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 Р ъ к а  з а  р ъ к а                  Б р о й № 1  

Издава: ІV“ А”  клас при Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен  

 Четвъртък ,  31 януари  2013 г.                             Плевен,  Година ХVІІІ, Брой  1  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В е с т н и к  з а  д е ц а  
Лауреат на четири  национални награди  

® 

 

НАГРАДИХА 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В 

ДЕСЕТИЯ ЮБИЛЕЕН 
КОНКУРС „МОЕТО 

КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ” 

 

На тържествена церемония в 
зала "Катя Попова" бяха връчени 
наградите от десетото юбилейно 
издание на Общинския конкурс 
за детско литературно 
творчество, рисунка и коледно 
украшение на тема "Моето 
коледно послание", организиран 
от Община Плевен и Центъра за 
работа с деца.                          

                                (стр. 2 и 3) 

 

 
 

ТОПЛИНАТА НА КОЛЕДНИТЕ 
ПРАЗНИЦИ ВЛЕЗЕ В ЗАЛИТЕ НА РИМ  

  
В изложбената зала на Регионалния 
исторически музей беше открита изложба 
под наслов "Живата традиция". Основната 
тема в нея е мястото на хляба в коледно-
новогодишния празничен цикъл от 
Плевенския край. В изложбата е 
представена традиционната трапеза, 
приготвяна празнично за Игнажден, Бъдни 
вечер, Нова година и съпътстващите ги 
обичаи: "полазване", "коледуване" и 
"сурваки". Обредните хлябове и трапези в 
изложбата са дело на възпитаниците на 
Професионалната гимназия по 
ресторантьорство, търговия и обслужване. 
Автентичните сурвачки са изработени от 
учениците от Гимназия с преподаване на 
чужди езици, а децата от Целодневна 
детска градина "Щурче" изпълниха коледни 
и новогодишни песни. Сред официалните 
гости на проявата в музея бяха началникът 
на Отдел "Образование и култура" при 
Община Плевен, Йонита Иванова, както и 
общински съветници. 

(в-к "Посредник") 
 

ЛОРА ХРИСТОВА 
РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН  

 
 
Първо  място в Генералното 
класиране от Републиканския  
Шампионат по картинг  – клас „Mini” 
за 2012 г. и Титла „Републикански 
Шампион по картинг в клас „Mini” за 
2012 година по картинг. След 
проведените общо шест състезания 
шампион е Лора Христова с 229 
точки, която заслужено събра 
аплодисментите на присъстващите 
в залата. Лора е ученичка от класа 
на Мариана Кулева в нашата 
гимназия. 

 (стр. 4) 

очки). 

 

     

http://www.posredniknews.com/site/kultura/istoriya/36807-toplinata-na-kolednite-praznitzi-vleze-v-zalite-na-rim
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НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИЯ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС 
„МОЕТО КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

КОЛЕДНИ ЖЕЛАНИЯ 

 
 
На Коледа се случват чудеса,  
разказва мама и подрежда коледна елха. 
Играчките накичват нетърпеливи детските ръце 
“Желанията ще се сбъднат ли?” се пита детското сърце. 
 
Звездата на върха отгоре празнично се смей, 
на всички по света пътека на надежда да огрей. 
Гирлянди разноцветни по елхата окачи, 
да се събират и обичат хорските души. 
 
Нетърпеливи малчугани ококорили очи - 
Какво ли дядо Коледа ще ни подари? 
Вълнуват се и тръпнат детските души,  
слушахме ли, бяхме ли добри? 
 
Ще дойде ли добрият старец с подаръци в кош? 
Какво ли да си пожелая в коледната нощ? 
Да няма нийде по света нещастия, войни, 
Обичайте се,  
 Смейте се, 
  Бъдете – по добри! 
 

 

ПОДАРЕНАТА КОЛЕДА 

 
Във месеца последен на годината летят към Северния 

полюс желания в писма. Безброй са детските сърца в родината- 
таят надежда за подаръци под коледната си елха. 

