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Нашият вестник беше признат за най-доброто 
ученическо издание в страната в Деветия национален 
журналистически конкурс „Григор Попов" - Разград. Най-
престижният конкурс за детска журналистика се организира 
от Министерството на образованието и науката, 
Националния дворец на децата, Регионално управление на 
образованието – Разград и Центъра за ученическо техническо 
и научно творчество – Разград.

Компетентно жури от доказани журналисти оцени 
материалите на 166 млади автори и 61 колектива, 
разпределени в три възрастови групи. Общият брой на 
образователните институции, представили свои 
възпитаници, е 57 от 35 населени места. Трудната учебна 
година, поради усложнената епидемична обстановка, не успя 
да спре ентусиазма и вдъхновението на младите хора. 

„Горда и щастлива съм, че не само създадохме, но 
успяхме и да утвърдим Клуб „Журналист" към ОДК – Каварна с неговите периодични издания – вестник и 
телевизионно предаване!" – сподели Десислава Якимова – ръководител на клуба. Разковничето за постиженията е 
системна интелектуална работа, постоянно надграждане на знания и умения, висока грамотност, креативност и 
подкрепа от родителите.

Един от най-малките ни журналисти Атанас Белчев /който се присъедини към нашата група, когато беше първи 
клас!/ спечели първо място. Печелившата  работа на Ати е „И в най-лошата ситуация има нещо добро". 
Третокласникът получи и специалната награда на Регионална библиотека – Разград за размислите си по време на 
пандемията. 

Данина Димова и Георги Веженов са носители на поощрителни награди. Дани бе забелязана с коментара си 
„Силата на любовта", а Гошо бе отличен за интервюто си „Успехът е възможен".

Клуб „Журналист"

НАЙ-ДОБРИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК В БЪЛГАРИЯ!

Продължава на 2 стр.

В края на една сложна и различна, но все пак 
интересна учебна година, разговаряхме с госпожа 
Юлия Алексиева – учител в  СУ ,,Стефан Караджа", 
преподавател по география и философия. Тя изпраща 
последния си випуск ученици, но дори и след толкова 
дълго време в професията, нейната обич към децата не е 
намаляла.

Данина: Кой беше Вашият първи учител?
Г-жа Алексиева: Името на моят първи учител е 

Елена Стоева, при която бях в Начално училище 
,,Кирил и Методий" – настоящата художествена 
галерия в Каварна. 

Данина: Защо решихте да станете учител?
Г-жа Алексиева: Като дете не съм мечтала за 

тази професия, но с течение на обстоятелствата се 
наложи да започна работа в детска градина. Там 
малчуганите ме грабнаха със своята обич 
непринуденост и всеотдайност. И оттогава никога не 
съм искала да се занимавам с друго.

Данина: Кога открихте, че учителството е 
Вашето призвание?

Мисия УЧИТЕЛ
Г-жа Алексиева:  Завърших Софийски 

университет „Клиент Охридски" с идеята да не бъда 
учител. Но срещата ми с децата преобърна моите 
стремежи за професионална реализация. Осъзнах, че 
мястото ми е сред тях и се чувствам изключително 
комфортно в тяхната компания. Аз съм една щастливка! 
Моето хоби се превърна в професията ми!

Данина: Откъде се поражда Вашата любов към 
децата?

Г-жа Алексиева: Още от ранното ми детство 
играех предимно ролята на майка и това е било един 
неосъзнат стремеж към призванието ми да работя с деца.

Данина: Кои са най-забавните Ви моменти с 
учениците?

Г-жа Алексиева: Винаги са ме забавлявали 
невероятното остроумие и непрестанната находчивост 
на децата, които продължават да ме изненадват и 
развеселяват. 

Данина: Имате ли бивши ученици, които да са 
станали учители? 



Брой 22, юни 2021

стр.2

Продължение от 1 стр.

Г-жа Алексиева: 
Учителският ни 
колектив наброява 
ш е с т д е с е т  
преподаватели, от 
к о и т о  о к о л о  
двайсет са били 
мои възпитаници. 
То ва  е  с а м о  в  
нашето училище. 
Реалният брой е 
дори по-голям.

