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Английският и немският езиквъзможности за глобална реализация
Успешно завърши вътрешният кръг от VІІ Национално
състезание по английски език
наАсоциациятанаКеймбридж

Пламена Иванова и София
ТончеваотІХ-аклас,СтаниславДимитровотХ-аиРусиана Ангелова  от Х-б клас,
ЗлатинаМирчеваот
ХІ-акласиСимона
МартиноваотХІІ-б
клас.  София се

училищата  в  България. От
ЕГ“Д-рИванБогоров“участие
внеговзеха52ученициотVІІІ
до ХІІ  клас. Състезателните
тестовевключватматериална
различниравнища,катозанайголемитеученицитекстовете
достигат до ниво С1, което
предполагасвободновладеене
иобщуваненаанглийскиезик.
Ръководителиорганизаторна
състезанието на Асоциацията
на Кеймбридж училищата в
Димитровград е г-жа Хилда
Мартинова.За националния
кръгнасъстезаниетосакласираниГеоргиДимитровиВасилена  Иванова от VІІІ-а клас,

представи
отличнои
в  национ а л н и я
конкурс за есе на английски
езикнаекологичнатематика.
Презтазигодинаучениците
ипреподавателитепоанглийскиезикотЕзиковатагимназия
в Димитровград приеха още
едно предизвикателство. За
първипъттеучаствахавсъстезаниетозаписаненакреативно есе Creative Writing
Competition.Условиетоеврамкитенаединчасдасесъздаде
текстнаанглийскиезик,вкоитоводещидабъдатинтересни-

те,необичайнитеидеиихрумвания, изобретателните предложения и необикновените
виждания.Тесеоценяватнайвисоко. В състезанието участваха 29 ученици, чиито
съчинения  бяха оценени от
международно жури,част от
което беше  Кас а н д р а
Бодкин –
добр оволец по

– Александър Димитров, Димитър Атанасов, Иван Иванов.Без конкуренция  сред
зрелостниците е Данаил Караиванов. Най-добре немски
езиквладеятсредІХ-Хклас–
ГюлтенИсмаилиГеоргиАнгелов,коитосанапървомясто
с равен брой точки. Втори в
класиранетовсъщатагрупаса
Георги Кънчев, Денислава
Христозова и Станимир Богоев. Сред   бъдещите абитуриентиотличенитесаТихомир

програма
„Фулбрайт“ в Езикова
гимназия- Димитровград.
Успехътбезатвърдениотучастиетов
Лингвистичнокенгуру–състезаниезанай-добровладеенена
чужди езици. В училищния
кръгсеотличихасанглийски
език в групата VІІІ-ІХ клас –
Бирсефа Мустафа, Мирослав
Вълков, Георги Димитров,
средпо-големитеотХ-ХІклас

Йовчев–напървомясто,следванотДиянаЗлатанова,КрасимираДимитроваиВалентина
Янкова.Тезиуспехибогоровци
постигнахаспреподавателите
сипонемскиезикАнелияКойноваиАнтоанетаКоджабашева.

дането на прощадка  за
стрийтфитнес.Тесподелиха,
чесечувстватнапълноподготвенидапредставятнашия
отбор, който неизменно е
среднай-добритевстраната.
Традиционно отлично бе
представянетоивОбластния
кръгнаолимпиадатапобългарскиезикилитература.На

първомястосредосмокласницитевХасковскаобласте
НиколетаГеоргиева.Свтори
резултат сред учениците от
ХІкласеВикторияМитева,
анатретасреддесетокласницитееИвелинаУзунова.С
най-добро представяне от
зрелостницитееСтелаКинева.

Олимпийски постижения
С поразяващо превъзходствосепредставихабогоровци  в Областния кръг на
олимпиадатапогражданско
образование. От всички 15
участници 13 са от ЕГ“Д-р
ИванБогоров“–Димитровград. Техен ръководител е
преподавателятТодорТодоров. Най-високият резултат
от88,5точкиипървотомястовсъстезаниетоезаСлавена Жисова и Виктория
Георгиева,коитосепредставихаспроект„Историческа
викторина“. Със забележителнирезултатисапроектитенаГабриелаАтанасоваза
кабинет по изкуства, на

ИванИвановзастрийтфитнесплощадка,наКрасимира
Делчева за изграждане на
спортна площадка, на ЗлатианаТодороваза„Доброто,
коетонизаобикаля“.Всички
участници са от ХІІ клас и
вече имат знания и умения
да  изготвят и реализират
своитепроекти.
ЗаучастиевНационалния
кръг на олимпиадата по
гражданскообразованиеса
допуснатиМарияКръстевас
проект за волейболен турнир, Симона Мартинова  с
програмазапревенциянанасилието в училите и Иван
Иванов,разработилизграж-

Нашата спортна гордост
Петимабогоровцисасреддесеттенай-добриспортистивобщина Димитровград за 2012 г.
Първиятеспортистътнагодината Микяй  Наим, състезател
поборба,койтоспечелиприза
Спортистнагодинатаза2012г.
Тойеследванотсъотборниците

сиВикторияБобева,НелиГеоргиеваиВеселинПетров.
В челната десетка на найдобритеспортистиеисъстезателят по акробатика Явор
Радев,койтоесамовVІІІклас,
ноесперспективнаспортнакариера.

