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Това сме ние…

Център за развитие на човешките ресурси, секторна програма
„Коменски” и Министерството на образованието, младежта и
науката удостоиха Гимназия с преподаване на чужди езици с
високо отличие „Сертификат за цялостно качествено
изпълнение на проект”. За реализирането на проекта "Аз играя, аз
уча, аз оценявам" работиха в продължение на 2 години
възпитаниците на Теодора Вълова (координатор на проекта),
Мариана Кулева, Гергана Данова, Ирен Димитрова, Валя Радоева,
Светлана Фурнигова, Грета Димова и Милетка Анина.
Директорът на училището Юрий Тодоров изрази огромното си
задоволство от завоюваната престижната награда.
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11 д клас – Депутати за един ден в
Европейския Парламент

Учениците от 11 д клас с ръководители гжа Грета Димова и г-жа Лариса Василева
спечелиха с най-висок брой точки конкурс
по програма Евроскола и на 23 февруари
2012г. ще бъдат депутати за един ден в
Европейския парламент в Страсбург –
Франция. Те ще бъдат разпределени в 6
групи и ще трябва да се подготвят за
изказване на английски език в различните
комисии, като обсъждат проблеми и дават
предложения по въпроси от общественосоциалния живот на страните от ЕС. На
този ден в сградата на Европарламента ще
присъстват 672 ученици от 28 държави.
Гордеем се с успеха на тези ученици и
техните учители!

Второкласникът Стилян Нановски
побеждава четвъртокласници

През юни 2011г., от Национален кръг на
Международното
математическо
състезание
„Европейско кенгуру” се завърна Стилиян
Нановски, възпитаник на г-жа М. Кулева, с
Диплома за отлично представяне. Състезава се в
категория 3-4 клас ( 1 и 2 клас нямат категория).
Той е многократен победител в математически и
шахматни турнири. В момента е на Европейски
турнир по шахмат в Албена.

Нови завоевания за ГПЧЕ

Учениците от СИП по ГО с ръководител г-жа
Лариса Василева и от 11 д клас с ръководител г-жа
Грета Димова участваха в Национално състезание
за защита на проекти по „Образование за
социална справедливост” на 11 септември 2011г.
в гр. Приморско. След отличното представяне на
продуктите и разработката на проблема, и двата
отбора спечелиха участие в Международно
състезание в Словения през април 2012г.
Конкуренти ще бъдат ученици от Англия,
Португалия, Естония, Словения, а работният език
ще бъде английският. Пожелаваме им успех!

МОЯТА ГАТАНКА

На 25.06. 2011 година в Националния дворец на
децата се проведе конкурса “Моята гатанка.
Оригиналното представяне на ІІІ “В” клас с книгата
“Гатанки”, в която бяха събрани творбите на 16 деца
и картите за игра “Гатанки” получиха седем награди.
С медали бяха наградени: Мария Николова, Аника
Димитрова, Гергана Чамова,Нелина Георгиева,
Светослав Моллов, Кристина Велева.
Награда за оригинално представяне с двата продукта
получи и класният ръководител Анелия Илиева.
Участието на всички ученици от ГПЧЕ е принос към
наградата на област Плевен, заела първо място по
брой участници в конкурса.
Гатанки на наградените
Тя е умна и красива
Тя е чудна хубавица,
и е много работлива.
на звездите е кралица.
Има остро жило.
Тя излиза през нощта,
То по-остро е от шило.
обикаля по света.
Що е то?
Що е то?
/пчела/
/луна/
Мария Николова
Аника Димитрова
Нежна, грациозна,
към храна претенциозна.
Тромава, голяма,
Има пухкава премяна,
в гора живее и
скокна леко – мишка хвана. стопанин няма.
И се нарича...................
Тя пчелите не обича
Що е то?
и меда им все отвлича.
/котарана/
Що е то?
Гергана Чамова
/мечка/
Умна и красива,
добра и вежлива.
Учи всичките деца
на букви и числа.
Що е то?
/учителка/
Кристина Велева
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Светослав Моллов
Тя развяла е коси в полето,
зрее лете – не е цвете.
И варена всички я обичат –
............. я наричат.
Що е то?
/царевица/
Нелина Георгиева

Младият художник Калин, се
бори с войната по пътищата

Лора бие момчетата на
Национален шампионат

Калин Илиев, възпитаник на г-жа Мариана Кулева бе
награден с поощрителна награда
в Национален
конкурс за рисунка „Детство мое, реално и вълшебно”
на тема: „Войната по пътищата” през юни, 2011г.

