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Гимназия с преподаване на чужди езици празнува

24 май
Ден на славянската
писменост и култура

На 8 май е празникът на Гимназия с преподаване на чужди езици, гр Плевен
Традиционно той се отбелязва с много мероприятия, свързани с изучаването на чужди
езици и по повод Деня на Европа. Тази година за нас е чест да споделим празника с
гости от Белгия, Дания, Франция, Италия, Литва, Испания, Турция, които са партньори
по проект „Млади Европейци – заедно за едно по-добро бъдеще”.
(стр. 3)

Добрите новини

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!
(стр. 2)

(стр. 4)

Зелена надпревара

DEAR-day в първи “В” клас

Земята е наш Дом – красив и
единствен. Гледана от Космоса
тя е толкова малка, колкото и
къщата ни, гледана от мащаба
на града. Но докато за дома си
полагаме грижа на добър
стопанин, какво е отношението
ни към проблемите на нашата
планетата?
(стр. 2)

На 12.04. първокласниците от І “В”клас
се присъединиха към децата от много
страни, които отбелязват DEAR-day (Ден
“Остави Всичко Друго и Чети”). Това е
продължение на наскоро приключилото
успешно участие на прохождащите в
четенето първолаци в Читателска
щафета 3. За повече информация
http://ramona.detskiknigi.com/naj-malkiteshtafetnitsi-pa-rvolatsi/.
(стр. 2)
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Добрите новини

DEAR-day в първи “В” клас

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 12.04. първокласниците от І “В”клас се
присъединиха към децата от много страни, които отбелязват
DEAR-day (Ден “Остави Всичко Друго и Чети”). Това е
продължение на наскоро приключилото успешно участие на
прохождащите в четенето първолаци в Читателска щафета 3.
/ За повече информация http://ramona.detskiknigi.com/najmalkite-shtafetnitsi-pa-rvolatsi/.
В продължилата 4 месеца щафета те се потопиха в
книгите на американската детска писателка Бевърли Клиъри /
http://ramona.detskiknigi.com/beva-rli-klia-ri-lyubimata-pisatelkana-pokoleniya-malchugani/.
Рожденият ден на Бевърли Клиъри – 12 април, е
кръстен от почитателите й D.E.A.R. Day (Drop Everything and
Read – “Остави всичко и чети”). На тази дата всяка година
традиционно се организират програми, насърчаващи
четенето и обичта към книгите.
Уникална значка с колекционерска стойност от играта
„Читателска щафета “ печелят Доника Романова, Василена
Горанова, Иво Петров, Михаела Иванова, Мартин Генов,
Деница Трифонова, Дарин Илиев от Ів, с ръководител Анелия
Илиева и от ІІІв клас – Даниел Добрев, Габриела Маринова, с
ръководител Милена Цакова.

Зелена надпревара

Младите еколози от ателие „Ателие вторият живот на пластмасовата торбичка”, с ръководител г-жа Мариана
Кулева при Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Плевен, цяла година проведоха задълбочено проучване,
изработваха постери и презентации и стигнаха до извода, че човекът с трудовата си дейност и неразумните си действия
замърсява природа. Претворяваха хартиени и пластмасови отпадъци в предмети за украса – коледни украшения,
оригинални мартенички, подаръци за майките. Рисунката на Анатоли Тодоров дори спечели първо място в Национален
конкурс на тема „Мисия спасител” и поощрителна награда в Национален конкурс „Освобождение” с диорама „Битката при
Плевен”. В състезанието на тема „Влияние на човека върху живата природа” всеки изследователски екип представи своите
идеи като използва различни техники – литературно творчество, приложна изкуство (хартия, стъкло и пластмаса),
изобразително изкуство, презентации и брошури. За награда за изследователските и творчески способности всеки от тях
получи сертификат „Млад еколог”.
Във връзка с предстоящите Великденски празници, се включиха в благотворителната кампания на Български
червен кръст, като изработиха кошнички от употребявани кашони, цветя от разтегателна хартия от букетите на госпожата,
великденски яйца с помощта на техниката „папие маше”, картички с техниката „квилинг”, рисуване на стъкло и декупаж
върху хартия и стъкло.
В Националната кампания „Да почистим България за един ден” се включиха като почистят класната стая и двора на
училището.
На 22 април - Ден на Земята, зелената надпревара на посланиците на чистотата завърши с представяне пред
гостите на изложба „Вторият живот на пластмасовата торбичка” и популяризиране брошура, в която са посочили пет
причини за намаляване употребата на пластмасовите торбички.
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История на ГПЧЕ

