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

 Четвъртък ,  7 март 2013 г.                             Плевен,  Година ХVІІІ, Брой  2  
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 В е с т н и к  з а  д е ц а  
Лауреат на четири  национални награди  

® 

 

ННААЦЦ ИИООННААЛЛ ЕЕ НН   КК ООННККУУ РРСС   ЗЗ АА   ДДЕЕТТ ССКК АА   РРИИССУУ ННКК АА   «« ООСС ВВООББ ООЖЖДДЕЕ ННИИЕЕ   2200 1133 »»   
 
Конкурсът “Освобождението” се провежда ежегодно по повод Националния празник на Република България – 3 

март. Творбите на малките художници представят по избор портрети на герои, паметници на признателност и сражения, 
свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската Освободителна война 1877/78 г. 
Целта е да провокира историческата памет и насърчи участниците в конкурса към обогатяване на знанията по 
българска история, да даде възможност на учениците да открият и отразят с художествени средства факти и събития по 
посочените теми, използвайки разнообразни исторически, литературни и художествени извори, да даде възможност за 
изява на малките художници в областта на изобразителното изкуство. Конкурсът се организира от Дирекция ”Военно - 
исторически музеи” и Община Плевен, с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката .  

През 2013 г. в конкурса участват общо 462 творби на деца от 46 училища на 29 населени места. В конкурса се 
включиха и учениците от Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен. Поощрителни награди получиха Анатоли 
Тодоров от ІV

А
 клас с диорама на битката за Плевен, а Яна Митева от VІ

Б 
клас  с  рисунка.  

Честито на наградените.                                                                                                                                             (стр. 3) 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ  

 140 ГОДИНИ ЖИВА ИДЕЯ ЗА СВОБОДА 

   
Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или просто Левски – 

едни от многото имена, с които е известен Апостолът на свободата. Левски е основна 

фигура в българското освободително движение. Организира Вътрешната революционна 
организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). 
Идеологията му вдъхновява много българи, днес той е национален герой.  

В Гимназия с преподаване на чужди езици учениците от ІV
Б
 клас с класен 

ръководител Мария Илиева отбелязаха  годишнината, като представиха своите проекти 
за живота и делото на Апостола.  Учениците от ІІІ

Б
 клас с класен ръководител Искра 

Арабаджиева и ІV
А
 клас с класен ръководител Мариана Кулева се включиха в 

общоградското поклонение и поднесоха цветя пред паметника на великия българин. 
Малките математици участваха в състезание „Васил Левски”. Мартин Първанов от ІІ

Б
 

клас и Стилиян Нановски от ІV
А
 клас се класираха на второ и трето място.                                                                              

 

БОГАТСТВАТА НА 

БЪЛГАРИЯ – ( стр.. 3,4) 

 

ЕКОПАК  – (стр..2) 

СВ.ВАЛЕНТИН – (стр..2) 

НАЦИОНАЛНИ 

КОНКУРСИ – (стр..3) 
 

ПЛЕВЕН – ГРАД НА 

МОИТЕ МЕЧТИ – (стр..2) 

http://imenata.eu/
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Конкурс за ученическо творчество 

„МОЯТА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ”  на тема: „ПЛЕВЕН – ГРАД НА МОИТЕ МЕЧТИ“ 

И тази година се включихме в надпреварата. Темата много ни хареса, защото нашата учителка г-жа Кулева за 

четири години ни научи, че голямата и истинска любов към Отечеството ни започва от обичта към родния край, родното 

място. Плевен е наша люлка, наша гордост и надежда.  

В раздел литературно творчество Анна Миткова описа града на своите мечти, като се задълбочи и обвърза 

любимите игрите и задълженията в училище с екологията. Нейното съчинение спокойно може да се озаглави „Плевен – 

надежда и реалност”. Другият ни участник е младият поет Денис Алфарес, който  с помощта на римите ни кара да се 

гордеем с родния град, с неговото богато минало, в празник и в делник. В края на стихотворението той ни припомня да не 

забравяме „…че ние сме градът и бъдещето ние сме за всички вас!”. 

В раздел ИКТ близнаците Мартин и Калин Илиеви след като миналата година се класираха с презентация, тази  

направиха филм „Моята свободна България”.  Чрез него те показаха познания в информационните технологии и усет да 

оформят и представят темата задълбочено и по най-атрактивен начин.  
                   

 
 
 

 
 

ПЛЕВЕН – ГРАД  НА  МОИТЕ  МЕЧТИ 
 
Децата по целия свят си приличат по своите мечти. 

Както всяко дете по света аз мечтая да играя. 
Аз съм родена и живея в град Плевен. Ученичка съм 

в четвърти клас. В края на годината ще имаме външно 
оценяване. Мама казва – учи! И госпожата казва – учи! А аз 
искам да играя! 

Сутрин ставам, приготвям се и отивам на училище. 
Вървя по улиците и навсякъде виждам  много боклуци. 
Гледката е неприятна. Иска ми се да ходя по чистите улици 
на моя роден град. 

