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 Р ъ к а  з а  р ъ к а                    Б р о й № 4  

Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен 

СРЯДА,1  ЮНИ   2012Г.                                                                                              ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІІ,  БРОЙ  4 

 
ПРОЕКТ УСПЕХ 

В предишните броеве на вестничето ви 

разказахме за част от проектната дейност в 

нашето училище. Сега ще ви представим и 

останалите.                            (Продължава стр. 2) 

 

УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА 
През април четири класа (ІІБ, ІІВ, ІІІА, ІІІВ) от нашето 

училище бяхме на Зелено  училище в село  Рибарица.                                     

(Продължава стр. 2) 
 

Математическо Европейско кенгуру 
Тази година Стилиян Нановски от ІІІА клас за втора 
година ще вземе участие в  Националния кръг на 
„Математическо Европейско кенгуру”. Елица Инкова 

ІІВ също се класира. На 2 юни ще стискаме палци и 
сме убедени, че те ще се представят достойно. 

 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 

Един от най- оспорваните шампионати по футбол се 
проведоха тази година в нашето училище.  

(Продължава стр. 6) 
 

НА ФЕСТИВАЛ 
Кристиан  Ангелов  на 9 години от  2Б клас 

участва в литературния  конкурс   ,,В една вълшебна 
звездна нощ’’   Като разбрал за конкурса той много  
искал да се запише и споделил с майка си. Така те 
започнали да пишат приказката.  Приказката  на 

Кристиан е участвала във  възрастната група 7-9 
години, където е имало над 700 участника.  Наградата  
 

ще бъде връчена на  11 май от десет и половина на 
тържествен концерт на сцената на Драматичен театър 
в Сливен.                                                            

(Продължава стр. 3) 
 

БРАВО НА НАГРАДЕНИТЕ 
Списък с наградените ученици от първи до четвърти 
клас за учебната 2011/2012 год. на  стр.5 

 

АЗ СЪМ БЪДЕЩЕТО НА ПЛЕВЕН 
Във връзка с празника на Плевен, учениците от ІІІА 
клас участваха в литературния конкурс „Аз съм 
бъдещето на Плевен”. Те спечелиха колективната  
награда. Калин Илиев се класира на второ място, а 
Анна Миткова завоюва първо място и публикуване на 
съчинението й в литературния алманах „Мизия”.  

(Продължава стр. 3) 

 

МИСИЯ СПАСИТЕЛ 
В таз годишното издание на Националното състезение 
за рисунка „Мисия спасител” Анатоли Тодоров от ІІІА 
клас заслужено се класира за Национален кръг с 

рисунката си „Пожарникар”. 
(Продължава стр. 3) 

Наградата е огромно признание 

и голяма отговорност 
 «През тази година отдадох цялата си любов и време да 
търся и откривам талантите у учениците си и да ги 
насочвам към това, в което смятам, че биха се изявили 
най-добре.  С удоволствие ще споделя успехите ни.” 

(Продължава стр. 4) 
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УЧИЛИЩЕ 

СРЕД 

ПРИРОДАТА 

 

 

 
През април редакционната колегия на клуб Вестник „Звънче”, заедно с младите 
еколози от ателие „Вторият живот на пластмасовата торбичка”от ІІІА, бяхме на 
Зелено  училище в село  Рибарица. Рибарица се намира в Централен Среден 

Балкан. Той е разположен в сърцето на  Стара планина. Рибарица е Национален 

резерват. Той опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински 
видове. Стара планина е най – дългата и най – голямата българска планина. Тя е дългата 550 

километра. Най – високият й  връх е Ботев, висок 2376 метра.  
       Хотелът се казва „Света Екатерина”. Стаите бяха големи, цветни и луксозни. Бяха украсени с 

много картини. Ходихме на поход в гората. Там видяхме скален орел. Имаше буен бистър поток. 
Видяхме и старо  перило в него се перат килими и одеяла, но без  препарати, за да не се  се 

замърсява водата.  На поляната имаше люлка и пързалка. Най – красивото нещо е, че имаше езерце. Там е доста 

