
        THE MISSION OF JOURNALIST 

Млад журналист                                                                        

Молодой журналист                                                                 

Young journalist 

Un jeune journaliste 

Словото е оръжие и то е в ръцете на журналиста! 

                                                                  Елена Ненова 

Когато ти се чувстваш като журналист, ти се превръщаш в такъв! 

                                                                      Андреа Андреева 

            Участници в клуба                                                                                                                  
Илина Илиянова                                                                                                               
                                                                                                                 
Радостина Върбанова            
                                                                                                                 
Виктория Костова 
                                                                                                                  
Андреа Андреева 
                                                                                                                  
Лора Станкова                                                     
                                                                                                               
Александър Хаджииванов 
                                                                                                                 
Константин Николов 
                                                                                                                  
Карина Петкова 
 
Елена Неноваа  

 Елена Ненова                                                                                                           

                                                                                                                  

Славяна Тодорова 

                                                                                                                 

Александър Иванов 

                                                                                                                  

Стефан Господинов 

                                                                                                                   

Десислава Борисова 

                                                                                                                   

Ивайла Петришка 

                                                                                                                   

Михаил Савов 

                                                                                                                   

Нелина Иванова 
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 Искрено и лично... 

Участници споделят            

                Чувството да интервюираш  

         Аз съм ученичка от 5.клас и имах задачата да 

интервюирам една от нашите учителки – г-жа Силвия 

Димитрова. Още, като взех микрофона и го протегнах към 

нея, усетих едно чувство, което до този момент никога не 

бях изпитвала. Да интервюираш и то за първи път учител, за 

мен, това беше едно прекрасно постижение в живота ми! 

Нещо отговорно, за което трябва предварително да се 

подготвиш, както с подходящи въпроси, така и 

със ...смелост. 

       Отначало не разбрах какво става, но в последствие 

почувствах какво се стремя да постигна.  

      Вярвам силно, че един ден ще бъда един зрял 

журналист, сигурен в своята работа и  успешен във всички 

интервюта. Не се знае, те могат да бъдат с известни 

личности.  

     Важното е, че повярвах в себе си и се получи!  

                                        Виктория Костова—5 б клас 



                 Мисията възможна или...  

Изкуството да интервюираш     

                 Интервю с г-жа Димитрийка Герасимова, 

                 Директор на 78.СУ „Христо Смирненски“ - гр. Банкя 

Елена: Трудно ли е да бъдеш директор на най-голямото училище на 

Балканския полуостров и колко дълъг е работният Ви ден? 

ДГ- Не е трудно, по-скоро изисква лична мотивация и усърдие. 

Работният ми ден е като един миг и е толкова дълъг, колкото го 

изискват ангажиментите на един директор – няма ограничения. 

Ели: Какво бъдеще очаква 78.СУ „Христо Смирненски“? 

ДГ- Вярвам, че училището ни ще има възможност да се докаже като стабилна, модерна, креативна и мъдра 

институция, която ще подготвя самостоятелни, образовани, добри и възпитани хора, които са щастливи от 

това, което правят. 

Михаил: Какво е да сте директор и това да ръководите учителите,  както те нас? 

 ДГ- Много е вълнуващо да се ръководят учителите. Директорът трябва максимално добре да организира 

екипа от учители, да им делегира права, но в същото време да изисква отговорност. Да следва строги 

нормативни правила, но и да подхожда индивидуално в някои ситуации. А всички сме толкова различни, и 

преди да сме учители, ние сме хора. 

Михаил: Какво е Вашето послание към нас младите журналисти? 

ДГ- Отговорност на добрите журналисти е да отразяват обективно многообразието от теми, проблеми, 

новини, факти, които вълнуват, ангажират, провокират. Стремете се към идейно многообразие и 

надграждайте своя индивидуален творчески подход! 

Десислава: Смятате ли, че работата Ви изгражда статут на уважавана личност? 

