
Брой 15
май 2019Разпространява се безплатно

Г р а н д и о з н а  и з л о ж б а  
организира за пореден път Общински 
детски комплекс – Каварна. Спортът 
обедини възпитаниците на школите 
„Керамика", „Приложни изкуства и 
работа с природни материали" и 
„Изобразително изкуство". Темата, 
макар и трудна, предизвика интереса, 
въображението и уменията на децата, 
на възраст от 6 до 18 години, които 
представиха над 200 произведения на 
изкуството.

 Момичетата и момчетата пресъздадоха различни 
видове спорт  и впечатлиха многобройната публика, 
която едва се събра в Художествена галерия „Христо 
Градачлиев". Изненада поднесе кметът на Община 
Каварна, който присъства на събитието. Госпожа 
Ставрева подари на всички творци тениски във връзка с 
кандидатурата ни за Европейски град на спорта.  Още 
по-изненадващо беше, че тазгодишният пленер на 
изявени деца от ОДК ще бъде поет изцяло от общината. 

Две абитуриентки – Стела Късова и Кремена 
Иванова, бяха наградени за дългогодишната им работа в 
комплекса.

Всички желаещи, които все още не са разгледали 
изложбата, могат да я видят до края на месеца.

Свети

Спортът през детските очи

И ние сме дали нещо на света…но дали днес 
всеки би могъл да го прочете?! Деца на почти цяло 
неграмотно поколение продължават тенденцията за 
липса на всякакви правила при писане. Напоследък 
наблюдавам завъртане на порочния кръг в невежеството 
на младите (и не само младите) хора у нас.

Все по-често срещам на публични места 
неправилно написани реклами и банери, създадени с 
толкова голям шрифт, че сякаш компании и търговци 
нарочно се опитват да ни втълпят, че да си неграмотен е 
нещо не само нормално, а дори и модерно. За жалост, във 
всички сфери  нашата родина, грешките се срещат в 

елементарни обяви и стигат чак до бизнес договори, а 
официални сайтове преливат от „бисери". Неприятно, 
дори смешно е, послания и важни съобщения, създадени 
от институции и „ВИП" личности да изглеждат като 
написани от изоставащ второкласник. 

Освен това, на 24 май в Каварна се изпращат 
абитуриентите и повечето хора се вълнуват от тоалетите 
на завършващите. Родители и приятели очакват да видят 
довчерашните ученици като „зрели и самостоятелни" 
хора и това е достатъчно да се осмисли празника им. 
Явно дванадесет години в училище не са били 
достатъчни за младите хора и техните родители да 

Какво всъщност празнуваме на 24 май?!

Продължава на 2 стр.
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напишат поне един грамотен пост в използваните от тях 
социални мрежа. Но какво значение има слагането на 
запетайки на правилните места, щом лайковете валят 
въпреки това? Достатъчно е само думата „абитуриент" 
да е написана правилно…

Независимо дали сте завършили средно или 
начално образование, Кирил и Методий трябва да 
присъстват в съзнанието на всеки човек, наричащ се 
българин. 24-ти май – денят, в който не са важни само 
скъпите рокли и лъскавите коли, но и славните ни 
история и писменост!

Мила Василева

Довиждане, училище!
Две възпитанички 

на ОДК се разделиха с 

училището и комплекса: 

Кремена Иванова и Стела 

Късова.

Кремена Иванова 

п о с е щ а в а  Ш к о л а  

„Керамика" от 8 години. Тя 

сподели за нашия вестник: 

"За мен училището е като 

в т о р и  д о м .  В  н е г о  

израстваш,  учиш с е ,  

с ъ з д а в а ш  м н о г о  

приятелства, някои от 

които  за  цял  живот.  

Времето, прекарано в 

училище, остава в съзнанието ни и никога отново не можем 

да преживеем същите моменти. Но това, което няма да ми 

липсва, са тестовете, изпитванията и ученето до късно.

Очаквам, че животът ще ми предостави много 

трудности, но и много нови възможности. Вярвам, че с 

упоритост и постоянство ще постигна това, за което 

мечтая. А аз мечтая за щастливо и успешно бъдеще, мечтая 

да се докосна до всяко кътче на планетата, да постигна 

целите си и да направя хората около мен щастливи".

На наш въпрос кой е най-важният урок, който е 

научила до момента, зрелостничката отговори: „Научих, че 

който и да си, където и да си роден, какъвто и да е цветът на 

кожата ти, без значение какви сме и как изглеждаме, всеки 

един от нас е специален. Това е най-важното послание, 

което всеки учител предава на своите ученици. Всички 

имаме свои уникални таланти и качества. Именно учителят 

е този, който ни показва нашите качества и ни създава 

увереност".

Стела Късова от Клуб „Журналист" разказа за 

ученическите си години следното: „От училище ще ми 

липсват забавните моменти със съучениците ми, както и 

приятелите ми от ОДК.