Вкъщи събираме боклука разделно, за да бъде 
рециклиран. В училище участвам в ателие “Вторият живот на 
пластмасовата торбичка”. Там научихме колко вреди нанася 
безразборното изхвърляне на боклука на околната среда. 
Иска ми се всички хора в моя роден град да изхвърлят 
боклука си на определените места, за да бъде градът чист. 

Ние, децата от нашия клас, пазим чиста класната си 
стая, за да ни бъде приятно в нея. Заедно със съучениците си 
и нашата учителка почистихме двора на училището и 
закачихме къщички за птички по дърветата. Иска ми се всички 
хора в моя роден град да почистят около домовете си и да 
пазят чисто занапред. 

През есента ходихме на разходка в парк Кайлъка. 
Имаше нови пейки и беше много приятно за игра и отдих. При 
следващата разходка в Кайлъка някои от новите пейки бяха 
счупени. Иска ми се хората в моя роден град да пазят пейките 
в парковете. 

Като се върна от училище, след кратка почивка, уча 
уроци и пиша домашни. Но винаги намирам време за игра. 
Най-обичам да играя навън с другите деца. До нашия блок 
има детска площадка – там винаги е весело. Още няма 
спортна площадка в нашия квартал, но се надяваме скоро да 
има, защото растем и ще трябва да отстъпим детската 
площадка на по-малките деца. 

Аз мечтая да играя с моите приятели в моя роден 
град. Да играя в красивия и уреден парк Кайлъка. Да има 
много нови и съвременни спортни съоръжения и площадки.  

Ще ми бъде приятно градът ни да е чист и красив, а 
въздухът, който дишаме, да е чист и прозрачен. 

В града на моите мечти децата играят и се смеят 
щастливо. 

Анна Христова Миткова – 10 год. 
IV 

A
 клас, ГПЧЕ, Плевен 

    
 

 

 МОЙ РОДЕН ГРАД 
 
Любимият си роден край завинаги помни- 
градът на детските ми дни. 
Дарил ме със незабравими спомени - 
приятели, семейство, дом, мечти. 
 
Ню Йорк, Отава, Рим, Париж- 
където и да отлетиш 
завръщаш се отново в Плевен ти, 
че нищо на света не може да го замени. 
 
Градът във делник - пъстър водопад. 
забързан, шумен и любим за мене свят. 
Градът във празник - град герой. 
Поклон на руските солдати - почит и покой. 
 
Успехи и падения е преживял, 
по-силен и красив е оцелял. 
Живеем ние в него, той живее в нас, 
че ние сме градът и бъдещето ние сме за всички вас! 
 
Обичам те мой роден град! 

                      
  Денис Алфарес - 10г. 

ІV
А
 клас,  ГПЧЕ, Плевен  
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ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ 
Попълни кръстословицата с дадените думи и ще откриеш какви са богатствата на България: 

 народ, природа, история, фолклор, писменост, занаяти, легенди, изкуство  

  Б Ъ Л Г А Р И Я 

      О    

    Г      

      А   

   Т       

    С        

      Т    

      В    

  А     

  Диорама „Битката за Плевен” 
Поощрителна  награда 

Анатоли Тодоров –ІV
А
 клас 

Ръководител: Мариана Кулева 
 

Национален конкурс  
„Коледа с нас” 

 

 
Второ място – ІІІ

Б
 клас, ГПЧЕ 

Ръководители: Искра Арабаджиева и 
Вилизар Неделчев 

 

 
Кристиян Серафимов – ІV

А 
клас 

Стоян Маринов – ІV
А 

клас, 
Ръководител: Мариана Кулева 

 

    Поощрителна  награда 
Яна Митева – VІ

Б 
клас, 

Ръководител: Димитър Димитров 

 

Национален конкурс  
„Коледна украса” 

 

 
Милица Славкова –V

А 
клас, 

Ръководител: Вилина Пешева 

 

XVI  Национален конкурс 
„ЛЮБОВТА В НАС“ 

 
Второ място, Раздел Проза 
 Елица Инкова  – III

В
 клас                              

Ръководител: Милена Цакова 
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БОГАТСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ  
 

Задача 1. Езерото Сребърна е едно от 

богатствата на България, включено в Списъка на 

паметниците на световното културно наследство и 

природните забележителности на ЮНЕСКО. 

С помощта на географската карта определи 

местоположението на езерото и допълни 

пропуснатите думи в изречението: 
 

Езерото Сребърна е разположено на 16 
километра западно от град 

_____________________ и на     2 километра южно 
от река ____________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Постави еднакви цифри на изображенията и названията на богатства на България, които те представят. 
 

Наследство от 
древните българи 

 

 

О 

Редки видове 
животни и птици 

 

О 

Наследство 
от древните 

траки 
 

О 

Редки видове 
растения 

 

О 

Създадени творби 
от писатели, 

художници, ком-
позитори 

 О 
О 

 
 

 

О 

 

О 

 
 

 

О 

 

О 

 

 
 

И З Д А В А :  
Главен редактор: Катрин Кутайфан 

Снимки: Милен Кабалан 

                    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 

mailto:gpche_pl@abv.bg?subject=English_school-Pleven
http://www.gpche-pl.com/