Данина: Ако 
с ега  т рябва  да  

изберете своята професия, отново ли бихте избрали да сте 
преподавател?

Г-жа Алексиева: Със сигурност! Това е работата, 
която обичам най-много. Не бих променила решението 
си.

Данина: Кое е най-важното, на което сте научили 
стотиците момичета и момчета?

Г-жа Алексиева: Надявам се, че съм успяла да им 
вдъхна доброта и човечност, трудолюбие и отговорност. 
Като географ държа да ги науча най-вече на европейските 
държави и на техните столици. Но за мен общочовешките 
качества са с най-голяма стойност. Все пак работата ни е 
не само да обучаваме, но и да възпитаваме.

Данина: Какво е най-ценното, което Вие сте 
научили от обучаващите се?

Г-жа Алексиева: Вяра, толерантност и много 
любов!

Данина: С какво са по-различни децата днес от 
тези, на които сте била учител в ранната си кариера?

Г-жа Алексиева: Днешните младежи са много 
по-информирани, но също така са и по-изолирани. 
Връзките между тях се основават на различните 
технологии, а не на прекия контакт. Лишени сте от 
позитивните емоции. Според мен, Вие живеете доста по-
самотно, в сравнение с моите първи ученици.

Данина: Какво е необходимо, за да си наистина 
добър учител?

Г-жа Алексиева: На първо място един учител 
трябва да бъде отговорен. Трябва да бъде дисциплиниран 
и да изисква същото от учениците.

 На второ място той трябва да бъде справедлив 
спрямо всички в клас. Ако някога се наложи да бъде 
направен компромис, възпитателят трябва да бъде готов 
да го направи за целия клас. Защото в лицето на учителя 
всички възпитаници трябва да бъдат равни.

Третото, но изобщо не най-маловажно, един 
преподавател трябва да може да спечели доверието на 
тези, на които преподава. Много бих желала всички деца 
да знаят, че винаги биха могли да споделят с нас и да са 
напълно сигурни и спокойни, че насреща ще получат 
разбиране, съпричастност и искрена и качествена 
подкрепа!

Данина Димова

Нашият вестник получи специалната награда от 
Третия национален конкурс за ученическа журналистика 
„Гео Милев", Стара Загора. „Голямо междучасие" бе 
отличен с наградата на ЦПЛР – Стара Загора в 
категорията „Вестници на хартиен носител". 

В престижното съревнование се конкурираха 152 
млади журналисти от 21 населени места, които бяха на 
възраст от 7 до 12 клас. Авторитетно жури трябваше да 
отсее най-добрите от участващите 235 творби. Основна 
тема на конкурса беше „Нашият свят". Организатори 
бяха от Община Стара Загора, Център за подкрепа за 
личностно развитие и Къща - музей „Гео Милев".

Данина Димова е класирана на престижното трето 
място в раздел „Информационни жанрове". Творбата на 
дейната осмокласничката „На маскен бал по пижами" е 
по актуална тема и носи позитивна енергия, съчетана с 
вдъхновяващ хумор.
 Нашият ръководител Десислава Якимова също бе 
удостоена с грамота.

 Петя Петрова 

Вестник „Голямо междучасие" – 
носител на специалната 

награда от национален конкурс
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своите абитуриенти. Мила Василева, Георги Веженов и 
Николай Веселинов получиха грамоти от директора 
Евдокия Енчева, както и предметни награди. Мила бе 
удостоена с приз за безценен принос за развитието на 
Клуб „Журналист", Гошо бе награден за отлично участие 
в същия клуб, а Ники бе отличен за активно участие в 
различните форми на комплекса. 

Младежите ще имат за спомен ръчно нарисувани 
стъклописи от преподаватели те си. На тържествената 
церемония присъстваха и по-малките възпитаници на 
Детския център, които обещаха да продължат достойно 
дейностите на завършващите тийнейджъри.

Клуб,,Журналист''

Дойде моментът, който никой от нас не искаше да 
настъпва. Моментът, в който ще се разделим със скъпа 
част от нашия клуб, а именно абитуриентите ни - Мила и 
Гошо. Тя е с нас от 5 години, а той от 3. Младежите 
дадоха и продължават да дават много от себе си, за да 
имаме предаване и вестник. Безброй са запомнящите се 
моменти, в които сме били заедно. В този материал ще 
сме с разменени роли - нашите приятели ще са 
събеседници, а не журналисти. 