Има напълно безполезни неща, които се учат в 

училище, но аз разчитам на тези, които ще ми бъдат нужни 

в бъдеще. Основно разчитам 

на себе си.

Най-важният урок, 

който научих е, че не трябва 

да се доверяваш на всекиго.

Очакванията ми,  

след завършване на средно 

образование, са да ме 

приемат в избраната от мен 

специалност и в бъдеще да 

работя професия, която да 

бъде в помощ на много хора.

М е ч т и т е  м и  с а  

смели, колкото и рисково да е 

това. Обикновено постигам 

целите си, независимо колко 

време и сили ми отнема изпълнението им. Искам да имам 

възможност да пътувам по света и да имам приятели, на които 

мога да разчитам".

Василис, Коси

Кремена Иванова Стела Късова

Продължение от 1 стр.

И ето че дойде отново това магично време, в което още 

един випуск дванадесетокласници ще се раздели с класните 

стаи и любимите учители. Скоро младежите ще бъдат 

погълнати от суетата и неутолимото желание за изразходване 

на средства с цел впечатляване на околните. Затова ще Ви 

дадем няколко съвета относно модните тенденции сред 

абитуриентите. 

За момичетата черната рокля, съчетана с 

подходящите аксесоари, е винаги актуална, тъй като изглежда 

класически, непреходно и стилно.  Украшенията и дължината 

на роклите са по личен избор, но в момента по-дългите 

модели са предпочитани.

 През 2019 г. модерните цветове за вечерна рокля са 

тюркоаз, лилаво, марсала, жълто, розово, цвят на морска 

вълна и сив. Също може да изберeте различните нюанси на 

синьо, нар, розово, пудра, праскова, които придават на 

абитуриентките нежност и изисканост.

 При избора на вечерни прически няма твърди 

правила. Ако трябва да характеризираме актуалните бални 

прически за 2019-та, то можем да обобщим с една дума – 

разнообразни. Като започнем от класическия кок и стигнем 

до красиви и ефирни опашки. Що се отнася до тенденциите, 

коафьорите показват елегантни прически с различни плитки, 

романтична кичури и къдрици. А ако искате  необичаен и 

запомнящ се образ на бала, тогава бъдете в стил  „ретро".

 Що се отнася до момчетата, тази пролет, 

изключително модерни са широките кройки и ни очаква едно 

истинско завръщане в 90-те и ерата на рапа. 

 В заключение искаме да ви напомним, че на първо 

място балът е за забавление. Изберете си визия, която да ви 

кара да се чувствате добре и да е във вашия стил. 

Люда, Виолета

Как да бъдем себе си на бала?



Брой 15, май 2019

стр.3

За да сме полезни на завършващите седми клас, 
искащи да продължат образованието си в Каварна, 
предоставяме информация за възможностите в нашия 
град. За трета поредна година непрофилирани 
паралелки няма, всеки трябва да избере между профил 
или професия. СУ „Стефан Караджа" предлага 
чуждоезиков профил със засилено обучение на 
английски език и математически профил с разширено 
обучение по математика. 

Кандидатстването става с резултатите от 
външното оценяване след седми клас. В най-голямото 
каварненско училище са избрани тези профили на база 
на желанията на учениците, след направена анкета. 
Директорът Емил Андонов бе категоричен, че има 
достатъчно подготвени учители, които да обучават 
учениците в профилираните паралелки. 

Ако сте решили да учите в ПЗГ „Тимирязев", 
можете да избирате между „Фермер", „Растениевъд" и 
„Администратор". Гимназията е заложила на 
утвърдените през годините професии и за 
п р е д с т оя щ ат а  2 0 1 9 / 2 0 2 0  у ч е б н а  год и н а .  
Педагогическият съвет е гласувал тези професии, след 
разговори с родители, представители на бизнеса, 
Бюрото по труда и ученици. От Професионалната 
гимназия ни увериха, че в учебното заведение работят 
само квалифицирани и добре подготвени специалисти, 
които обучават успешно реализиращи се възпитаници 
и курсисти.

Василис и Коси

 Профилирано и 
професионално обучение 

в Каварна

Самуил Стоянов

Четвъртокласник изработи хранилка за птици и я 
постави пред Общинския детски комплекс. Димитър 
Димитров много обича животните и  това го е подтикнало 
да направи „изобретението" си. Родителите му са го 
подкрепили в изработката и са купили микс от семена.

 Хранилката представлява изрязана пластмасова 
бутилка, пълна със семена, а чрез специални поставки и 
отвори, птичките могат да се хранят. Новата придобивка е 
закачена на дръвче и всеки, който има желание, може да 
допълни семена.

