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Разпространява се безплатно
Издание на ОДК Каварна

Нашият клуб започна новата учебна година с 
модерна техника на стойност 18 631 лв. Общински 
детски комплекс - Каварна получи средствата от 
Министерството на образованието и науката за проекта 
„Мотивирани млади журналисти". Това е трети спечелен 
проект на ОДК, с който доказваме, че при нас се работи 
активно и се осъществяват ползотворни идеи.

Новостите бяха пристигнали през лятото и всички 
бяхме много приятно изненадани, когато видяхме 
придобивките. Имаше усмивки, радост и възклицания. 
Така вече разполагаме със съвременни лаптопи, 
мултимедийно устройство, прожектори, стативи, работна 
станция, камера, карти памет и флашки. Техниката е 
разположена в удобен и слънчев кабинет, където имаме 

достатъчно пространство за писане, кръгла 
маса, както и кът за гости – събеседници.

Сега работим с по-голямо самочувствие 
и с повече желание. Много по-бързо намираме 
информация, която ни е нужна, по-прецизно 
пишем и обработваме материалите. И ни 
остава време за обсъждане на още интересни 
теми.

Ако и Вие имате искате да станете част 
от нашия екип – заповядайте! Никога не е 
късно да се присъедините към клуба ни! 
Гарантираме, че при нас е полезно и забавно!

Таня, Гого, Дария Кърчева
и Клуб „Журналист"

Нова техника за Клуб „Журналист"

Съвременен будител
По случай празника на народните будители 

разговаряхме с една от най-обичаните учителки в СУ 
„Стефан Караджа". Госпожа Лилия Митева - 
преподавател по биология -  работи в местната гимназия 
от 16 години. За това време тя е успяла да намери баланса 
между приятелството с децата и сериозността на 
учебния материал.

Младата дама е посрещала и изпращала 
множество ученици, предавайки им своите знания. Ето и 
въпросите ни към нея:

Данина: Защо станахте учител?
Г-жа Митева: Винаги съм искала да бъда 

преподавател. Още от съвсем малка. Имах за пример  
своите учители и мечтаех един ден да бъда като тях.

Данина: Какво мислите, че би направило 
учебната среда по-интересна?

Г-жа Митева: Специално по моя предмет 
практиката би била най-впечатляваща, също и полезна за 
децата. Излизане в природата, наблюдения на различни 
процеси - все възможни варианти. Така учебните занятия 
стават по-забавни и запомнящи се.

По време на часовете  се опитвам да допълвам 

материала с някой интересен пример или случка. По този 
начин учениците правят асоциация между едното и 
другото и запомнят по-лесно.

Данина: Какво не одобрявате в образователната 
система?

Г-жа Митева: Направата на учебните програми 
и непрекъснатото усложняване на материала. Губи се 
желанието за учене, което води до не особено добри 
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резултати.
Данина: Имате ли Ваши възпитаници, продължили 

да се занимават с предмета, който преподавате?
Г-жа Митева: Не конкретно с биология, но с 

нейните дялове – като медицина, акушерство, 
ветеринарство и др.

Данина: Имате ли Ваши ученици, станали 
учители?

Г-жа Митева: Да, а някои от тях дори са ми колеги.
Данина: Приемате ли себе си за народен будител?
Г-жа Митева: На този въпрос могат да отговорят 

само децата. Аз работя с огромно желание, обичам много 
всичките си ученици и винаги се опитвам да намеря баланс 
между строгост и отзивчивост. Уважавам реда и 
дисциплината, но според мен е важно да имаш подход и да 
внасяш настроение, по този начин привличаш интереса 
им.

Интервюто подготви и проведе: Данина Димова

продължение от1 стр.

Бъдещите първоклас-
ници от Детска градина 
„Здравец" са от най-новата 
форма на Общинския детски 
комплекс. В Клуб „Аз съм 
българче" по забавен начин 
малчуганите се учат на 
родолюбие, ще се запознават с 
бъ л г а р с к и т е  т р а д и ц и и ,  
празници и обичаи. Децата  ще 
се възпитават в обич към 
семейството, родния край и 
родината.

За Деня на народните 
будители те изработиха 
български знаменца и научиха 
интересни факти за нацио-
налния флаг.    

Джани  

Аз съм българче

Поредна награда 
за Данина

Още една награда от национален конкурс спечели 
Данина Димова от нашия клуб. Конкурсът е организиран 
от Община Несебър, Министерството на образованието и 
науката, Националния дворец на децата и ОДК – Несебър.  
Десетокласничката е класирана на призовото трето място 
в Националния конкурс „Аз обичам Черно море" в раздел 
фотография.

Младата журналистка е отличена за снимка, 
направена в Каварненския залив. Дани е основна фигура в 
Клуб „Журналист", посещава го от създаването му преди 7 
години и е носителка на множество награди. 

Дария и Светльо  

Отличената 
фотография, 
впечатлила 
компетентното
жури  в
Националния 
конкурс „ Аз обичам
Черно море“
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Чудите се как да се облечете модерно за есента?! Е, ние ще 
Ви помогнем! 

 През 2022 станаха популярни дрехите без размери - 
OVERSIZE -  худита, сака, якета, дънки, екипи, панталони с 
широки крачоли, грейки и тениски. Актуални са все още и късите 
клинове и потници. Освен това има и много облекла, които се 
носят и от двата пола.