Лора Христова от класа на М. Кулева спечели
едно първо, две втори и едно трето място в
рамките на поредния кръг от националния
шампионат по картинг, проведен в Хасково през
май,
2011г.

БАЛЕТ

Сцената на
Малката
Езикова ни
очаква!

И през новата учебна година учениците от начален курс на ГПЧЕ
продължават своята дейност в направление Детски театър, под
ръководството на г-жа Деница Горанова. Предстоят ни вълнуващи мигове
с артистите от ІІІв клас и техните приятели. Бъдете готови да се
забавлявате със златната рибка от едноименната приказка на Пушкин,
както и заедно да празнуваме нашите народни празници в духа на
българските традиции. Сцената на Малката езикова ни очаква! Да си
припомним, че миналата година те ни забавляваха с театралните си
постановки.

МЛАД
ЕКОЛОГ

Рисунката на Анатоли Тодоров, възпитаник на г-жа М. Кулева, бе
избрана да участва в благотворителен търг. Да припомним, че с нея той
спечели Поощрителна награда на Регионалния конкурс3 „Гората и
хората” и заедно с победителя Стоян Маринов и френския посланик,
посадиха подареното им дърво в двора на училището.

Г-жа Кулева с удоволствие се снима
с прима балерините Анна Миткова и
Катрин Кутайфан

Добра реколта

Младият еколог Стилиян Нановски
от класа на М. Кулева, тази пролет
засади в часа по Околен свят семена
от тиква. След упорит труд, Стели и
дядо му отгледаха тиква, която може
да кандидатства в „Рекордите на
Гинес”. С баба си планират да
направят за Бъдни вечер баница с
тикви, с която да почерпят целия
клас.

ПАКОСТНИК ЛИ СИ?
1. Ти си сам вкъщи:
Обаждаш се на пожарната и я изпращаш на адреса на твой съученик.
Гледаш телевизор.
Окъпваш кучето и почистваш банята.
2. Навън вали пороен дъжд:
Ти го наблюдаваш от терасата.
Взимаш чадър и без да те види някой, излизаш.
Запретваш дънките си и започваш да газиш из локвите.
3. Бебето е гладно и плаче:
Даваш му твоя сандвич.
Увеличаваш звука на телевизора, за да не чуваш плача му.
Предлагаш му картофено пюре.
4. Предпочиташ да прочетеш книга със заглавие:
И още нещо за бозайниците.
Щуротиите на едно момче.
Приключение на нашата улица.
5. Твои приятели са решили да оберат черешата на съседа си:
Ти тръгваш заедно с тях.
Скриваш се в храстите, за да наблюдаваш какво ще се случи.
Предупреждаваш съседа.
6. Твои любими герои са:
Хитър Петър
Патиланчо и неговите приятели
Ян Бибиян и Пипи Дългото чорапче
7. Обичаш да разказваш:
Смешки и вицове.
Пакости и лудории.
Научно-фантастични истории.
8. Не си включен в отбора на вашия клас за участие в компютърно състезание:
Ти се примиряваш и решаваш, че е необходимо да работиш още.
Провокираш състезателите от противниковия отбор.
Мислиш как да напакостиш на отбора на вашия клас.
Ето какъв си ти!




Ако повечето от отговорите са с този знак
– ти си пакостник. Правиш големи и малки бели. Понякога
пакостите ти са твърде неприятни и опасни. Внимавай с лудориите!
Ако повечето от отговорите са с този знак
– ти правиш пакости като всички останали деца, но знаеш как да
ги поправиш. С пакостите си не вредиш на останалите.
Ако повечето от отговорите са с този знак
добре обмисляш действията си.

– ти си много послушен. И една пакост не допускаш. Винаги
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