красиво. Ще ви разкажа  и за вечерите. 
        Едната вечер милата ни госпожа  Кулева  извика диджей. Поръчвахме си песни и диджея ги  пускаше. Другата 
вечер организирахме шоу на име „Вечер  на Талантите”. Всеки  имаше възможността да покаже своя талант. Но 
преди да започне шоуто нашия талантлив клас изнесе модно ревю. Бяхме си направили костюми от найлонови 
 торбички. Страхотно нали!?. Имаше и конкурс за рисунка” Пролет в гората”. Най-вълнуващо беше „Зелената 
надпревара” по футбол между класовете. Нашият отбор стана победител, но не и без подкрепата на мажоретния 
състав.  

      Много ми хареса в село Рибарица. Ще се радвам пак да отида там, защото дишам чист въздух. 
                           Беше незабравимо преживяване!   

Виктория Нинова 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ ‘’ПРИКАЗЕН СВЯТ’’ 
 

 
       В клуб „Приказен свят”с ръководител г-
жа Милена Цакова учениците от ІІВ клас ще 
се запознаят с вековната мъдрост на различни  

народи  по света концентрирана в приказките. 
Чрез разнообразни дейности и в приятна 
обстановка ще се даде възможност на 
участниците да се превъплатят в образи на 
любими герои-драматизации, карнавал 
„Приказни герои”; ще покажат знанията си за 
героите и приказките в различни игри; ще се 

изявяват като сладкодумни разказвачи и 
умели илюстратори. В писателската 
работилница ще създават свои 
произведения,които ще споделят с публика в 
представителните си изяви. 
 

ДЕТСКО ТЕАТРАЛНО СТУДИО 

 
Часовете, предназначени за работа в  детския театър, 

дават  прекрасна възможност за разгръщане на детското 
въображение и талант в областта на театралното изкуство, 

сподели със нас г-жа Деница Горанова, ръководител на 
група  ученици от ІІІВ клас. В тях ще намерим достатъчно 
време, за да съчетаем  най-важните изразни средства на 
това изкуство. Учениците са мотивирани да четат 
изразително, да бъдат артистични, да обмислят музиката, 
подходяща за представянето си в „пиесата”, да изработят 
маски, костюми и други аксесоари, които ще допълнят 
тяхното представяне на сцена. Тяхната мотивация идва 

както от желанието, с което всяко дете намира своята най-
любима дейност, където се чувства сигурно в собствените 
сили и възможности, така и от очакваната стимулираща 
оценка от страна на публиката, пред която ще се изявяват 
/съученици, учители, родители/. 
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НА ФЕСТИВАЛ 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

„В една вълшебна звездна нощ” 
 

 Живели някога в едно далечно село майка, 

баща и дъщеря- Звездица. Живели си те 
задружно и щастливо. Звездица била умна, 
много красива и заразявала със своя смях и 
лъчезарие всички в селото. 
 Един ден Звездица се разболяла и не 
можела да стане от леглото. Болестта била 
толкова тежка, че никакви лекове не 

помагали. Всички от селото се опитвали да 
помогнат на момичето, но не бива и не бива. 
Тръгнал бащата да търси лечители в далечни 
села и градове. Много съвети послушал, 
много лекове изпитал, но с всеки изминал ден 
Звездица линеела. Кой от където чуел за  
врачка или баячка, при Звездица я водел. И 
колкото време минавало, толкова бързо се 

топяла снагата на клетото момиче. В цялото 
село – мъка и сълзи. 
 Отчаял се бащата. Направил всичко, което 
могъл да направи, нищо друго не останало. 
 Цяла нощ плакал от безсилие, мъката и 
отчаянието му били толкова големи. Излязъл 
на двора, погледнал към небето, цялото 

обсипано със звезди, вдигнал ръце и извикал с 
колкото му глас и сили останали: 
 - Господи, защо постъпи така с моето чедо! 
На кого какво зло сторих, та ме наказваш 
така! Моля те, нека аз да умра, спаси чедото 
ми! 
 Говорел на Господ, но гледал в най- ярката 
звезда на нощното небе! На нея бил кръстил 

дъщеря си- Звездица!  
 Не Господ чул молбата му. Звездата се 
спуснала  на челото на болното момиче. И 
чудото станало!!! Момичето оздравяло. 
 Пак огласяло селото с весел смях. 
 От тогава хората вярват, че когато звезда 
полети към земята, то е да избави някого. 

