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Момичетата и момчетата, които творят в
Общински детски комплекс и тази година допринесоха за
повишаване на коледното настроение на каварненци и
гостите на града. Децата сътвориха изложба „Коледна
трапеза", като за изработването на експонатите, те се
трудиха в продължение на няколко месеца.
Темата е била сериозно предизвикателство –
коментираха учителите. Трудностите обаче не са спрели
ентусиазма на преподавателите и техните възпитаници,
които с много любов и търпение изработиха десетки
шедьоври. Фантазия и усилия учениците вложиха в
изработването на керамични изделия, уникати от
природни материали и рисунки с различни техники.
Изложбата е подредена в Обредния дом и
желаещите да и се насладят, могат да го направят до
началото на януари.

Нашата равносметка
Обикновено в края на всяка година си правим
равносметка. Най-често си нахвърляме списък с добрите и
лошите неща, които сме направили през годината. Както в
оная притча за монаха, който слагал в гърне по едно бяло
бобче за всяко положително нещо, което е направил и по
едно черно за всяко отрицателно, ние от Клуб „Журналист"
ще направим нещо подобно. През 2018-та имахме много
повече постижения, отколкото разочарования. Отразихме
във вестника и в предаването много вълнуващи,
проблемни и актуални теми. Най-запомнящите се от тях са
интервютата със спортистите Тервел Пулев и Йордан
Йовчев, с журналиста Илия Илиев, с единствения
българин, включен в годишния сборник на конгреса на
библиотеката на САЩ – Светлин Трендафилов.
Разговаряхме не само с известни личности, но и с
хора, чиито имена не са популярни, но делата им са не помалко важни. Срещнахме се с деца от бившето Помощно

училище, които организирани от своя учител,
преобразиха изцяло района около Сребърната чешма.
Обсъждахме с десетки тийнейджъри учене, коли, любов.
Допринесохме за решаването на проблемни
въпроси, като възстановяване на пешеходните пътеки в
Каварна, инциденти по улиците, липса на осветление в
парковете. След наш репортаж, служители на полицията
отново започнаха да дежурят край училищата в найнатоварените часове.
И…. получихме подобаващо отличие – „Найдобър ученически вестник в България". Наградата е
изключително признание, но и ни ангажира да бъдем все
по-добри професионалисти.
Пожелаваме си през 2019-та да сме здрави, да
надскачаме досегашните си постижения и да имаме
безброй реализирани идеи!
Клуб „Журналист"
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Все повече чужденци избират да живеят в България. В Каварна има редица семейства, които са привнесли своите
традиции и са ги смесили с местните. Интересно ни беше да разберем как тези фамилии отбелязват коледните и
новогодишните празници. Споделяме какво научихме.

Разговаряхме със семейство Захарови, които
от 5 години живеят в Каварна. Татяна, Александър и
Богдан, които са от руския град Томск - Сибир,
споделиха с нас как празнуват Коледа и Нова година
в България. Те са избрали да живеят тук, може би по
стечение на съдбата, след като са били на гости в
нашия град. Когато са пристигнали, са решили, че
това е тяхното място. Харесала им е силната
енергия, историята, красивата природа и хората.
Спокойствието на малкия град и приятелският им
кръг ги прави щастливи.
Богдан, който с
удоволствие сурвака, допълни, че хората са
приятелски настроени и са готови да помагат.
Таня разказа, че в Русия тяхното семейство основно
е празнувало Нова Година, а не Коледа. „Щом сме
дошли тук, ние сме длъжни да уважаваме и да
приемаме местните традиции. Нова година я
празнуваме вкъщи със семейството и с близки
приятели". Харесват домашния уют на Рождество
Христово. Техни роднини от Киев им гостуват за
зимните празници.
От българските ястия Захарови приготвят
печен пипер с българско сирене, баница и шопска
салата.
Интервюто проведоха: Василис, Коси и Симона
Интервюто обработиха: Свети и Малена

Проведохме разховор с
англичанина Бари Търнър, който
работи от 11 години в България.
Избрал е нашата страна, защото е поевтино и по-топло в сравнение с
Великобритания. Живее с българка.
Ко л е д а в Б ъ л г а р и я м у
харе сва, защото с е спазват
традициите, докато в Англия
празникът е търговски ориентиран и
хората отвсякъде са атакувани с
реклами, те са принуждавани да
купуват, вместо да се събират заедно. Там всеки си чака
подаръка, а не празнуването заедно.
Бари ни разказа, че при тях няма Бъдни вечер. Друга
разлика е, че в България се яде постна, домашно приготвена
храна, докато при тях на празничната трапеза има месни,
купени ястия. Дори единствената коледна традиция, която те са
спазвали - да оставят бисквитки и мляко за Дядо Коледа, вече е
загърбена, защото децата подозират, че лакомствата не са за
Добрия старец, а са за татковците. Англичаните правят
възстановки на Рождество, но и този обичай е вече комерсиален.
Това се случва не толкова заради вярата, а просто защото е
Коледа – обясни нашият събеседник.
Обича да готви български гозби, докато в Англия хората
нямат време да правят домашна храна дори и по празниците.
Затова отиват в бар за по питие и след това се събират в
ресторант да вечерят. На острова се ядат предимно пуйка,
свинско и телешки стекове. Бари е впечатлен от вкуса на
българските зеленчуци, които драстично се различават от
купените в супермаркетите в Англия, внесени от други страни.
Много обича хубавото нашенско вино, кебапчета, кюфтета и
туршия.
Клуб Журналист

