ЮНИ 2021 | БРОЙ 5

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

онлайн

на живо

НОВИНИ И
СЪБИТИЯ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО
ПО АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК

Обединението по Английски език в СУЕЕ
традиционно
участва
както
в
състезанията от Националния календар
на МОН - Многоезичното състезание,
Състезание за речеви и комуникативни
умения на английски език, Литературен
конкурс за създаване на авторски
текстове на английски и немски език
„Този безкраен свят”,
Турнир по
английска реч и дебати на Фондация
БЕСТ, така и в други събития като
състезание
по
Творческо
писане
/Creative writing/ и Pearson Competition.
Някои от тези състезания през тази
учебна година се проведоха в онлайн
среда в условията на епидемичната
обстановка, в която се намираме.
Много
от
дейностите,
в
които
участвахмепрез тази учебна година бяха
създадени в електронна среда с
използването на интернет приложения
и всички възможности на Google
Workspace, с помощта на които ученици
и учители могат да се свързват, да
работят
съвместно,
да
създават
креативно съдържание.

Учениците от VI А, Б класове с помощта на тяхната
учителка Мая Куртева по време на онлайн обучението
работиха по проект " My best photo" и така
усъвършенстваха не само владеенето на граматичните
времена в английския език, а и дигиталните си умения и
споделиха свои емоционални преживявания.

My best photograph
Лила Лъвчиева, VI a
One day in last year's spring, me, my
mother and my siblings were at the
park. It was sunny and there were a lot
of beautiful blossoms and flowers.
There were pink trees, yellow, white
and others. When we were on our way
home, we stopped under a pink tree.
My mom was taking pictures of the
trees around us when I decided to take
a picture of the flowers that were near
the tree. After that I took a picture of
the pink blossoms of the tree. This
picture is my favourite.

Дана Цанкова, 6 a

Айлин Махмудова, 6 а

Ачелийа Дауд, 6 б

Даниел Пашкунов, 6 б

Евелина Сабриева,
6 а клас

Кристина Николова,
6 а клас

Валерия Ляпченко, 6 а

Ева Георгиева, 6 а клас

"Write a letter to your 25 year-old self"
Г-жа Куртева възложи тази интересна задача на своите
ученици от 7 а и б класове. Тук може да прочетете какви писма
оставиха те до бъдещото си АЗ, които са ценни, защото не
само споделят мечти им, но и надеждите им за бъдещето на
света.
Hi, my name is Alice,
Right now I'm thirteen (soon
fourteen) and I live in Rousse,
Bulgaria.
First of all I hope that in the
future I will be in good health, I
will be happy and I'll have found
what I want to do with my life.
For the past few months I've
been wondering what
profession to choose and follow.
I'm good at Maths and English
but I don't really see myself in
the future working on
something that includes these
things. I really want to become a
world-known makeup artist but
we'll see.
I guess that in ten years’ time
the world will be really
different, a lot of things will
improve and people will be
living easier lives. I don't
imagine that there will be
colonies of us on other planets
because it's too soon but I hope
that at least the environment
will be better than now and
people will have learned to
protect it. I'm optimistic about
the future because I think that
people will realise that they
have to be better with the
animals and plants and to be
good people.
I hope that you are doing well.
Bye for now
Алис Енчева, 7 а

Hi there,
I am thirteen years old
and I live in Ruse,
Bulgaria. I want to leave
this country, but we will
see.
I wonder what you are
doing now? I would like
to be a football player.
But if that does not
happen, I will go to
university. I am good at
PE and that is why I
want to be a football
player, but I am also
good at information
technology, so maybe I
will be an IT specialist
in the future.
I guess that in twentyfive years the world will
be different. There are
going to be so many
new professions related
to technology.
I hope your life is going
well.
Bye for now, Daniel.
Даниел Петракиев, 7 а
клас