ДГ- Работата или професията трудно биха могли да изграждат статут. За да бъдеш уважавана личност са 

необходими личностни качества, коректно поведение, широк мироглед…  

Но преди всичко трябва да уважаваш и човека срещу себе си. 

Ивайла: Опишете с три думи какво е да сте директор на едно толкова голямо училище?  

ДГ – Предизвикателство, отговорност, удовлетворение. 

Ивайла: Каква Ви е била детската мечта?  

ДГ – Да докосна луната. 

Десислава: Как бихте сравнили днешните ученици, с тези например от поколението на техните  

родители. Учат ли се повече днешните деца? 

ДГ – Трудно е да се направи сравнение. Поколенията са различни, живеят в различно време и при 

различни обстоятелства. Децата днес имат невероятната привилегия да имат достъп до голям 

обем информация, представена по интересен начин. Всичко това трябва да ги мотивира в 

стремежа им да се образоват и развиват. 

Елена: Какво е Вашето послание в края на учебната година към ученици, родители и учители?  

ДГ – Бъдете здрави! Обичайте! Бъдете себе си и се развивайте в това, което наистина Ви влече и ще го 

работите с истинско желание! 

Михаил: Учителите получават ли някакви оценки за работата си, както ние учениците за ученето си?  

ДГ – Не, учителите не получават оценки за работата си, но би било добре да има тази възможност за корекция 

или поощрение. 



                                 Чувството да интервюираш 
         „Да живееш живота си с чувство на благодарност, е някак успокояващо... 
тиха радост.“ 
Аз изпитвам тази „тиха радост“, когато съм в клуба.  Усещам подкрепа и сигурност, чувствам се добре, когато 
изливам мислите си чрез есета, статии, интервюта. Правят ме щастлива моите постижения и заслужените ми 
награди. Тук...е моето място. Най-важният урок, който научих бе: „Гледай на работата си като на занаят. 
Изпипвай и най-малките детайли и дай всичко от себе си, за да създадеш нещо вълшебно. Защото там се крие 
твоето величие“. Защото...красиво изглежда всичко, което се гледа с обич.  
          За мен емоцията да интервюираш и да се потопиш в ролята на истински журналист е незаменима и никой, 
който не се е докосвал до това усещане, няма да ме разбере. Изпитвам благодарност към всички, които бяха част 
от незабравимите емоции, до които се докосвах вече пета поредна година. 
Благодаря Ви, че имах шанса да усетя всичко това, което изпълни душата ми! 

 

Десислава Борисова—9 а клас 
                                                            

Искрено и лично        

Мисията възможна...  

Изкуството да общуваш с ученици  

      „В началото бе Словото...“ – казва Библията. Но Словото притежава вибрации, Словото е енергия. 

     Висотата и магията на словото са безгранични. Писателите, художниците, актьорите, обикновените хора всеки 

ден използват силата на речта. Така се изразяват чувства на болка, любов, омраза, обич, привързаност. Народът е 

казал: „Добра дума, железни врати отваря!“. Какво точно е искал да каже народният творец? Това, че всеки се 

радва, когато чуе добра дума за себе си. Дори най-лошият ученик става благ и по-добър, ако мъничко го похвалят.  

     Общуването, комуникацията между хората е една много важна характеристика в човешкото развитие. 

Винаги Добрият учител трябвя да е и добър слушател. 

Връзката между учител и ученик е от изключително значение при усвояването на знания и умения в ученика. Тя е 

ключът за успешното развитие на младите хора и гарантира тяхната успешна бъдеща реализация. Така се създава 

не само устойчивост, но и развива в ученика желание за себереализация. 

Интервю с г-жа Анна Милева – ст.учител 
 
Константин (ученик): Има ли нещо, което да Ви затруднява в учителската професия?  
АМ - За момента нищо, защото имам изкючително голям опит и рутина! 
 
