
Нови, но този път, спортни успехи за Езиковата! 

 

В навечерието на най-светият празник за българското училище – 24-ти май, 

гордостта от призванието да сме учители на интелигентни и способни деца, се 

възвелича от нови победи, завоювани от девойките ни 8-10 клас –  волейбол - III-то 

място и юноши – 8-10 клас – волейбол - IV място на републикански ученически игри 

2012-2013г. – финален кръг с ръководител Симеон Вълков – старши учител по физ. 

възп. и спорт в ГПЧЕ – гр. Плевен. 

В челната десятка на страната ни са и другите спортни отбори на Езиковата: 

баскетбол - девойки, с ръководител Пламен Нанков – старши учител по физ. възп. и 

спорт в ГПЧЕ и футбол - юноши – 8-10 клас, с ръководител Емил Тодоров. 

Учениците бяха наградени с купа и грамоти.  

Това е перфектен 

завършек на занятията на 

секциите по проект 

УСПЕХ, увенчани с  

триумф, положителни 

емоции и хъс за 

превземане на нови 

висоти. 

Ръководството на ГПЧЕ – 

гр. Плевен поздравява 

всички ученици и техните 

учители, издигнали за 

пореден път авторитета 

на гимназията, чрез 

завоюваните успехи на 

национални олимпиади, конкурси и състезания за учебната 2012-2013г. по: 

български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански 

език, руски език, маратон по писане на френски език, гражданско образование, 

техническо чертане, викторина на английски език „Образование на бъдещето”, 

състезание на английски език „Spelling bee”, състезание на английски език „Дебати”, 

организирано от Българо-американския университет в Благоевград. 

Чест за  гимназията са и големият брой носители на сертификати по чуждите езици, 

изучавани в училището, които са вход за различни университети в чужбина. 

Щастливи сме, че нашите възпитаници имат възможност да приложат знанията си по 

чужди езици и креативните си способности, участвайки в международните проекти 

по секторна програма Коменски към ЦРЧР, тъй като ГПЧЕ – гр. Плевен, единствена 

в страната, спечели два такива проекта с ръководител Марияна Крачунова – старши 

учител по математика. 