Може би едно от най-големите постижения на 
Мила е участието ѝ в конкурс, благодарение на който 
получихме два лаптопа, които използваме и до днес.

Мила: Първата ми среща с клуба беше през 
далечната 2016 година. Дълго време преди това се лутах, 
търсейки място, на което ще мога да развия потенциала 
си. Майка ми ме записа, въпреки че аз се колебаех и не 
бях сигурна дали журналистиката е моето нещо. Винаги 
ще съм ѝ благодарна, че беше по-смела от мен в онзи 
момент. 

Първите дни в клуба бяха доста притеснителни за 
мен, беше ме страх да не се изложа по някакъв начин, но 
след като госпожа Якимова ме въведе в приятната 
атмосфера на творческото писане, разбрах, че там мога 
да бъда себе си и че няма нищо страшно в това. Тя се 
превърна в един от най-добрите ми приятели, през 
цялото ни време заедно, излъчваше топлина и в нейно 
присъствие се чувствах в безопасност. Даде ми повече, 
отколкото очаквах – научи ме на много и обогати 
мирогледа ми, подготви ме за „дълбоките и бурни води" 
на живота. Нейна е заслугата за едно важно човешко 
качество, което придобих – увереността ми. Десислава 
Якимова умее да приобщава хора, съвсем различни на 
пръв поглед, умее да създава уют. 

Спомените ми от този период няма да бъдат 
забравени. Всички следобеди, прекарани в писане на 
статии, мислене на въпроси и смях, огласящ коридорите 
на ОДК, са запечатани в сърцето ми и ще ги нося 
навсякъде с мен. Независимо колко далеч от родната 
Каварна ще се озова, с носталгия ще помня миговете на 
радост и понякога тъга, на подкрепата, идваща от всеки 
един от колегите ми, на запазения детски живец. Тук се 
запознах с хора, благодарение на които съм себе си днес. 
Срещнах ценни приятели, научих много за себе си и 
разбрах, че нищо не се случва случайно. 

Благодарна съм за всяко интервю, което съм 
провела, всеки несполучлив и презаснет кадър в 

Не раздяла, а ново начало

предаване, всеки един събеседник, с когото имах честта 
да разговарям. Заради всичко това днес ми е толкова 
трудно да се разделя с клуба, с тази магична институция, 
изградена от още по-магични хора.

Гошо: Въпреки че сравнително късно се 
присъединих към клуб "Журналист", ОДК - Каварна 
някак винаги ме е приканвал да го посетя. Още от 
първокласник минавах покрай старата сграда на 
комплекса и наблюдавах засмените деца, които тичаха и 
играеха пред нея, но понеже не бях общителен, никога не 
се осмелих да погледна какво се крие в нея. Първата ми 
среща с журналистиката беше в един час по 
изобразително изкуство в осми клас, когато загадъчна 
жена с черно палто влезе през вратата и започна 
увлекателно да разказва за работата си в Детския 
комплекс. Тогава моето желание наистина се разпали, но 
отново не можах да се престраша. Времето си минаваше, 
а аз се запознавах с много интересни хора, които говориха 
с пламъчета в очите си за различните школи.

След един спечелен конкурс имах щастието да 
бъда интервюиран от мои приятели, придружавани от 
онази мистериозна дама с красивите думи (но по-цветно 
облечена). Беше много забавно. На следващия ден 
посетих клуб "Журналист" и останах повече от очарован. 
Имах удоволствието да говоря с Десислава Якимова, 
един истински, вдъхновяващ и невероятен човек. Станах 
горд член на клуба, без да го осъзная. Започнах да ходя 
всеки ден и до днес това ме прави истински щастлив.

Тези 3 години минаха неусетно, завързах толкова 
нови приятелства, посетих много места, общувах с 
невероятни хора, имах възможност да видя света от 
съвсем различни гледни точки. За толкова малко време 
получих толкова много и все хубави неща - от колегиално 
отношение и сериозна работа до уют, който се усеща само 
в най-сплотените семейства. Но ето, че дойде 
дългоочакваният момент за всеки ученик, завършването - 
това е моментът на абитуриента! А така не ми се тръгва от 
тук, от ОДК...