Алек (ученик):От колко време работите в 78.СУ? 
АМ- Мисля, че не е нужно да знаете цифрата, но нека кажем, че ... ОТ ЦЯЛ ЖИВОТ!  
 
АМ: Има ли нещо, което не ви харесва в комуникацията- родители, деца? 
Мишо (ученик) - Според мен, родителите напоследък започнаха да гледат само оценките, а не труда, който полагат 
децата за тях! Също така как родителите държат на това, децата да поемат по техния път. 



ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

 Изграждане на приятелството 

Всяка година празнуваме най - нежният и красив празник, а именно 8 март. Денят, в който майките и жените по 

света празнуват, точно като моята майчица и най - добра приятелка. В България 8 март се празнува и като ден на 

майката, въпреки че според някои българи, Благовещение е християнски празник на майката и жената. А какво 

всъщност е приятелството? За мен най - добрият приятел е моята майка! А има ли такова безкористно приятелство? Да, 

има! Връзката между майка и дете е невероятна, но връзката между майка и дъщеря е най - финото и нежно нещо на 

света.Та кой би плакал и би искал да поеме от болката на своя приятел? Най - близкият човек… майка ми! Това е 

човекът, който ми е дал живот, който ме е научил да бъда себе си! Да бъда това, което съм сега! Мама - моята най- 

добра приятелка, моята опора, моята причина да живея! Това е достатъчно, за да бъде моят живот смислен! Да знам , 

че някой ме обича! Някой… точно като мама! Има ли пречки при приятелството между майка и дете? Всеки има 

различна връзка със своята майка и всеки я възприема под различни образи, независимо дали ще е приятелка, или 

настойник. Истината за мен е една, че независимо от всичко, мама има не една роля в моя живот. Тя е моят учител, 

който възпитава, адвокат, който защитава, лекар, който помага на сърчицето ми да бие. И независимо от недостатъците 

и, тя е моят ангел пазител в живота ми. „Всичко,което съм или желая да бъда, го дължа на моя ангел- мама“. 

Десислава Данчева Борисова 9 а клас  

С пролетта започва всичко  

           Пролетта е любим сезон за много хора. И аз я обичам. Природата отново се ражда. Чисто, свежо и цветно е. 

Всичко се променя пред очите ни: животни, растения, хора.   Лалета, зюмбюли и нарциси  надничат от всеки двор. 

Цъфтят дръвчета, а около тях обикалят и жужат пчелички. Ухае на люляк, акации и божури. Въздухът е изпълнен с 

неописуемо разнообразие от аромати. От гнездата се показват белите главички на завърналите се щъркели. Звучат 

песните на птиците. Пролетната музика е вълшебна. Лястовичките прелитат и правят фигури във въздуха. Чучулигата 

се издига над полето.  А картината, която природата е нарисувала е уникална, неповторима и очарователна. 

 През този сезон са едни от най-хубавите празници  - Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден. И най-

българският празник – 24 май. Венци и ароматни букети кичат портретите на братята Кирил и Методий. Това е 

празник на буквите и българската писменост. 

 Но ето, дните стават все по-дълги и топли. Трепетна радост обхваща всички деца. От ранна сутрин до късна 

вечер детските гласове не спират. Техните игри огласяват природата. Без тях пролетта нямаше да е толкова свежа. И 

разбира се, учебната година е към своя край. Приключват всички уроци, домашни, задачи. Настъпва 

дългоочакваното лято. Време е за забавления, отдих, игри и пътувания. Нека всеки направи това, за което отдавна 

мечтае. 

Ели Ненова - 5 б клас 

                                              ЛЯТО  

           Лятото пристига,             Сутрин рано ставаш 

            лятото зове.                      и цял ден се забавляваш. 

           Лятото те чака                  В приключения и игри, 

            в топлото море.                цяло лято ще живееш ти. 

 

                                  Лятото пристига, 

                                   лятото зове. 

                                Ваканцията чака 

                          и нищо няма да ни спре!  

