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

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

Сряда ,  21 май  2014 г.                                       Плевен ,  Година ХІХ, Брой  1 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

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

® 

 

 

 

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.  

 
Носител е на  национални награди 

 1996г. - Грамота от V Национален конкурс на Движението 

“Рицари на познанието”на тема: „Нашият любим вестник”, гр. 

София 

 1997г. - Специална награда в конкурс,  посветен на 160 

години от рождението на Васил Левски 

 2003г. - Второ място в Националeн конкурс на тема 

“Европанорама”, организиран от NABEC при ИЦ на ЕС,  гр. 

София 

 2011г. – Специална награда - ХІІІ Национален фестивал на 

детската книга „Моята приказка за доброто” 

 2012г. –  Поощрение - V национален  ученически конкурс за 

литературно творчество и журналистика”Стоян Михайловски”, 

Русе  

 2013г. - VІ национален  ученически конкурс за литературно 

творчество и журналистика ”Стоян Михайловски”, Русе  

 Голямата награда за колектив 

 Милен Кабалан – трето място, индивидуално 
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НАГРАДИ ЗА МЛАДИ ЖУРНАЛИСТИ 

 

В навечерието на 

1 ноември 

бъдещите 

плевенски 

будители, 

изявили се като 

журналисти и 

литературни 

творци, получиха много награди от Шестия 

национален конкурс за литературно творчество и 

журналистика "Стоян Михайловски". Конкурсът се 

организира от Общинския детски център за култура и 

изкуство в Русе и е включен в Националния календар 

на Министерството на културата. В шестото му 

издание взеха участие 206 млади автори от цялата 

страна с 301 творби и 19 колективи. Журито, 

оценявало творбите, бе председателствано от доцент 

д-р Руси Русев, преподавател в РУ "Ангел Кънчев" и 

ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Церемонията по 

награждаването на първенците от Шестия национален 

конкурс за литературно творчество и журналистика се 
състоя в неделя в красивата сграда на Доходното 

здание. Голямата награда - статуетка "Стоян 

Михайловски" за колективна журналистика получиха 

младите журналисти от Гимназия с преподаване на 

чужди езици - Плевен, за вестниците "Полиглот" и 

"Звънче", похвалиха се от Езиковата. Двата вестника 

се издават от екипи, работещи през настоящата 

година по проект “Успех”. Техни ръководители са 

главен учител Надежда Вълева за вестник "Полиглот" 

и главен учител Мариана Кулева за вестник "Звънче".             

Милен Кабалан, репортер на вестник „Звънче” бе 

награден с  трета индивидуална награда.  

Тази година 

той стана и 

член на „Клуб 

2013 на 

Успелите деца 

на България” 

на фондация 

Димитър 

Бербатов.

НАЙ-ВЪЛНУВАЩИЯТ ДЕН НА ЕДИН УЧЕНИК 
 

     
 

                      
 

Всички ние се вълнуваме за първия учебен ден, а най-много се вълнуват първокласничетата. Г-жа 

Мариана Кулева, която беше моя класен ръководител, ни помоли да й помогнем с подготовката на 

тържеството за първокласниците, с което да ги приветстваме в новото им училище. Тази година в І
А
 клас 

гостуваше Пипи Дългото Чорапче, която се радваше да бъде помощник в тържеството за малчуганите. 

Дойде и денят, в който най-малките ученици за първи път прекрачват прага на училището. Всички те бяха 

много развълнувани, но също така и малко изплашени – не е лесно да си най- малкия! Ето защо, 

петокласниците хванахме за ръчички първолачетата и ги заведохме до новата им класна стая, в която щяха 

да се учат на нови неща и да се забавляват заедно. Там, Пипи, заедно със своите приятели - математиката, 

букварчето, изобразителното изкуство и много други нейни другари, които правят ученето забавно, 

изнесоха тържество. Всички много харесаха голямото празненство ! Труда на госпожа Кулева и нейните 

помощници беше възнаграден от усмивките и радостта на първокласничетата в незабравимия за 

тях първи учебен ден! 

Катрин Кутайфан, V
А
 клас 
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РЗИ-Плевен „ДЕЦА НА ПЪТЯ” 2013 

 
За повишаване на 

информираността 

и изграждане на 

умения и навици 

на децата за 

спазване на 

правилата за 

движение по 

пътищата и 

предпазване от пътно-транспортни произшествия 

РЗИ-Плевен през месец октомври проведе обучителна 

програма по проект 

„Деца на пътя” с 

ученици от първите 

класове (74 деца) в 

ГПЧЕ, гр. Плевен.  

Благодарим 

на всички деца от 

първи клас на 

ГПЧЕ, гр. Плевен, 

както и на техните ръководители за участието им в 

проект „Деца на пътя” – 2013! 
 

 

ППП РРР ООО ЕЕЕ ККК ТТТ    „„„ УУУ ССС ППП ЕЕЕ ХХХ ”””    
 

 

            
                 Моите приятели                                         Моето семейство                                        Моят роден град 

 
                    

    
                Празник на цифрите                                            Коледа                                                     Картинен речник 

 
 

           
         Моята първа весела азбука                          Празник на буквите                                 Празник на училището 
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       Есен                              Елха, украсена от отпадъци            Коледен венец         Шейната на Дядо Коледа и джуджетата 

 
 

             
                   Коледари                                   Рисувано стъкло                     Великден                            Книга за Кирил и Методий 

 
   

 

 
 

 

          
Троянски манастир                           Паметник  Васил Левски                      Восъчна фигура на Апостола

 
 
 
 
 
 
 
 

И З Д А В А :  
                    Редакционна колегия: Клуб „Светът в моята тетрадка” 

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,  I“А” клас 
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