Така и аз, от трепет радостен обхваната, приготвих лист и 
химикалка. Повиках братчето да пишем двамата, че чакаше ни 
зимната пързалка. Мечтаех аз за нова книжка, а Ники- за „Не се 
сърди човече“. Написахме писмото, а на плика: „За Дядо Коледа 
от Стеф и Ники“ и хукнахме към пощата ни близка. 
         Не щеш ли, на самия вход, отляво, момченце слабичко 
едно се беше спряло. Погледна ме с тъга в очите. Разбрах 
веднага – на мене то разчита. Поспрях се и наведох се към него: 
„Кой си? Отгде си? Що си нажалено?“ Посочи то дома наблизо и 
прошепна: „От там. И Найден се наричам“.     Разбрах – домът бе 
за деца лишени от родителски грижи. 
         Не се поколебах аз нито за секунда, от пощата нов плик и 
нова марка купих. Писмото наше в него пъхнах и написах: „За 
Дядо Коледа от Найден“ и пуснахме го с брат ми в жълтата кутия. 
     Щастливи се прибрахме с Ники вкъщи. Решихме – на Коледа 
никой няма да се мръщи, че без подарък ще е тя за двама ни. И 
по – богати се усетихме, че ний сме станали, че на Коледа и 
Найден ще се чувства като вкъщи. 

 

ДОЛИНАТА НА БОЖУРИТЕ 

 
 Високо в планините, до едно малко селище 

наречено „Долината на божурите” се намирало едно 
вълшебно камъче с формата на божур. Това било 
само мит, но много хора вярвали в него. Според 
преданието, камъчето можело да изпълни всяко 
желание. Говорило се, че то е пазител на живота и 
сърцето на всички божури в планината. 

 Селото си имало кмет. А кметът, си имал 
единствено дете, на име Арчи.  

Арчи много обичал приключенията и забавленията 
с неговите приятели. Но един ден, се случило нещо 
наистина лошо.  Всички от селото разбрали, че 
трябва да се строи магистрала, която минавала точно 
през тяхното село и трябвало да се изчисти  
долината на божурите. 

 Изплашили се хората. Зачудили се какво да 
правят. Тогава Арчи се сетил за силата на 
вълшебният камък, и решил да го намери. Някой му 
казал да го търси на дъното на извора в долината, 
близо до скалите. Отишло момчето на кмета заедно с 
приятелите си до мястото в  скалите. Гмуркали се, 
гмуркали се, но как да разпознаят вълшебното 
камъче, като те всички били във формата на божур?! 
Тогава някой се сетил да набере божури от долината. 
Докато се върнал на извора обаче, цветята вече били 
повехнали. Наредили ги близо до водата и започнали 
да вадят камъчетата от извора, като поставяли всяко 
върху едно повехнало цвете.  

И станало чудо! Едно от цветята се 
съживило и разцъфнало по-красиво от преди. 
Птичките запели и в гората се разнесла приказна 
музика! Вълшебният камък на божурите бил намерен! 
Момчетата с радост го занесли в селото и не след 
дълго дошла новината, че долината е спасена.  

 
 

Стефани Борисова – 9 год. 
III

В 
 клас , ГПЧЕ 

Първо място, проза 
Ръководител: М. Цакова 

 

Денис Алфарес  -10 г. 
ІV

А 
клас, ГПЧЕ 

Второ  място, поезия 

Ръководител:  М. Кулева 
 

Катрин Кутайфан-10г. 
ІV

А
 клас,  ГПЧЕ 

Клуб -Вестник „Звънче” 
Второ  място, проза 

Ръководител:  М. Кулева 

 

     
 

Катрин  Маринова– 9 год. 
III 

В
 клас , ГПЧЕ 

Второ място, приложни изкуства 

Ръководител: М. Цакова 
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АТЕЛИЕ „ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА ПЛАСТМАСОВАТА ТОРБИЧКА”, 
ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

