
 

Брой 8, Месец  Декември  2014г.                                                                                                                          Издание на клуб”Млад журналист” към ОДК. 

 

Бъди промяната, която  искаш да видиш в света! 

Махатма Ганди  

„За постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос в развитието на българското образование г-жа 

Йорданка Атанасова е удостоена с голямата награда „Константин Величков”.  

 

Пътят до тази награда започва през 2002 година, когато Йорданка Атанасова  поставя началото на изявите си с учениците на областни и 

национални състезания, олимпиади и Международен панаир. Първата причина да се заеме с подготовката на децата е желанието да издигне 

престижа на профила Информационни технологии, който е нов за СОУ „Асен Златаров”. Динамиката, с която се развиват технологиите, е голямо 

предизвикателство за амбициозните ученици и тяхната ръководителка...По-късно идват успехите с профил Предприемачество и мениджмънт и 

професията Сътрудник в безнес услуги. Не са малко индивидуалните участия на различни конкурси, където децата постигат отново високи 

резултати. 

По повод наградата на г-жа Атанасова се обърнахме към директора на СОУ „Асен Златаров”, Йордан Михайлов,  и част от изявените 

ученици, за да споделят впечатления от работата си с нея. 

 

Йордан Михайлов: „ Високите професионални успехи Йорданка 

Атанасова постига благодарение на отличната си подготовка, 

изключителната отговорност, инициативност и умение да 

работи в екип в часовете и извън училище. Иновационните 

методи на работа увличат децата при подготовката им за 

различните изяви и  водят до призови награди. След успехите, 

постигнати с труд, идва заслуженото самочувствие. Неведнъж 

наградите на Йорданка Атанасова и нейните ученици са 

предизвиквали гордост у родителите, обществеността и 

колектива на нашето училище.” 

 

Валери Тритаков: „Докато бях ученик, винаги съм искал да се 

занимавам с технологии и компютри. Без г-жа Атанасова обаче 

не мисля, че щях да достигна нивото, което имам сега. 

Благодарение на подкрепата, непрекъсната помощ и 

вдъхновение, научих много. Нейната отдаденост на работата 

мотивира не само мен, но и много други, след като аз завърших. 

Всеки има своите скрити таланти. Щастие е да срещнеш някого, 

който е готов да те провокира и да ти покаже кои са те!” 

 

  УТФ “Био Фючър”: Благодарение на г-жа Атанасова, ние 

учениците от настоящия дванадесети клас, се прославихме като 

„една голяма компания от едно малко градче” на ТФ ФЕСТ 2014. Тя е един сериозен и  отговорен учител, заради, когото училището ни не веднъж се 

е прославяло.  Г-жа Атанасова не познава думата „не мога” и винаги се опитва да извлече от нас максималното, защото е сигурна в способностите 

ни, на които именно тя ни е научила. Знанията и уменията, които ни предава ще ни бъдат от полза не само в определената сфера, а като цяло в 

живота. И още веднъж специални благодарности, че ни научихте да работим в екип, да бъдем отговорни и  да вярваме в себе си. 

Луиза и Нанси- 10 клас: „ Започнахме работата си с госпожа Атанасова миналата учебна година. Първоначално бяхме изпълнени с 

колебание по отношение на знанията и уменията си, но нашият преподавател не позволи на неувереността да вземе връх. Тя ни насърчи да 

участваме в националния конкурс „Любовта в нас” и ни оказа сериозна помощ при създаването на нашите презентации, които бяха удостоени с 

първите две призови места. Но зад добрия професионалист стои личност, готова винаги да подкрепя всеки свой ученик, който се стреми да научи 

повече. Тя ни насърчава да вървим напред и никога да не се отказваме, защото успехът е „99% труд и 1% късмет”. Освен заложения в програмата 

учебен материал,  ни преподава и житейски уроци, базирани на нейния личен опит. Изказваме специалните си благодарности към госпожа 

Атанасова за положения труд и проявеното безкрайно търпение, които ни стимулират и вдъхновяват да преследваме мечтите си! Поздравления за 

напълно заслужената награда „Константин Величков”! Пожелаваме й здраве и много успехи в личен и професионален план! " 

 

Присъединяваме се към пожеланията на благодарните ученици. Очакваме нови постижения! 