  
Кристиан Ангелов – 9 г., ІІБ, ГПЧЕ  

 

    АЗ СЪМ БЪДЕЩЕТО НА 

ПЛЕВЕН 
 

Често казват че децата са бъдещето на света. Децата 
растат в села и градове. 

В света има много градове. Един от тях е Плевен. Той 
е моят роден град. В него аз живея и играя, всеки ден 

ходя на училище. 
Когато времето е хубаво ходя пеша на училище. 

Избирам път далече от минаващите и замърсяващи 
въздуха автомобили. Минавам по една полянка, после 
покрай няколко блока и продължавам покрай коритото на 
една рекичка. Рано сутрин е много  красиво  през всички 
сезони. Красиво, но мръсно. Боклукът е навсякъде – и по 
полянката, и покрай блоковете, и покрай рекичката.  

Мечтая за бъдеще, когато ще се използва слънчева 
енергия, за да е чист въздухът, който дишаме. Искам  да 
ходя по чисти и красиви улици. Искам да не се страхувам, 
че някой ще ме удари или ще ограби дома ми. 

Хубаво е когато хората са настроени приятелски един 
към друг. В квартала и в училище, аз и моите приятели 
играем заедно и учим. Стараем се да сме  добри и 

толерантни, бързо да решаваме споровете. Топката е твоя, 
или топката е моя, но играта е наша – заедно е много по-
забавно и по-интересно.  

За да е хубав града ни и за да го има в бъдеще ние 
трябва да се грижим за него. Заедно с мама, сестра ми и 
други деца от квартала изчистихме полянката до нашия 
блок. Заедно със съучениците ми и нашата учителка 
изчистихме двора на училището и закачихме къщички за 

птички по дърветата. Помогнах на тати да засади дърво. 
В училище участвам в клуб “Вторият живот на 
пластмасовата торбичка”. Вярвам че разделното събиране 
на отпадъците и тяхното рециклиране ще помогне за 
опазването на природата без която не можем. 

 Плевен е известен с талантливи хора – художниците 
Илия Бешков и Светлин  Русев, оперните певици Катя 

Попова и Гена Димитрова, естрадния певец и композитор 
Емил Димитров, олимпийската шампионка Тереза 
Маринова. 

Бъдещите известни плевенчани сега са деца.  Ние 
децата сме бъдещето на Плевен, бъдещето на света. Ние 
искаме да растем в чист и красив град, в добър и 
справедлив свят. 

Анна Миткова- III  A  клас, ГПЧЕ 
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   Наградата е огромно 

признание и голяма отговорност 
Мариана Кулева 

 

Сега, една година след удостояването ми с наградата 
„Анастасия Димитрова”, мога да кажа, че я чувствам като 
огромно признание за усилията ми, но и като голяма 
отговорност. През 2010г. бях наградена и с Почетно отличие 
„Неофит Рилски” – за дългогодишна цялостна 
високопрофесионална  трудова дейност в системата на 
народната просвета. Затова продължавам да работя все така 
усилено като главен учител в Гимназия с преподаване на 

чужди езици.  
През тази година отдадох цялата си любов и време да 

търся и откривам талантите у учениците си и да ги насочвам 
към това, в което смятам, че биха се изявили най-добре.  С 
удоволствие ще споделя успехите си. Моите възпитаници са 
в ІІІа клас на ГПЧЕ и продължиха да печелят престижни 
награди. Ще спомена само на Национално ниво. Тази година 

получих грамота за принос в развитието на детското 
творчество и креативност на Националния конкурс за филм 
на тема „Коледа с нас”. Мартин Илиев се класира на 
Националния детски конкурс за рисунка „Освобождението”. 
Стилиян Нановски за втори път е класиран на Националния 
кръг на „Математическо Европейско кенгуру”. Тази година 
беше за него  много щастлива - спечели сребърен медал на 