Hi there!
I am your 13 year-old self. I
am currently studying in
SUEE, Rousse. This year I
have really important
exams and I hope I will
take them, because I want
to stay in the same school.
I hope while I'm reading
this letter I will be a
doctor, working in another
country, maybe America .
In 2031-2032 the world will
change so much. The
environment, the
technology, everything. I
suppose that we will
reduce pollution and the
world will be much cleaner
than now. I hope that
many people will care
about nature and animals.
I am optimistic about the
future, so I’m looking
forward to it.
I hope life is going
amazing,
Bye for now,
Deni
Деница Киркова, 7a

Учениците от 6 д клас, които изучават
Hello,
руски език като първи и английски като
I’m fourteen –year- old you. I
live in Rousse and I’m in 7th
втори чужд език работиха по задачата
grade in SUEE with English as
"An interesting or strange job"
my first language and Russian
as my second. I hope high
Виктор
school went well for us and
Стоянов, 6 д
got to get in a good university.
I hope you’ve made the right
choice of being a vet or a
doctor and that you’re
continuing to study in clinics
and learning new stuff! I’m
thinking of how much the
world will change till 2032!
How much will technology be
advanced? What about
robots? Will we have a
‘normal’ life with them, or will
it change for the worse? I
hope the people on Earth are
making greater efforts at
keeping the environment
clean, oceans plastic free,
forests washed from trash
and the air less polluted.
I feel pretty optimistic about
my future and I hope I made it
far and keep reaching my
goals, even when I want to
give up. I hope my family and
best friends are alive and
well, I don’t want to rush my
child years though, I want to
enjoy them while I still can
and have the chance to!
I hope life is going easy on
you, bye for now,
-with curiosity, Marina
Zhivkova, 7 “a”

Марина Живкова, 7 а клас

Кристиян Върбанов, 6 д

Страничката на 7 д
Те подготвиха за вас презентации за рекордите на
Гинес и за интересни животни и няколко
кръстословици. Те изучават английски като втори
чужд език. Кликнете на линковете и се
забавлявайте!

Кръстословици за животни
https://bit.ly/3iQkE5O
https://bit.ly/3xEwwMx

Гответе със 7 д
рецепти
https://bit.ly/3gEy96V

https://bit.ly/3iOys0G
Дария Георгиева
Стефани Радева

Теодор Христов
Емил Дечев

Камелия Цветанова

https://bit.ly/3iOys0G

https://bit.ly/3gE7h7i

Месецът на Шекспир

Даяна Михова, 12 а клас

Ивон Кръстева, 12 а клас

Турнир на Фондация БЕСТ за дебати
на английски език

Елица Любенова, Камелия Цанева и Калоян
Бешев от 11 а клас взеха участие в BEST Spring
East Virtual Tournament 2021 и се представиха
достойно в двата дебата, в които взеха участие:
"Това правителство смята, че талантливият млад
човек, който живее в страна от Западните Балкани,
ще емигрира, за да търси своята професионална
реализация в Европейския съюз" и "Това
правителство счита, че наградите Оскар трябва да
се присъждат с оглед вота на публиката, а не на
жури от филмови критици". Учителите, които ги
мотивираха и подкрепяха в това начинание са г-жа
Румена Господинова, която и съдийства на същия
турнир и г-н Николай Харакчийски.