 

     Клуб „Млад журналист” -  ОДК 



  

Нa 10.10.2014г. в изложбенaтa зaлa нa СОУ „Асен Златаров” от 10:05ч. (голямото междучaсие) бе проведенa първaтa сбиркa нa 

ученическия съвет. Нa нея присъствaхa всички председaтели от пети до двaнaдесети клaс. Бе обсъден въпросът зa дежурствaтa. Голямото 

междучaсие нa входнaтa врaтa нa училището ще пaзи клaсът нa съответния дежурен преподaвaтел, зa дa не се допускaт ученици в сгрaдaтa, 

преди дa бие звънецът.  

 Взето бе решение всеки председaтел дa нaпрaви списък нa учениците от своя клaсa, които имaт голям брой неизвинени отсъствия, бягaт от 

чaсове, държaт се невъзпитaно, с цел дa се  предприемaт мерки и да се предотврaти  безотговорното отношение към учебната работа. 

 
                  Зорница Трифонова 

Ученическият съвет започна своята работа 

Новите задачи на ученическия съвет  
 

На 20.11.2014година и на 28.11.2014година в изложбената зала на СОУ „Асен Златаров” се проведоха втората и третата сбирка на 

ученическия съвет. На двете сбирки стана ясно, че 23.12.2014 година е ден, в който учениците ще имат Коледно празненство. Бе обсъден 

въпросът, дали всеки клас ще празнува самостоятелно, или ще се съберем на групи. Педагогическият съветник - г-жа Петранка 

Валентинова, ни съобщи, че на 19.12.2014година в град Шабла ще се проведе Коледно-новогодишен базар, в който нашето училище трябва 

да се включи. Също така ни уведоми, че всяка класна стая трябва да е украсена до 5.12.2014година, за да може на 12.12.2014 година да 

мине външна комисия, която ще оцени всяка стая. Критериите за оценяването на стаите са: РЪЧНА ИЗРАБОТКА, ОРИГИНАЛНОСТ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАЯТА - СЦЕНКА ИЛИ ДРУГА ИЗЯВА ПО ИЗБОР. 
Зорница Трифонова 

Практическо занятие в СОУ “Асен Златаров” 

На 19.11.2014г. от 15:00 часа в шабленското училище се проведе практическо занятие за дейност на личния състав на СОУ при стихийни 

бедствия- земетресение и пожар. Инсценираният инцидент, провеждан ежегодно в училището, има за цел да даде основни умения на 

учениците за това, как да реагират при подобен тип бедствия. След удара първия звънец учениците трябваше да изпълнят указанията на 

своите учители, подреждайки се в редица до вратата. След  втория звън, всички трябваше организирано да бъдат изведени от сградата в 

съответствие с евакуационния план. „В занятието участваха 83 ученика, на двама от които бе оказана първа помощ от медицинската сестра 

в училището”, обобщи отговорникът по извеждането- г-н Димитър Михайлов. За жалост не всички участници в занятието проявиха 

отговорно отношение към важността на провеждането му. Директорът на училището- г-н Йордан Михайлов сподели неудовлетвореността 

си от демонстрираната несериозност на част от учениците. Самият факт, че живеем в силно земетръсна зона е редно да бъде предпоставка 

за добрата информираност на учениците по отношение на тяхната евакуация при бедствия и аварии. Навременните адекватни действия 

могат да окажат решаващо влияние в ситуация на земетресение или пожар. В допълнение на това, директорът призова учениците да бъдат 

по-разумни при организирането на подобен тип занятия. След приключване на занятието, учебният процес продължи по нормален график. 

Луиза Карамилева 



 

 

 

Всяка година културният календар насочва към годишнини и юбилеи на бележити български и световни 

творци и видни личности. 

 

На 26.11.2014г. в СОУ „Асен Златаров“ бе проведена среща, свързана с  215г. от рождението на великият 

руски поет и писател Александър Сергеевич Пушкин. Събитието се проведе по инициатива на Стоянка 

Златанова - библиотекар в детския отдел на градската библиотека. Заедно с госпожа Атанаска Русева, 

преподавател по руски език,  бе организиран малък празник  специално за любознателните и обичащите 

литературата ученици. Атмосферата, създадена с чай от руски самовар и вкусни блини, ни пренесе в Русия.  

Най-напред презентацията на Луиза и Нанси (10кл.) ни запозна с   Пушкин и неговото семейство. След 

това учениците от групите по руски език  Михаела, Таня, Нелина (8кл.), Веселин (6кл.) и Веско (4кл.) прочетоха 

откъси от приказките на руският поет, а  „Рибарят и златната рибка“ представиха, четейки по роли . За да 

навлезем в творчеството на поета , Вяра, Мила и Камелия (10кл.) рецитираха негови  стихове на руски език. 