Целият вестник няма да ми стигне да излея всички 
приятни чувства и да разкажа за всички хубави моменти, 
затова ще се опитам да обобщя... Искрено благодаря за 
всички незабравими мигове и за сълзите от щастие, които 
тайно ще пролея, но няма да ви кажа! Искам всички 
журналисти и творците от Детския комплекс да знаят, че 
са поканени на изложба в моето сърце, вход свободен 
завинаги!

Ако ти, читателю, се чудиш дали ще намериш 
своето място тук, то отговорът ти е едно голямо "ДА"!

Константин Късов
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Издание на ОДК - Каварна, Клуб „Журналист“ 
с ръководител Десислава Якимова

Можете да се свържете с нас на място 
в Общински детски комплекс

ул “Г.С. Раковски“ № 25
тел.:0570/8 25 75 

или на страницата ни във Facebook 
Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Отговорен редактор на броя: 
Константин Късов

Детски размисли

Шестима наши колеги от клуба обраха наградите 
в конкурс за фотография „Каварна през моя 
фотообектив", организиран от Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни – Каварна. Деца на възраст 11-18 години 
можеха да участват със свои снимки и фотоколажи.

Данина Димова, Константин Късов, Мартина 
Георгиева, Петя Тодорова, Ива Стоева и Виолета 
Стоянова получиха грамоти и предметни награди. Освен 
възпитаници на нашия клуб, бяха отличени и Марияна 
Дочева от СУ „Стефан Караджа" и Кристиян Милчев от 
ПЗГ „Тимирязев".

Наградените фотографии можете да видите на 
страницата ни във Фейсбук – Клуб „Журналист" – ОДК – 
Каварна.

Клуб „Журналист"

Наградиха наши фотографии

В слънчевия детски месец юни обърнахме 
специално внимание на малчуганите. Няколко 
усмихнати момичета и момчета обясниха какви искат да 
станат и кое е по-хубаво – да си дете или да си възрастен.

Габриела Георгиева: Искам да 
стана археолог, нотариус или 
полицайка. Интересувам се от 
миналото и затова мечтая да съм 
археолог. Големите хора ходят 
на работа и имат грижи, така че 
да съм дете е по-хубаво.

Виктор Владиславов: Искам да 
стана пожарникар като тати. 
Харесва ми да съм малък, а 
възрастните цял ден трябва да 
работят.

Михаела Траянова:  Искам да 
стана учителка, за да се занимавам 
с деца. Не желая да съм голяма, 
защото обичам моето детство и 
освен това големите учат много 
трудни числа.

Кристина Красимирова :  
Искам да стана художничка, 
защото много хубаво рисувам. 
Не ми харесва да съм голяма, 
защото ако си дете, можеш да 
играеш и да се забавляваш. Не 
харесвам във възрастните, че 
имат много работа и трябва да 
се грижат за децата.

Самуил Димитров:  Искам да 
бъ д а  ко с м о н а вт,  з а  д а  
изследвам космоса. Да си 
малък е много хубаво, а 
възрастните са скучни.

Димана Конецовска: Аз искам да 
бъда ветеринарна лекарка, защото 
много обичам животните и желая да 
им помагам. Предпочитам да съм 
дете, за да мога да си играя, а 
възрастните са много заети.

Христиана Георгиева: Аз искам 
да стана художничка, защото много 
обичам да рисувам и имам голямо 
въображение. Не желая да съм 
голяма, защото повече ми харесва 
да съм дете. Възрастните имат 
образование, но доста се ядосват.

Дария Димитрова: Мечтая да стана 
космонавт или археолог. Искам да разбера 
какво има в космоса, а вархеологията ме 
привлича това, че мога да открия различни 
останки от миналото. 

По-скоро искам да съм малка, 
защото родителите се грижат за всичко, а ти 
имаш много ангажименти и много време за 
игра. Децата са по-забавни, защото могат да 
правят  различни щуротии,  които  
възрастните не могат да си позволят. По-
голямата част от големите не правят забавни неща, винаги имат 
нещо да вършат и са много изморени.


