията „Да засадим дърво”, 
организирана от Община Плевен. Почистихме 
класната стая и училищния двор, но преди това 
издигнахме плакати „Да запазим природата чиста – тя 

е наш дом”. Най- много ми хареса похода до екопътека 
„Чернелка” и Училището сред природата в Рибарица, в 
сърцето на Централен Среден Балкан. 

Какъвто и да стана като порасна, ще обичам 
футбола и ще играя за удоволствие. 

 

 

 
Денис Алфарес -  9год. - ІІІа клас 

 

С П Е Ц Ч А С Т И  
 

Всички   деца  си  мечтаят  все  различни  
неща. Например - къде да  отиде, какъв  да  стане  
и  други  най-различни  нещица. Те  всички  
мечтаят  своето  бъдеще. Но  някой  от  тези  
гадания  не  се  случват. Някои  възрастни  сега  са  
с  професии, за  които  като  малки  въобще  не  им  
е  идвало  през  ума . Но, такъв  е  животът. 

Моята  мечта  е  да  ме  обучат  в  

българските  спецчасти. Защото понякога има 
лоши хора, които предизвикват напрежение и 
войни, без да ги интерсува живота на 
обикновените хора. Когато гледам понякога 
телевизия все чувам, че някъде се водят 
престрелки и много хора умират. Мисля си, че ако 
има кой да ги защитава, това няма да се случва и 

те ще могат да живеят в мир. 
Аз  не  искам  дългогодишни  и   жестоки  

войни, а  да  браня  своята  родина, защото  там  
съм  се  родил, там  е  моето  семейство. 

Знам, че както здравето е най-голямото 
богатство, така и свободата е най-хубавото нещо 
на света. Когато хората са свободни, техните деца 

са радостни и щастливи. Те могат да се разхождат 
свободно в парка, да си играят с любимите 
играчки, да ходят на училище и да се срещат с 
любимите приятели. 

 Дано  мечтата  ми  се  сбъдне, но  нищо  не  
е  сигурно, защото  няма  гадател, които  да  
предсказва  бъдещето  със  сигурност ! 

 

 

      
 

Анатоли Тодоров - 9год. - ІІІа клас 
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 привлекателно за младите хора” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
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Моят роден град е Плевен. Той е много красив и е разположен в сърцето на Дунавската 

равнина,точно по средата между река Дунав и Балкана. 
 Плевен е известен като Града на музеите. Той е с хилядолетна история. Най-ранните данни за 

човешко присъствие по тези земи се отнасят към края на новокаменната епоха,когато тук са живели 
племена, занимаващи се със земеделие и скотовъдство. Истинска популярност обаче градът получава 
по време на Руско-турската освободителна война през 1877 г. В Плевен са концентрирани най-голям 
брой паметници, братски могили, музеи и красиви паркове, изградени в знак на признателност към 
всички, дали живота си за освобождението на града. В Плевен се намира панорамата „Плевенска 

епопея - 1877”, превърнала се в символ на града. На центъра на града на самият площад се намира и 
Параклис-мавзолеят - направен в стила на българските църкви от периода на Средновековието. 
Плевен е известен с парк Кайлъка - място за отдих и разходки. Скобелевият парк е разположен точно 
на бойното поле, където отрядът на руския генерал Михаил Скобелев води сражения за превземането 
на Плевен. Оттогава местността се нарича „Мъртвата долина Всички тези паметници са гербът на 
града. 

Плевен е родно място на много известни личности. Тук са родени великите художници Илия 
Бешков и Светлин Русев.От Плевен са и оперните певици Катя Попова и Гена Димитрова, прославила 

България по света. Плевенчанин е и естрадният певец Емил Димитров изпял „Моя страна, моя 
България”. От Плевен са и известните телевизионни водещи Анна Цолова, Гала-моята баба Надка и е 
била  класен ръководител, Наталия Симеонова и Слави Трифонов. Плевен е дал на България и много 
спортисти - Тереза Маринова, Богдан Николов, Пламен Гетов. 

Моето училище е Гимназия с преподаване на чужди езици- училище за знания, умения, 
самочувствие, дръзновение и успех.Там аз уча и се забавлявам с моите съученици.Участваме в много 
конкурси, презентации, пишем съчинения. Моята госпожа Кулева е невероятна. Тя е посветила 

живота си на нас - учениците, на това да ни даде всичко от себе си и да ни научи. 
Плевен е много красив град. Смятам, че за стане още по приветлив и привлекателен можем да 

го променим и разкрасим. Управниците трябва да се погрижат за засаждането на повече дръвчета и 
цветя, за създаването на повече детски площадки, за асфалтиране на улиците, за поддържането на 
зелените паркове и градини. Ние децата трябва да бъдем по-добри, да уважаваме възрастните хора и 
учителите си, да не се обиждаме и да пазим природата и забележителностите на града. 

Така Плевен би станал освен град с хилядолетна история и много исторически паметници и 

град- чист и привлекателен за живеене. 
Искра Хубчева - 9г.,.IIIа

  клас, 
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