Семейство Флетчър – Мирела, Крисчън и Нели, са наши съграждани, но
преди това, около двадесет години са живели във Великобритания. Съпругата е
българка, а мъжът и е англичанин, но те спазват и шведски традиции, тъй като
майката на Крисчън е шведка. Мирела ни разказа как отбелязват празника. В Англия,
за разлика от България, се празнува на 25-и декември, като сутринта и по обяд се
разменят подаръците в семействата. Почти във всяка английска къща има камина,
над която се закачат коледните чорапчета за лакомствата на децата.
В много институции и по улиците се изпълняват празнични песнопения и
пантомима. Има греяно винце с много подправки, както и джинджифилови
човечета. Официалният обяд включва печена пуйка със зеленчуци, един от които задължително е брюкселско зеле.
Следва традиционният английски пудинг, който се приготвя цял месец, като всеки ден се добавят сушени плодове, ром
или коняк.
На 26-ти декември празненствата във Великобритания продължават. Тогава църквата получава дарения, с които се
гощават хора, нямащи достатъчно финансови възможности.
Стели, Гошо, Ицо, Вили
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Дядо Коледа, Дядо Мраз, Снежанка
Всички познаваме Дядо Коледа и го свързваме със
Снежанка, но много малко хора знаят как тези два образа
са се комбинирали. Направихме кратко проучване.
Прототип на съвременния Дядо Коледа е Николай
Мирликийски, гръцки владика - дарител от IV век. Смята
се, че първият Дядо Коледа се появява едва през 1823 г. и е
измислен от американския професор Клемънт Кларк Мур,
който посветил на близките си стихотворението "В
навечерието на Рождество или визитата на Дядо Коледа".
Той изобразява Добрия старец като елф, който пристига с
шейна, теглена от осем елена и влиза в домовете на хората
през комина.
През 1930 година компанията „Кока - кола"
измислила рекламен трик, за да пласира продукцията си и
през зимата. Художникът Хадън Сандблъм изобразил
Дядо Коледа в червено - белите цветове на „Кока – кола".
Как обаче се появява Дядо Мраз?! Според
славянската митология старецът олицетворява зимните
студове. В легендите съществувал и друг подобен
персонаж – наричали го Зимник. Той също бил представян
като белобрад и белокос мъж, облечен в топли бели
дрехи. Там, откъдето той минавал, настъпвал жесток и
смразяващ студ.
Дядо Коледа бива забранен от Съветския съюз през
1917 г., след болшевишката революция, защото е считан за
детски бог и бил прекалено „буржоазен". Персонажът на
Дядо Мраз е измислен през 1935 г., за да замести Дядо
Коледа. Две години по-късно се появява Снежанка. Заедно
с Дядо Мраз бива внедрена и една всяваща тъга Снежанка
(Снегурочка) от приказката на Александър Пушкин. През
1873 г. драматургът Александър Островски пише зловещо
мрачна пиеса, в която обобщава биографията на снежната
девойка. Тя е дъщеря на Дядо Мраз и на пролетта.
Василис, Коси, Ицо, Мони
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Целите за новата година
Почти винаги през декември преосмисляме как е
минала годината и колко неща сме изпълнили от
„резолюциите" си. Резолюциите са списък, на който е
написано всичко, което искаме да постигнем, за да се
чувстваме по–самоуверени, работливи и креативни.
Повечето от нещата, които искаме да изпълним
са много висока летва за нашата способност, време или
просто ни мързи. Все пак, на кого му се става в 6
сутринта, за да бяга два часа?! Или да си запълваме
почивните дни с учене и помагане у дома с чистенето.
Може би затова доста често оставаме
разочаровани от себе си, защото не сме изпълнили този
дълъг лист с обещания, за да се подобрим и да бъдем на
нивото, което искаме.
Списъкът обикновено включва:
· Ще започна да спортувам;
· Ще уча повече;
· Ще бъда по-самоуверен;
· Ще си намеря свястно гадже;
· Ще бъда по-активен в социалните медии и ще
имам повече последователи;
· Ще пътувам повече;
· Ще си намеря работа и ще бъде посамостоятелен;
· Ще спра да пуша (за по-големите);
· Ще обръщам повече внимание на родителите ми;
Хубаво е да си поставяме изпълними цели и
списъкът с желанията да не бъде прекалено дълъг. И още
нещо - да не се вглъбяваме излишно в задачите, а да
бъдем гъвкави и адаптивни, защото никога не можем да
предвидим какво ще ни се случи. Затова е напълно
достатъчно да вярваме в себе си, да надграждаме, да не
се чувстваме длъжни да се впишем в установените
стереотипи и да открием хората, които ни карат да се
усмихваме.
Светлозара