Гимназия с преподаване с чужди езици
празнува
На 8 май е празникът на Гимназия с преподаване
на чужди езици, гр Плевен Традиционно той се
отбелязва с много мероприятия, свързани с
изучаването на чужди езици и по повод Деня на
Европа. Тази година за нас е чест да споделим
празника с гости от Белгия, Дания, Франция,
Италия, Литва, Испания, Турция, които са
партньори по проект „Млади Европейци – заедно за
едно по-добро бъдеще”.
Тържественото откриване на празника ще е от
9.30ч. в ГПЧЕ с приветствие на г-н Юрий Тодоров –
директор на ГПЧЕ. В програмата са включени: ревю
„Модата в Европа през вековете”, галерия „ Мини
Европа“,
сладкарница
"Европа",
изложба
„Физиката в моите очи“ на клуб „Физика без
формули” по проект“Успех“, картинна викторина с
награди "Непознатата Европа”, мини европейски
турнир по футбол. Програмата в сградата на
училището ще завърши с откриване на кабинети по
Обществени науки и Гражданско образование и
Проектни дейности.
Организирани са мероприятия и извън сградите на
ГПЧЕ. От 10.00 ч. - Празничен концерт
„Пътешествие с приказните герои в Европа”- зала
„Катя Попова”. Ученици от І – ІV клас, работещи по
проект УСПЕХ,
ще представят приказки на
известни европейски писатели – Астрид Линдгрен с
„Емил от Льонеберя”, Братя Грим със „Златната
гъска”, Алън Милн с „Мечо Пух”, Вилхем Буш с
„Макс и Мориц” , Шарл Перо с „Червената
шапчица”, Елин Пелин с „Дядовата ръкавичка” и
Светослав Минков със „Сапунени мехури”.
Тържественото
закриване
ще
завърши
с
традиционния концерт на площад "ВЪЗРАЖДАНЕ"
от 17.00 ч. с песни и танци на Европа /при лошо
време в ДКТ "И.Радоев"/.
Споделете празника с нас!
Елате и се потопете в празничната атмосфера!
Запознайте се отблизо с нашите таланти!

Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е
наследник на едно от първите десет класни училища в България.
Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович
през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в
неделима част от културно-просветното развитие на българската
възрожденска нация и е в пряка връзка със задачите на
националната ни революция. От 1908 г. училището прераства в
Държавна мъжка гимназия, която става синоним на престижно за
времето си учебно заведение.
През 1963 год. училището се преобразува в Гимназия с
преподаване на руски език с прием на осмокласници, положили
успешно конкурсен изпит по български език и литература. От 1982
год. училището е асоциирано към ЮНЕСКО и с отговорност
следва идеите за образование в дух на мир и международно
сътрудничество.
От учебната 1986/1987 г. в Гимназията се въвежда изучаването и
на английски език. То е предпочитано учебно заведение не само
заради актуалната потребност да се владеят чужди езици, но и
заради творческата атмосфера в образователния процес.
ГПЧЕ е училище с чуждоезиков профил. Тук се обучават ученици
от І до ХІІ клас. В първата си степен – от І до VІІ клас, училището
акцентира върху качеството в общообразователната подготовка.
Съгласно спецификата на училището още в начален курс
интензивно се изучава английски език, а от V клас се изучава като
втори чужд и руски език. За учениците от І до ІV клас е
подсигурена целодневна организация на обучение.
За горната училищна степен – VІІІ-ХІІ клас, учениците
кандидатстват след завършен VІІ клас и успешно издържани
изпити по БЕЛ и математика. Учениците избират комбинация от
два чужди езика, като за първи чужд език правят избор между
английски, немски, френски, испански или руски език.
В VІІІ клас се изучава интензивно първи чужд език с 648 часа
годишен хорариум и с допълнителни 36 учебни часа, които се
използват за овладяването на технологии, свързани с
практикуването на чуждия език. В края на VІІІ клас се извършва
външна проверка по езика, организирана от МОН. В ІХ клас се
въвежда изучаването и на втори чужд език, провежда се и
билингвално обучение по история на английски, немски или
френски език, както и по биология на немски език. Трети и
четвърти профил се въвеждат съответно в следващите класове.
След завършен ІХ клас учениците получават Свидетелство за
основно образование. Учениците завършват средно образование
и получават Диплома след успешно положени ДЗИ. Неуспешно
положилите ДЗИ получават Свидетелство за завършено средно
образование.
През всичките години на своето съществуване ГПЧЕ се отличава
не само с качеството на подготовката на учениците, доказателство
за което е тяхната реализация, не само със съчетаването на
традиции и новаторски дух, но и с вдъхновяващата творческа
атмосфера, заради която и ученици, и учители, преминали през
Гимназията, остават духовно свързани с нея и я наричат „моето
училище”.

Има идея по повод 24 май – Ден на славянската писменост и
култура, в коридора на ІІІ етаж в училище, да се направи изложба
на тема „Нашата визитка”. Всеки клас (от първи до шести) да
предложи снимка и много кратък текст (шрифт Times New Roman
16) - до 10 реда. Текстът да представя постиженията на ученици
или пък да разкажат нещо интересно за класа.
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Знаете ли, че…
2013г. е обявена от UNESCO за година на светите братя Кирил и Методий - учители славянски и съпокровители на
Европа. През 2013 г. се навършват 1150 години от началото на Великоморавската мисия, 1120 години от провеждането
на Преславския църковно-народен събор (893г.), на който славянобългарският език е обявен за официален в
богослужението и държавната администрация на България и 530 години от първата отпечатана книга на глаголица
(1483г.) във Венеция.

За любознателните

През 1980 г. римският папа провъзгласява св. св. Кирил и Методий за светци-покровители
(защитници) на цяла Европа. Реши задачите за богатството, сътворено от тях.
А) Сравни писмените знаци в изображенията и открий коя от азбуките е по-близка
до съвременната българска азбука. Постави в квадратчето пред верния отговор.

Б) Открий в кои страни най-напред е пренесено славянското писмо от древна България.
Р

_

_

_

Я

С _ Р _ _ Я
В) Избери думи и изрази, с които се допълват изреченията, като запишеш номерата
им на съответните места, за да разбереш как е създадено книжовното богатство.
1. книжовни школи; 2. обучили; 3.
славянски страни; 4 проповядвали
1. В България Климент и Наум

много ученици и християнството на разбираем език.

, където преписвали и превеждали книги.
3. По-късно започнали да разпространяват в други преведените книги.
2. Създали
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