  Дияна Георгиева

Хранилка за птици 
пред Детския комплекс  

Митко Димитров

Нова опасна мода навлезе сред тийнейджърите. В 
Каварна тенденцията  дойде от София преди около 
месец. Играта се състои в следното: монета от 1 лев се 
поставя на дланта, хвърля се и трябва да се улови между 
пръстите, след което се удря 3 пъти с юмрук по маса, без 
да се изпуска. Участниците имат 2 опита да изпълнят 
тези условия, а ако не могат, биват удряни със стотинката 
по кокалчетата на ръката от другите играчи. Това става с 
рязко „изстрелване" по повърхността на масата на 
левчето, което често оставя рани. В играта могат да 
участват неограничен брой желаещи. 

„Левчето" тепърва набира популярност и все още 
не е известно на доста места. Нашите наблюдения сочат, 
че странното забавление се разпространява много бързо 
и броят на зарибените момичета и момчета става все по-
голям.

Уважаеми родители и хора на зряла възраст, ако 
забележите, че ръцете на децата ви са разранени, не се 
чудете от какво е. Играещите обикновено имат 

Играта „Левче"
п о д г о т в е н и  
отговори и най-
че сто  ще ви  
обяснят, че са 
п а д н а л и  и  
случайно са си 
о ж у л и л и  
ръцете. 

Надявам
е  с е ,  ч е  
модерната игра 
с к о р о  щ е  
отшуми, защото тя няма особен смисъл, а ръце като от 
филм на ужаси, не са най-красивото нещо, което 
тийнейджърите могат да показват.

Малена, Ицо, Гошо, Василис
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 Наскоро в Каварна беше представянето на 
новия български филм „Бягай". Част от нашия екип 
обаче не избяга, а остана до края на прожекцията и 
дори направихме интервю с режисьора.

Киното беше препълнено с млади фенове на 
артистите. Интересното е, че актьорският състав 
беше от известни ютубъри и певци. Звездите бяха 
обединени от 20-годишния режисьор Матей 
Генчев. 

Той сподели за „Голямо междучасие": 
„Избрахме Каварна за един от тринадесетте града, 
в които представяме премиерата, защото много 
обичаме морето и имаше сериозен интерес от 
м е с т н и т е  п о ч и т а т е л и .  А к т ь о р и т е  с а  
професионалисти, макар и да се занимават с друг 
вид изкуство".

На въпрос какво вдъхновява младия 
режисьор, Матей отговори: „Вдъхновяват ме 
другите хора и искам и аз да ги вдъхновявам. А 
целта на филма е да мотивирам младите хора да 
вярват в себе си и да не бягат от проблемите си!".

Точно когато очакваш да се случи най-
интересното, „Бягай" приключва. Очакваме 
продължението на филма следващата година – поне 
така обеща екипът.

Мила Василева

          Не всички момичета мечтаят да 
станат балерини и принцеси, има и 
такива, които предпочитат да ритат 
топка. А понякога мечтите се сбъдват… 
Пример за това са няколко дами от 
националните отбори по футбол, които 
бяха наши събеседнички. След мача 
Англия – Холандия обсъдихме с 
участничките  на  Европейското  
първенство по футбол за девойки до 17-
годишна възраст интересни теми.

Момичетата споделиха, че 
тренират повече от десет години и са 
напълно отдадени на спорта. А някои 
играят дори от по-рано. „Откакто се 
помня, ритам с момчетата на улицата" – 
сподели симпатична футболистка.

Ежедневието на ученичките 
преминава между стадиона и училище, 
но те наблягат на сериозно и на ученето. 
Девойките са концентрирани изцяло над 
себеусъвършенстването си (често им се налага да се 
отказват дори от хобитата си), защото в бъдеще смятат да 
играят професионално. Целеустремеността им обаче не 
им пречи да се забавляват, сподели футболистката с 
прякор Дана Банана. "Най-трудно ми е да се справям с 
напрежението на терена и да оправдавам очакванията 
към мен".

Момичетата никога не са били дискриминирани, 
въпреки че футболът е смятан за мъжка игра. Досега не 
са имали проблеми и с феновете – получихме отговор на 
наш въпрос.

Най-забавното нещо в това да играеш футбол е 
самата игра! – категорични бяха всички наши 
събеседнички. Посланието на момичетата е: „Никога не 
спирайте! Без значение дали се получава, просто не 
спирайте! Продължавайте да се опитвате и ще се получи! 
Ще отнеме време, ще срещате трудности, но ще се 
успеете!" и допълват „Забавлявайте се и правете това, 
което обичате!".

Организацията на събитието е отнела повече от 
година – обясни Павел Станчев – началник отдел „Спорт 
и младежки дейности" в Община Каварна. Той благодари 
за съдействието на учениците - доброволци и за 
емоционалната подкрепа на публиката.

Гошо, Люда, Вили, Ицо, Димана

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

Можете да се свържете с нас на място 
в Общински детски комплекс
ул “Ал. Стамболийски“ № 2

тел.;0570/8 25 75 
или на страницата ни във Facebook 

Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Отговорни редактори на броя: 
Виолета Стоянова, Христо Харизанов

Фотографи: Константин Късов и Василис Тсалис

Футболът не е само за мъже!

„Бягай"
Уникална кинопродукция 

с ютубъри и певци