 

Лора Станкова и Андреа Андреева  - 5 б клас 

 



Позабавлявай се с нас... 

Пръв бъди и кръстословица реши 

1.Устройство за преобразуване на звуков сигнал в електрически.                                   

2. Електронно телекомуникационно средство. 

3. Реално разделяне ня цялото на съставни части, в процеса на опознаване или натрупване на 

практически опит. 

4. Вяра в някого или нещо.       

5. Разновидността, към която спада определен текст. 

6. Прогресивна реализация на достоен идеал.                                                                          

7. Синоним на дейност, труд. 

8. Печатно произведение с научно или литературно съдържание.                                   

9. Оптически апарат, устройство. 

10. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо.                               

11. Занимание за развлечение и забавление. 

12. Синоним на газета. 

13. Свързани в книга листове за писане. 

Изготвил: Илина Илиянова—5 а клас 

 

     

 

              Гатанките на Андрея и Лора 

1. Информация намирам, 

с новини се  информирам 

и знания събирам!                                                                                       

2. Ползва се за интервю и надалеч 

звучи!                                                              

3. Що се в кърпа не връзва?                                                             

                        Анкета 

1. Обичате ле да спортувате?  

а) Да 

б) Не 

2. Кои спортове харесвате? 

a) Футбол 

б) Баскетбол 

в) Волейбол 

г) Тенис 

д) Нито едно от изброените 

3. Обичате ли да участвате в състезания? 

а) Да 

б) Не 

4.Напишете с една дума какво е за вас 

спорта? 

......................................................................... 

Изготвила:Ивайла Петришка 

             Забавни минути с Лора и Андреа 

                  Разгадай думите 

Лисантурж, рофикмон, базава, нитесвк, итатсия 



УЧАСТНИЦИ ОТГОВАРЯТ ... 

Какво е за мен клуб „Млад журналист“? 

Вики - В клуба се обогатявам с идеи, знания и  приятелски отношения! 

Елена - 1. С възможността да изразя личното си мнение по различни въпроси. 

              2. Играта на журналистика в клуба ми показа, че всъщност журналистиката е моята игра. 

              3. Клубът "Млад журналист" ме научи на творческо писане.  

Константин - Това не е обикновен клуб, а необикновен, в който работим като екип. 

Карина - За мен е едно весело преживяване с много щастливи хора! 

Алек - Да си млад журналист не е загуба на време, а за мен е част от моето ежедневие и най-нече 

истинско живо преживяване!  

Ивайла - Аз свързвам клуба със забавлението,... защото докато работим по поставени задачи, ние се 

забавляваме и си отпочиваме. Клубът ни учи, клубът ни дава!  

Деси - Аз свързвам клуба със семейство, а човек без приятели и семейство, е като дърво без корени.  

Андреа - Аз мисля, че млад журналист е звезда, разпалваща се в мен с всеки изминал ден, а когато всички 

разпалващи звезди се съберат, те правят...слънце!  

Мишо - Клубът- едно невероятно място, което преоткри моите 2 години в 78.СУ... 

Нелина - Нещо, което не можеш да разбереш, ако не го почувстваш. 

Илина - Всичко в клуба е невероятно, защото ... да си журналист е прекрасно! 

Сашо - За мен млад журналист е възможност да изразя виждането си за нещата около мен, задавайки 

правилния въпрос.  

Лора - Клубът ни е едно страхотно място, в което се учим на нови неща и се ...забавляваме!  

 

  Тази учебна година не беше като другите. Дистанционното обучение ни даде възможност да 

управляваме собственото си време. Но ние, децата, мечтаем отново да се върнем в клас. Искам да видя 

своите учители и да им Благодаря за всеотдайността. Всички се справихме с трудните задачите и 

разбрахме, колко важни са часовете в училище. Лятото предстои и се надявам наесен отново да бъдем 

всички заедно. Весела ваканция!   

Елена Ненова - 5 „б“клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