През учебната 2020/2021 година учениците
от 8а и 9а клас и техните учители г-жа
Бойчева и г-жа Бешкова работят по
eTwinning проект “Нашата книга за Деня на
европейските езици”. Идеята е да се създаде
книга с помощта на Book Creator, за да се
покажат разнообразието и красотата на
различните езици. Всеки партньорски екип
подготви по 2 страници от книгата,
включително статия, която да представи
съответната страна партньор, града,
училището и др. Учениците от 8а заснеха
видеоклипове с изпълнения на песен и
стихотворение на български език. Интерес
предизвикаха статиите за малко известни
факти за всяка от страните участнички.
В проекта участват ученици и учители от
повече от 10 европейски страни.
В момента учениците разменят изработени
от тях великденски картички, а по повод
Денят на Европа ще си сътрудничат в
изработването на презентация на тема “Това
е нашата Европа”, ще създадат колекция от
плакати и ще споделят мисли за Европа и
нейното значение.
За дейността си по eTwinning проекти през
месец март училището получи почетния
Знак „eTwinning училище“ за периода 2021 –
2022 година.
През 2020/21 учебна година учениците от 11 „в“ клас с г-жа Биляна Илиева участват в eTwinning
проект „On the spot” заедно със свои връстници от Италия и Испания. Основната идея на проекта е
учениците да се научат да си задават въпроса „Дали всичко, което чета и виждам в новините и в
социалните мрежи е истина?“. Те се запознаха с концепциите за медийна грамотност,информация и
дезинформация и какви са рисковете, свързани с личната информация, която оставят за себе си в
мрежата. В процеса на работа участваха в състезание за създаване на лого на проекта, изработиха
презентации съвместно с учениците от другите страни за училищата-участници и родните им места,
направиха презентация за фалшивите новини и изработиха вестник с добри новини, които самите
те биха искали да четат. Без съмнение, проектът допринесе да научат нови неща, да подобрят
езиковите си умения и уменията за работа в екип.

Проектна дейност в 8 а клас с интензивно
изучаване на английски език
По случай Свети Валентин през
месец февруари 8а клас взе участие
в проекта „Virtual Valentines –
melting the miles”. Учениците
размениха виртуални валентинки с
ученици от Емпория, Канзас и
Маршфилд, Масачузетс (САЩ).
Разстоянието се топи с усмивки,
сърчица и пожелания за здраве,
шоколад, обич, уважение към
близките и много любов. Всички
общуваха на английски език като
обмениха информация за своите
градове и училища.

На 12 април учениците от 8а клас се
включиха в инициативата D.E.A.R
(Остави всичко друго и чети) на
фондация "Детски книги" . В час на класа
в рамките на 20 минути всеки ученик
чете книга на английски език. Някои от
учениците пожелаха да вземат книгите
вкъщи, за да ги прочетат докрай, а други
изразиха мнение, че инициативата
трябва да се провежда по-често.

Иновационен лагер
На 22 и 23 април учениците от 8А клас участваха в иновационен лагер. В час
по английски език те демонстрираха уменията си за критично мислене, работа
в екип, предприемачество, а също и комуникативните си умения по чужд език.
Според казуса, те трябваше да намерят иновативни решения за това как да
стимулират икономиката на град Русе по време на пандемия като дадат идея за
свой продукт или услуга.
Учениците работиха в екипи, създадоха свои фирми и предложиха продукти и
услуги, които са в помощ на общността и икономиката на град Русе. Те
успешно се справиха както с разпределението на бюджета, така и с
емоционалното представяне на своите идеи.

Насладете се на изразително четене на стихотворението
"Ако" на Ръдиард Киплинг в изпълнение на ученици от 11 а
клас, мотивирани от тяхната учителка Румена Господинова
да се включат в това предизвикателство:). По случай
международния ден на книгата, 23 април, разпределени в
екипи, след литературен анализ и насоки за ритъм, похвати
и произношение, те създадоха записи на изпълненията си.
Направиха сравнение с превода на Валери Петров и
споделиха личните си впечатления и емоции от това
популярно и значимо стихотворение.
Ако на куп пред себе си заложиш
Ако владееш се, когато всички,
спечеленото, смело хвърлиш зар,
треперят, а наричат теб страхлив;
изгубиш, и започнеш пак, и можеш
Ако на своето сърце едничко
да премълчиш за неуспеха стар;
се довериш, но бъдеш предпазлив;
Ако заставиш мозък, нерви, дланиАко изчакваш, без да се отчайваш;
и изхабени - да ти служат пак,
наклеветен - не сееш клевети;
и крачиш, само с Волята останал,
или намразен - злоба не спотайваш;
която им повтаря: „Влезте в крак!“
но… ни премъдър, ни пресвят си ти;
Ако мечтаеш, без да си мечтател;
ако си умен, без да си умник;
Ако посрещаш Краха - зъл предател еднакво със Триумфа - стар циник;
Ако злодеи клетвата ти свята
превърнат в клопка - и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата,
градени с кръв - и почнеш нов
градеж;

Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в двореца - своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната Минута
с шейсет секунди спринт, поне
веднъж;
Светът е твой! Молбата ми е чута!
И главно, сине мой - ще бъдеш Мъж!

