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ГОВОРИ С МЕН
Електронен вестник на СУ за европейски езици за
чужди езици

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА
ЕЗИЦИТЕ
26 септември

НОВИНИ И СЪБИТИЯ,
ПОСВЕТЕНИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН
НА ЕЗИЦИТЕ

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на
езиците от Съвета на Европа с подкрепата на
Европейския съюз на 6 декември 2001 година , която
бе обявена за Европейска година на езиците . Целите
на празника са :
да се насърчи изучаването на чужди езици в
Европа ;
да се осведоми обществеността за важността
от изучаването на чужди езици ;
да се разнообрази обхвата на изучаваните езици ,
за да повиши нивото на многоезичност и
междукултурно разбирателство ;
популяризира богатото езиково и културно
разнообразие в Европа ;
насърчи изучаването на чужди езици във всяка
възраст , не само в училищата , но и извън тях .

Учениците на СУЕЕ говорят на много езици

В 6 д учениците
заедно с
преподавателите си
по руски език Алла
Димитрова и по
английски език Мая
Куртева отбелязаха
празника под надслов
„ Европейските езици
– път към знания ,
пътешествия ,
приятелство “.
Децата разказаха на
английски език за
традициите за пиене
на чай в Англия , на
български – за
приготвянето на
баница , а на руски –
за гевречетата и
„ сушки “ в Русия . Беше
изготвен и
видеоклип .
Учениците от 5“ д ” и
5” б ” клас заедно
проведоха своя час по
чужд език в езиковия
център с учителите
си - по руски език
Надя Павлова и по
английски
език Боряна Тотева .

Часът премина под
формата на езикови
предизвикателства, с
които трябваше да се
справят учениците:
да кажат „Здравей!“ наймалко на три чужди езика,
да преброят до десет на
три чужди езика, да кажат
любимия си цвят на
няколко езика, да
разкажат кратка история
от лятото на
английски език и на руски
език. А в играта „Точни в
превода“ други ученици
преведоха на български
какво са разказали техните
съученици за лятото.
Учениците особено се
оживиха, когато Мира
Меродийска преброи до
десет на японски. Имаше
ученици, които показаха
знания на испански, а г–жа
Тотева, която преподава и
този език в училище, им
беше коректив и
помощник.Подобен час
имаше и в 6“б“ клас, в
който децата се
поздравяваха и броиха на
различни европейски
езици,преведоха песен от
руски език.

Денят на европейските
езици беше отбелязан
и в 7 „д“ клас с учител по
руски език Стоянка
Симеонова. Децата бяха
подготвили
интересни факти за
европейските езици и
рисунки.
В 8 „в“ клас с учител по
руски език Любов
Арабаджиева разказваха
за празника, за
знаменитости, говорещи
много езици.
Имаше презентация на
тема „ Интересни факти
за езиците“, езиково
забавление,
съчетано с рисунки на
ученици.
Учениците от 9 г клас
също имаха езикови
изпитания в часа по
Руски език при г–жа
Надя Павлова. Те четоха
в оригинал
статия от списание на
руски език,писаха
поздравление на
няколко европейски
езика, търсиха думи,
които звучат по един и
същ начин на родния и
чуждия език,
но означават различни
неща.

Камелия Стоименова, 7 д клас

Йоана Мачева, 7 д клас

9 Г клас

Путешествиe
Путешествиe это всегда что-то новое и интересное, это
встреча
с
новыми
людьми,
городами
и
достопримечательностями. Онo дарит нам новые
эмоции и впечатления и создаёт у нас положительный
настрой и ожидание чего-то нового, до сих пор
неизведанного. Путешествие необходимо для нас,
потому что оно развивает наше воображeние. Поэтому я
стараюсь путешествовать как можно чаще. У всех нас
разные увлечения, в зависимости от них мы выбираем
свой вид путешествия. Например, я люблю посещать
страны и города, чтобы познакомиться с новой
культурой,
увидеть,
как
живут
другие
люди,
полюбоваться известными на весь мир памятниками
культуры.
Люди путешествуют поездом, самолётом, на корабле и
на машине. В любом случае передвижения есть свои
плюсы и минусы. Люди выбирают вид транспорта
согласно своим планам и своему желанию. Если мы
любим путешествовать, мы готовы на всё, чтобы
увидеть и узнать новое.
ИЗАБЕЛ ИВАНОВА 12 „Д“

Учениците от 12 д клас Дебора Александрова, Изабел
Иванова и Христо Тодоров с
преподавател по руски език Веселина Йосифова
работиха по проект на тема „ Хоби
и увлечения“, като в хода на изготвяне на
презентацията използваха знанията си
по руски и английски език.
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10г съставиха и изиграха кратки диалози на различни
езици, изучавани или не. Съпроводени с много жестове
и настроение, учениците истински се забавляваха в
едно непринудено общуване. Остана впечатлението за
многообразието на езиците, за връзките между тях и за
удоволствието от живата комуникация.

ФРАНКОФОНИТЕ ОТ 10 Г клас

Малките франкофони също се
забавляваха

3 „Г” клас изкачиха
стълбички с думит

4 „Г” клас „уловиха"
балони с думи
Франкофоните от 6
„Г” клас направиха
„справочник” за
възможностите,
които дава
изучаването на
чужди езици.

По случай Европейския ден на езиците учениците
от 8а и 9а класове с преподаватели Д. Бойчева и
М. Бешкова се включиха в eTwinning проект
"Нашата книга за Деня на европейските езици".
В проекта си сътрудничиха 11 училища от 10
европейски страни. Учениците представиха
своите страни, градове и училища, празници и
обичаи, пяха, рецитираха и изготвиха
презентации. Целта на проекта бе всички да
усетят и оценят културното и лингвистично
разнообразие на Европа. Работният език на
проекта е английски, който учениците изучават
със засилен интерес.

Любомира Здравкова, 8А ,
рецитира стихотворението
"Един ден като стана голям"
на Н. Зидаров

Статия за Русе
Ния Николова, 9А

Кръстословица
"Европейски ден на
езиците" от Емма и
Дороти, 11 В
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