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
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Издава: ІVа клас при Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен
Вестник за деца
Лауреат на четири национални награди
2012Г.-2013Г.
ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІІІ, БРОЙ № 1 - 6

Добре дошли в най-позитивното
пространство - това на вестник
„Звънче”!
Тук може да споделяте новини
или реални случки, които
вдъхновяват, подтикват към
творчество или просто носят
оптимизъм!
Защото добрите новини са
позитивните новини!

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.

Представен на своите читатели като позитивна медия, вестник
„Звънче”, върви неотклонно по линията на търсенето и
представянето на положителните събития, някои от които
минават покрай нас и които често остават незабелязани. Ние
вярваме, че въпреки несъвършенствата в битието ни, доброто
съществува, позитивните събития ни съпътстват, но те не винаги
са на първите страници на вестниците или в най-гледаните
новинарски емисии.
Като посланик на добрата новина, вестник „Звънче” печели и
продължава да печели свои верни привърженици. Хора, заложили
на собствените си възможности, на стойностните неща и добрите
традиции. Това са нашите читатели и в диалога с тях ние всеки
ден се убеждаваме, че вървим във вярната посока.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Първи брой за тази учебна година
е
посветен на 105 години от рождението на
шведската писателка Астрид Линдгрен. В него ще
намерите нейната биография, кът на малкия
читател; за любознателните, това го зае всяко
хлапе, рубриката „Знаете ли, че…”, обява,
смешки, закачки и забавна анкета ”Пакостник ли
си?”.
Във втори брой можете да научите за
Народните будители и отговор на въпросите:
Защо трябва да говоря и пиша правилно на
български език? и
Ще изяде ли мишката
книжката?
В останалите четири броя можете да се
информирате как децата в Гимназия с преподаване
на чужди езици отбелязват обичаи, като се
започне от Хелоуин и Св. Валентин, които всички
празнувахме, защото са част от културата на
англоговорящите; Коледа, Баба Марта и Великден,
които са част от българската традиция;
празниците: Ден на народните будители,3 март Национален празник и Ден на славянската
писменост и култура; Обесването на В. Левски;
Фестивал на учене през целия живот; гостуването
на „Летящата екокласна стая”; Ден на Земята,
благотворителни акции и празник на училището,
който ежегодно се провежда на Деня на Европа.

На страниците на вестник „Звънче”
намират място и имената на наградените деца
участвали в конкурси и състезания, както и
работата по различни проекти.
Но
най-интересните
страници
са:
занимателна математика; за любознателните; в
света на спорта; занимателни страници с
кръстословици и интересни задачи.
Всеки, който е направил нещо добро,
спечелил някаква награда, може да се обади в
редакционната колегия на вестника, която се
намира в класната стая на ІVа клас – на втория
етаж и на фотографа Милен, за да му направи
снимка.
Защото ВЕСТНИК “ЗВЪНЧЕ” е:
• ВЕСТНИК
с традиции – 18 години
издателска дейност;
• ВЕСТНИК, в който можете да намерите
информация за дейностите в училище;
• ВЕСТНИК, който отразява постиженията
на учениците и техните учители в
различни конкурси и състезания ;
• ВЕСТНИК на победители – носител на
четири национални награди;
• ВЕСТНИКЪТ с добрите новини, защото
добрите новини са позитивните новини.

ИЗДАВА:
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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Инвестира във вашето бъдеще!