Не оспамвайте Коледа!
Забелязали ли сте, че напоследък някои хора
отделят повече време на социалните мрежи по Коледа и
Нова година, отколкото на семействата си? Още от ранни
зори „поздравяват" своите приятели и се чувстват длъжни
да пишат под всяка празнична публикация. Потребители
на различни възрасти с надежда споделят икони и безумни
приложения, и очакват щастието да ги сполети. Във
Фейсбук ни заливат всякакви публикации за късмет и
„християнски хороскопи", нищо че предсказанията са в
пълен разрез с църковните норми. Но здраве и берекет да е!
И да сте благословени – както се ни орисват от социалните
мрежи.
Ако искате нова работа, готино гадже или почивка
на екзотичен остров, кликнете върху приложението
„Твоята съдба е в ръцете на „Всевишния Фейсбук". За
всеки случай обаче, не е зле да пробвате да се потрудите опитваме да бъдем толерантни.
малко. Трудно разбираме как на някои им е забавно да ни
А ние сме се погрижили за Вашето настроение и
оспамват живота с такива глупости. Но ако случайно ще Ви покажем някои от най-фрапиращите примери,
изпаднете в крайна предколедна депресия, може да които намерихме в онлайн пространството.
опитате и вие – не ви подтикваме към това, просто се
Клуб „Журналист"
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Най-малките журналисти размишляваха как е минала годината им. Малчуганите споделиха
интересни и запомнящи се моменти от 2018-та. Момичетата и момчетата отправиха свежи
пожелания към читателите.
·
Димана Конецовска:
Пожелавам всички да са
здрави и никога да не се
разболяват!

·
Мария Ангелова, IV клас: На всички
читатели пожелавам много весели празници!
Щастие, здраве, късмет и любов помежду Ви!

·
Кристиян Добрев , V
клас: Пожелавам щастие, обич и
много късмет, успехи в работата
и уважение!
·
Денис Орхан, II клас: Честита Коледа!
Пожелавам Ви да сте щастливи, много
честити и радостни! Да имате нови
попълнения в семействата си!
·
Изабел Янулова, I клас: Пожелавам за
Коледа много подаръци и щастие, всички да са
здрави и празникът да бъде много щастлив! В
писмото на Дядо Коледа ще му пиша, че искам
лисица, защото никога не съм имала такава
играчка и ще си пожелая да отида в Париж.
·
Християна
Георгиева – I клас: Това е
най-хубавият празник!
Обичам Коледа, защото
всички са усмихнати и
щастливи!

·
Димитър Димитров IV клас:
Пожелавам на всички да вярват в
коледния дух, независимо колко са
възрастни!
·
Карина Ивелинова – III клас:
Обичам, когато цялото семейство се
събираме заедно и споделяме
празника. Изработих коледен венец,
снежинки и играчки за елхата.
Станислава Савишева
по време на презентация

·
Светлана Иванова: Гостуваха
ни баба и дядо от Германия, които не
бях виждала от година и половина.
Пожелавам на всички щастие,
радост, здраве, успехи и късмет!
·
Невена Михова – VI клас: Найзапомнящо беше лятото на 2018 година.
Бях при баба и дядо в Шабла. Имах
ст рахотна екскур зия от училище.
Забавлявах се много с приятелите ми.

·
Георги Петков, II клас: Найзапомнящите ми моменти през годината
бяха, че ходих на аквапарк и на палатка.
Щастлива Коледа! Много обич на
малките и големите по света!
·
Александра Веженова, II клас:
Желая много здраве, щастие и любов на
всички! Да сте заедно не само на
празниците!
·
Ники Христова - II клас:
Най-много обичам подаръците за
Коледа. Цялото семейство сме
вкъщи. Правя и сама украсата.
Искам подаръци възглавница –
таен дневник, мечето Лу, машина
за шиене

·
Атанас Николов, II клас:
Да има много здраве!
·
Полина Христова - V клас:
Пожелавам на всички хора да са щастливи
и да се подкрепят в трудни моменти!
·
Атанас Белчев, I клас: През тази година
започнах първи клас и се записах в Клуб
„Журналист". Пожелавам всички да четат много и да
пишат, за да бъдат умни! И да очакват с нетърпение
нашия вестник и през новата година!

·
Дияна Георгиева – V клас: Аз имах
жизнерадостна година, защото ми се роди
още едно братовчедче. Освен това, бях на
много забавна екскурзия с моя клас.
Пожелавам на всички родители да са горди с
успехите на децата си!
·
Яна Якимова – IV клас: Имах много
незабравими моменти през изминалата
година: бях в Шотландия на дипломирането на
сестра ми, станах европейски шампион по
карате в Румъния. Пожелавам много усмивки
през 2019 година!