  Ръководител:  М. Кулева 
  

ПОСЛАНИЕ ЗА КОЛЕДА 
Коледа - весела, красива, искряща, 
пълна с  надежди и радост, блестяща. 
С нетърпение те чака целият свят, 
с надежди за добро е днеска той богат. 
Щом блеснат коледните светлинки, 
сърцето детско стаено тупти. 
Светят пламнали техните очички 
и протягат те малки ръчички - 
за подаръци желани, за фантазии мечтани. 
И нека в този тържествен ден, 
когато малкият Исус е роден, 
колкото може повече да обичаме 
и топли ,,вълшебни” думи да изричаме. 
Колкото от тази обич раздадем, 
по-ценен за нас ще е този ден. 
Мир, любов и състрадание 
са в мойто коледно послание. 
Без войни да е земята, 
Та щастливи да сме ний децата. 
И таз любов и доброта  
да прелива над света, 
благородство и обич повече да грей 
и  само светло чувство в сърцата да живей! 

 Дара Ганчева -10 г. 
 ІV 

А 
клас, ГПЧЕ,  

Ръководител:  М. Кулева 
  

       
 

     
 

Специална награда 

І
в
 клас, ГПЧЕ, 

 Постер „МОЕТО КОЛЕДНО 
ПОСЛАНИЕ” 

Ръководител:  А. Илиева 
 

АТЕЛИЕ „ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА 
ПЛАСТМАСОВАТА ТОРБИЧКА”,  

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 
Ръководител:  М. Кулева 

 

 

 

 

ОРЕЛЪТ Е СВОБОДЕН, КОГАТО ИМА КРИЛЕ 
 

Имало в света един орел, наречен Реми, който бил с голямо тяло, а с малки криле. Един ден направил опит да 
полети. Сърцето му туптяло с надеждата да виси в небесата. Той скочил от високо дърво, на което се бил качил и 
скочил, разперил криле, но тъй като те били малки не го издържали. 

Паднал на лявото си крило и в този момент извикал силно. Припаднал. Като се събудил, бил в колибката на 
една сова на има Марио. Колибката на тази птица била някъде из гората ,,Форестлайф“. Там минавали много птици, 
които се биели за голямата си плячка, малки и големи. Марио го попитал: 

-  Как може крилата ти да са били толкова малки? 
-  Били!? - учуден орелът веднага забил поглед върху недоразвитите си крайници. 
Видял, че совата му е направила дървени криле закрепени за старите. 
-   Как го направи? - попитал Реми и гледал с вкаменено лице. 
-   Аз съм сова - дърводелец и правя различни фигури и скулптури от дърво. 
Реми му благодарил, запознал се с него даже преспал половин година и се учел от Марио как да лети. Учел го 

на различни за него полезни неща. Например как да се защитава, атакува, храни и различни полезни неща за 
собствения  живот на една птица. 

След известно време се сбогували един с друг и започнали да живеят живота си какъвто е бил, но по-добре. 
Реми на път за вкъщи минал покрай онова дърво, сещате се, на което си счупил крилото.Той се замислил и решил да 
скочи пак, защото се чувствал по-силен. Качил се. Преди да скочи се сетил за всичко, на което го е научил Марио. 
Разперил криле и скочил. Този път той се задържал и летял по-добре от всяка птичка или птица. 

 Усетил, че друга част от него се добавила в сърцето му. 
                                   Лора  Христова-10 г. 

ІV
а 

клас,ГПЧЕ,  
Ръководител:  М. Кулева 
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ВВ   ССВВЕЕТТАА   ННАА   ССППООРРТТАА  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

И З Д А В А :  

Главен редактор: Искра Хубчева 

                    Редакционна колегия: Клуб „Вестник „Звънче”” 

Ръководител:  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/ 

Гимназия с преподаване на чужди езици,  IV“А” клас 
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