ускорен шах и титлата държавен вицешампион. Заради 
успехите му по математика   го номинирах за участие в ”Клуб  
2011” на „Успелите деца на България” на Фондация 
„Димитър Бербатов”. Заедно с Дара Ганчева, която има 
постижения в каратето, на 2 юни ще присъстват на 
награждаването. Срещата с един от най-добрите български 
футболисти отсега много ги вълнува. Горда съм и с 
постиженията на Лора Христова, която  за 2011 година е 

вицерепубликански шампион по картинг в клас Мини БГ. По 
повод на тази награда бе поканена в предаването 
”Апартаментът” с Марта Вачкова на тема: „Талантливите 
деца на България”. Тази година отново  се класира достойно 
– спечели купата.  В Националния конкурс „Мисия спасител” 
Анатоли Тодоров се класира на първо място. Не случайно в 
литературния конкурс „Аз съм бъдещето на Плевен”, получи 

висока оценка и творбата  на Анна Миткова, която  ще се 
отпечата на страниците на литературния алманах „Мизия”. 
Искам да се обърна към талантливите си ученици и да им 
кажа да се гордеят със себе си, както аз се гордея с тях!  

Вестник „Посредник”, 23 май 2012г. 
 

АТЕЛИЕ "АРТ  МЮЗИК" 
 

 
 
Ръководител на Ателие "Арт 

Мюзик" е Здравка Йорданова. Основна 

цел е развитие на индивидуалността  и 
стимулиране творческите заложби на 
всеки ученик чрез  нетрадиционни, 
иновативни  методи и подходи  на 
обучение, формиране и изграждане на 
 конкурентноспособни интелигентни 
 личности преоткриващи себе си и 
другите чрез музиката и други изкуства. 
Учебната програма "Заедно можем" дава 
възможност за   теоретико-познавателни, 
практико-приложни и оценъчно-
резултатни съвместни  дейности на 
ученици, учители и родители. 
Участвайки  заедно в нетрадиционни 
ситуации и в  различни  екипи, ученици, 

учители и родители  успяват да бъдат 
приятели, да се забавляват и  
осъществяват  пълноценен  творчески 
образователно-възпитателен процес!  
 За творческите изяви  ще ви разкажем в 
следващия брой, защото тепърва 
ателието стартира своята дейност. 

 

МИСИЯ СПАСИТЕЛ  

 

 
 

   
 

В таз годишното издание на 

Националното състезание за рисунка 

„Мисия спасител” Анатоли Тодоров 

от ІІІ
А
 клас заслужено се класира за 

Национален кръг с рисунката си 

„Пожарникар”. 
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БББ РРР ААА ВВВ ООО    ННН ААА    ННН ААА ГГГ РРР ААА ДДД ЕЕЕ ННН ИИИ ТТТ ЕЕЕ    
 

Международни и  Национални конкурси 
Учениците от ІІ 

Б
 и ІІІ

А 
– участници в Коледния спектакъл, който бе сред наградените от Детската 

онлайн телевизия и Българския културен център в Чикаго / САЩ/  

Ралица Тодорова ІІ 
Б
 – Конкурс за рисунка / Полша/ - Грамота 

Виктория Иванова  І
А
 - Национален детски конкурс „Освобождението” -  І място 

Кристиан Ангелов ІІ 
Б
 – Национален литературен конкурс „ В една вълшебна звездна нощ” – 

поощрение 

Габриела Маринова ІІ 
В
 - Национална читателска щафета „Роалд Дал” - ЗНАЧКА „СУПЕР 

ЧИТАТЕЛ” 

Георги Стоянов ІІ 
В
 - Турнир по тенис на корт „ТЕНИС 10s” - II място 

Мартин Илиев ІІІ
А
 - Национален детски конкурс „Освобождението” -  Поощрителна награда  

Стилиян Нановски ІІІ
А
 - Национален кръг на „Математическо Европейско кенгуру”  

Стилиян Нановски ІІІ
А
 - Сребърен медал на ускорен шах и титлата държавен вицешампион  