Но тази година модата се стреми да акцентира 
артистичната страна на хората. Затова и не слизат от мода по-
прилепналите дрехи, които очертават фигурата и са напълно 
противоположни на това, което е било популярно преди. 
Едноцветните костюми, карето, късите поли и асиметричните 
деколтета са част от днешната тенденция.

В студените месеци специалистите препоръчват ватирани 
якета в ярки цветове. В същото време пухените облекла също се 
актуализират.  Комбинацията рокля или пола, съчетани с боти или 
маратонки още е валидна. 

За момчетата актуални са дрехите в пастелни цветове и 
едноцветните тоалети в нюанси на бледо бонбонено розово, 
резеда или люляков цвят. Залагайки на спортната елегантност, 
можете да се почувствате не само стилно, но и интелигентно. 
Карго панталоните и елеците са особено предпочитани от 
тийнейджърите.

Обличайте това, което Ви харесва. Всеки има право на свой 
собствен стил. Не съобразявайте мнението си с това на другите. 
Бъдете артистични, изразявайте себе си, като в същото време 
останете модерни!

                                                       Джансу,  Дария,  Данина
 

Есенни модни тенденции за тийнейджъри

световно известно, защото голяма компютърна 

компания го слага в клавиатурите си като официален 

знак. Той е там и до днес. Немислима е употребата и на 

електронните пощи без него.

Може би ще Ви изненадаме с едно ново 

откритие, което стана световна сензация. Оказва се, че 

@ е използвана за пръв път в старобългарски текст от 14 

век, превод на гръцка хроника от 1345 г . Този 

документ се съхранява в Апостолическата 

библиотека на Ватикана. Символът замества думата 

„Амин" - край на всяка християнска молитва. 

Знакът е употребен и в старобългарски превод на 

Манасиевата летопис  на ромейския автор 

Константин Манасий. Не е ясно защо „опашката" на 

А-то е продължена така – дали просто калиграфът 

по грешка го е драснал или е вложил някакъв 

смисъл.

Независимо по какви причини символът е 

използван в старобългарски документ, това ни дава 

повод за гордост.

Светослав Червеняков 

Настя - винаги актуална

Почти всички знаем какво е кльомба, но въпреки 

това ще обясним за тези, които не ползват компютри. 

Знакът се употребява от 19 век, най-често в счетоводни 

документи, за заместваме на предлога „по" (at). 

Кльомба, маймунка, маймунско А, ухо, гъсеница, 

хоботче, рибени ролца - това са различните 

наименования на знака. През 1961 г. маймунското А става 

Кльомбата има
старобългарски произход
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под въздействието на наркотици, подлежи на глоба в 

размер на 20 лв. Петдесет лева е санкцията, ако 

управляваме тротинетка с неработещи спирачки или с 

превишена скорост. Толкова струва и наказанието, ако 

карат деца под 14-годишна възраст. 

Целта на тази статия е да предоставим полезна 

информация и да се опитаме да предотвратим евентуални 

инциденти. В Каварна още няма сериозни катастрофи с 

участие на електрически тротинетки, но виждаме все 

повече подрастващи да управляват такива. Уважаеми 

родители, глезейки децата си със скъп подарък като 

електрическа тротинетка, Вие им правите лоша услуга, 

защото рискувате не само тяхното здраве и живот, а и тези 

на други, невинни хора. Да бъдем отговорни!

Ати, Гого, Сами, Игор и Светльо

Електрическите тротинетки вече са част от 

нашето ежедневие. Тези устройства са модерни, но 

могат да бъдат и доста опасни. Свидетели сме, че те се 

карат както от възрастни, така и от деца. Тротинетките 

станаха много популярни, защото са достъпни, мобилни 

и лесно се управляват. В големите градове с тях се 

движим по-удобно, отколкото с автомобил и по-бързо, 

отколкото пеш.

Проверихме какво пише по темата в Закона за 

движение по пътищата в България. Оказа се, че лица под 

14-годишна възраст не могат да управляват 

електрически тротинетки, а тези от 14 до 16 години 

трябва да карат само по велоалеите. Максималната 

допустима скорост на движение е 25 км/ч. Голяма част от 

тези транспортни средства обаче не показват данните на 

дисплеите си и техните водачи могат да развият висока и 

опасна скорост. Освен по велоалеи, електрическите 

тротинетки могат да се движат и по градските пътища, 

по които позволената скорост е до 50 км/ч. Странно е 

обаче защо каска трябва да се носи само от лица до 18 – 

годишна възраст?!

Все по-чести стават инцидентите с участието на 

тези возила. Най-честите са блъскане на пешеходци и 

катастрофи с други превозни средства, но не са 

изключение и случаите, когато водачите губят 

управление, падат и се нараняват. Специалисти 

обясняват причините с това, че водачите карат със 

събрани крака и нямат стабилност, а освен това са и 

прави.

За съжаление, глобите за нарушителите са 

странни и неуместни. Например с глоба от 10 лв. се 

наказва водач, който не ползва светлоотразителни 

елементи в облеклото си в тъмната част на денонощието 

и не носи каска, ако е под 18 години. Каращ електрическа 

тротинетка, който я управлява в пияно състояние или 

Електрическите тротинетки – 
модерните превозни средства

Тъй като деца под 14 -годишна възраст нямат 
право да управляват електрически тротинетки,
Ивайло от нашия клуб позира за снимката 
към настоящия материал с устройство 
на свой приятел

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

Редактори на броя: Данина Димова и Георги Петков