Уважаеми читатели, след като разгледате
презентациите на учениците от 11 а клас,
кликвайки на линковете, може да
отговорите на въпросите на следващата
страница и да проверите какво сте
научили:)
FRANCE https://bit.ly/2SIRgnx
BRAZIL https://bit.ly/3xHn6j1
INDIA https://bit.ly/3iZe1hu
JAPAN https://bit.ly/2Usw5GR
RUSSIA https://bit.ly/3gK9pKP
Ученици от 11а клас, разпределени в пет екипа и
ръководени от Румена Господинова, разработиха проект
за фестивалите и традициите по света като част от
глобалната тема “Нашият свят”, застъпена и в часовете по
профилирана подготовка, модул: “Култура и
междукултурно общуване“. След представяне на
презентациите и отговаряне на фактологичните въпроси,
всеки екип аргументирано обобщи най-характерните
обичаи и модели на невербално общуване във всяка
страна и култура. Учениците направиха и сравнителен
анализ на приликите и разликите, съпоставими и с нашите
български традиции. Новите знания допринасят за
осъзнаване на различията в света и развиват езиковите и
социокултурни компетентности на всички участници в
проекта.

Regional Celebrations QUIZ
1. In Festa Juni how does the racing by hopping on one leg is called?
A Carriida do saci B Corrida de três pés C Jogo de argolas
2. What is the second stage of the Rio Carnival?
A Parades at the Sambodromo B Street parties C Carnival balls
3. What makes Christmas in Brazil different from other countries?
A the roast turkey B it is celebrated on 25.12 C it is celebrated in the summer
4. What does 'Festa de Lemanjá' festival honour?
A goddess of the sea B goddess of the sun C goddess of the happiness
5. What the French put in their holiday cakes for Epiphany?
A willow branch B silver coin C plastic figure
6. What children make from paper for April Fools’ Day in France?
A paper fish B silver coin C plastic figure
7. What children make from paper for April Fools’ Day in France?
A paper fish B paper poppy C paper castle
8. Which is the national day of France?
A Poisson d’avril B Bastille Day C Epiphany Day
9. Where did chess spread after being invented in India?
A Persia B Penjab C Peru
10. Where do fashion shows take place? Which cities?
A Mumbai, Delhi, Bangalore B Mumbai, Srinagar, Brunei C Delhi; Jainism; Bangalore
11. When was Taj Mahal commissioned?
A 1632 B 1362 C 1623
12. How many languages have been made official in India?
A 24 B 42 C 22
13. How is Toro Nagashi translated?
A flowing lanterns B flying lanterns C lanterns in water
14. What are people burning on a Dondo Yaki ceremony?
A lucky masks B lucky items C folk costumes
15. What is Zabuton?
A a thin mat used to sit on traditional Japanese tatami floor B a normal carpet
C a thick mat used to sit on traditional Japanese tatami floor
16. Who can wear Yukata?
A women B only men C both men and women
17. Why do the Japanese bow?
A to greet and pray B to apologise and show respect C both answers are true
18. What do people eat during Maslenitsa?
Отговори
A Blina B Borsh C Bagetta
19. Who celebrates Scarlet Sails?
A students graduating high school B actors dressed in red
C adults with traditional costumes
20. When is Russia day celebrated?
A 12th July B 12th June C 22nd Juneе

Над броя работиха ученици и техните учители Веселка Тодорова, Десислава Бойчева,
Мая Куртева, Румена Господинова, Биляна Илиева