Стилиян Нановски ІІІ
А
 -”Клуб  2011” на „Успелите деца на България” на фондация „Димитър 

Бербатов” 

Дара Ганчева ІІІ
А
 -”Клуб  2011” на „Успелите деца на България” на фондация „Димитър Бербатов”  

Лора христова ІІІ
А
 - Вицерепубликански шампион по картинг 

Анатоли Тодоров ІІІ
А
 – Национален кръг на „Мисия спасител” 

 

Общински конкурси 
 

Самуил Нинов І 
В 

-  Великденско матем. състезание – ІІІ място  

Дамяна Видолова  І 
В
 - Великденско матем. състезание – ІІІ място  

Димитър Янчев ІІ 
Б
 – Матем. състезание „Стоян Заимов” – ІІІ място 

Емил Найденов ІІ 
Б
 – Коледно матем. състезание – ІІІ място  

Емил Найденов ІІ
Б 

– Купа „Евроинс-2012” /шахмат/ - ІІ място 

Теодора Ценова ІІ 
Б
 – Клубен шампионат по спортна акробатика – І място/ Златен медал 

Камелия Иванова ІІ 
Б
- Клубен шампионат по спортна акробатика - I място 

Анна –Мария Михайлова, Илияна Илиева, Камелия Тончева, Катрин Маринова ІІ 
В
 - Преглед 

на танцовите състави - „ПЛЕВЕН ТАНЦУВА 2012” - III място 

Иван-Александър Кръстев ІІ 
В
 –  Коледно матем. състезание – ІІ място 

Даниел Добрев ІІ 
В
 - Матем. състезание „Васил Левски” – III място 

Камелия Иванова ІІ 
В
 - Матем. състезание „Васил Левски” – III място 

Иван-Александър Кръстев ІІ 
В
 – Матем.  състезание ”Европейско кенгуру”- II място 

Елица Инкова ІІ
В
 – Матем.  състезание ”Европейско кенгуру”- I място 

Камелия Иванова ІІ 
В
 - Матем.  състезание ”Европейско кенгуру”- III място 

Иван-Александър Кръстев ІІ 
В
– Великденско матем. състезание – III място 

Елица Инкова ІІ 
В
 – „Моето Коледно послание”   

Стилиян Нановски ІІІ
А
–  Коледно матем. състезание – ІІ място 

Пламен Борисов ІІІ
А
–  Коледно матем. състезание – ІІ място 

Анатоли Тодоров ІІІ
А 

- Великденско матем. състезание – II място 

Денис  Алфарес ІІІ
А
  -  „Моето Коледно послание”   

Калин Илиев ІІІ
А  

-  „Моето Коледно послание”   

Мартин  и Калин Илиев ІІІ
А
 - „Моята свободна България” – ІІ място 

Анна Миткова ІІІ
А

 – „Аз съм бъдещето на Плевен” -І място 

Калин Илиев ІІІ
А

 –„Аз съм бъдещето на Плевен”  - поощрителна награда 
ІІІ

А
 клас – –„Аз съм бъдещето на Плевен”  колективна награда 

Владислава Трашлиева  ІVВ  -  „Моето Коледно послание”   

ІV
В
 клас -  „Моето Коледно послание”  – колективна награда 
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛ  В  ГПЧЕ 

 
 

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 

 

И З Д А В А : 

Гимназия с преподаване на чужди езици – ІІІ
а
 клас 

Главен редактор: Калин Илиев 
              Редакционна колегия: Искра, Милен, Карина, Кателина, Катрин, Кристина, Лора, Никол, Огнян, 

Стефани, Стилиян, Пламен 

Консултант:  гл. учител Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg 
Адрес на редакцията: град  Плевен, ул. “Александър Стамболийски” 22,   тел: 064/ 82-90-43 

gpche_pl@abv.bg; www.gpche-pl.com/ 

                         Турнир по футбол „Рибарица- 2012”  
 

                                   

Втори клас 

 

ІІ 
Б
 – І място 

ІІ
В 

– ІІ място 

Трети клас 

 

ІІІ
А 

– І място 

ІІІ
В
 - ІІ място 
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