Представените откъси от приказките имаха за цел да предизвикат интереса на присъстващите деца и желанието 

им да прочетат продължението на творбите. 

На събитието присъстваха ученици от 3 до 10 клас. В края на срещата знаехме повече за основоположника на 

руската класика  Пушкин. Беше много интересно и завладяващо.  

  Саня Цонкова – 6 клас 

По покана на ръководството на читалище 

„Зора – 1894 г.“ във връзка с годишнината на 

духовното средище в града ни гостуваха  детският 

писател Борислав Ганев и карикатуристът Николай 

Арнаудов. На 4.11. те проведоха три срещи: с 

първокласниците, с деца от начален курс и с 

възрастни жители на града ни. 

Във вторник преди обяд в изложбената зала на 

СОУ „Асен Златаров” децата от първи клас 

посрещнаха с радост детския писател, известен под 

псевдонима Борко Бърборко, и карикатуриста. Заедно 

с учениците бяха класните ръководители – Виолета 

Балева и Ваня Иванова, както и читалищната 

библиотекарка, госпожа Стоянка Златанова. Още с 

влизането си в залата малчуганите бяха впечатлени. С 

удивление разглеждаха окачените рисунки на 

присъстващия карикатурист. След първоначалната 

еуфория децата  заеха местата си и срещата започна. 

Гостите ни се представиха, а господин Арнаудов 

зададе няколко въпроса на първокласниците, на които 

те отговориха с удоволствие. Срещата продължи с 

Борко Бърборко, който обясни на присъстващите за 

псевдонима си, даде им съвет как те също могат да 

измислят свое творческо име, с което останалите да ги 

наричат, но ги посъветва това име да е свързано с 

добро, а не с лошо. Писателят задаваше гатанки от 

своите книги, а първокласниците доста активно се 

включиха в познаването им. В края присъстващите 

отидоха да разгледат книгите на детския писател. 

Малкият Ивчо беше зарадван с подарък - една от 

книжките с гатанки  заедно с автограф от автора. 

Разговаряхме с някои от децата, които присъстваха на 

срещата. Всички те споделиха, че са доволни, научили 

са нещо ново и им е било доста интересно. 

След обяд в хоровата зала на НЧ „Зора -1894 

г.” децата от втори, трети и четвърти клас не просто 

присъстваха, а участваха в срещата. Започнаха с 

разглеждане на карикатурите, отговариха на гатанките 

с много настроение и въодушевление. Най-интересно 

им беше да  „дописват” детските стихчета, като 

открият подходящата дума за римуване.  

В края на разговора поискахме автограф за 

читателите на вестник „Изгрев”. 

При срещата с възрастните имаше много 

спомени за известни творци, с които нашите гости са 

били в приятелски отношения. Присъстващите искаха 

да чуят повече за Радой Ралин,  Борис Димовски, 

Мирон Иванов и др. Разговорът  ни върна  години 

назад. 

 

Памела Димитрова,  8 клас 

Изминаващата 2014 година може да поставим сред най-ползотворните за 

танцов състав „Бърборино”. Имахме много участия, научихме нови танци, 

посетихме невероятни места и усетихме непознати емоции. Годината мина бързо, 

тъй като бяхме заети. Радвахме публиката на хиляди места – като започнем от 

нашето градче, околните селца и градове, и стигнем до участия извън пределите 

на държавата ни. Танцувахме на най-различни откривания, фестивали и 

тържества. Спечелихме много грамоти и медали. Неведнъж посетихме Румъния, 

радвахме публиката им на няколко фестивала.  

Винаги ще помним датата единадесети август, когато заедно с танцов 

състав „Българка” отпътувахме за съвместното ни турне в Германия. Въпреки 

разочарованието, което изпитахме, когато разбрахме, че няма да танцуваме, се 

възхищавахме на всичко видяно. Посетихме двореца Шьонбрун във Виена, 

Алианз Арена, Музеят на BMW и Ангийската градина в Мюнхен, Гардаленд – 

третият по популярност увеселителен парк в Европа, намиращ се във Верона, 

Италия. Минахме през Швейцария и разгледахме, макар и пътувайки, малка част 

от нея, Миланската катедрала в Милано, както и красивата Венеция, в която 

влязохме с корабче. Успяхме да разгледаме и още много други забележителности.  

Допитах се до по-голяма част от танцьорите, за да разбера мнението им за 

танците и състава като цяло. Всеки един от тях смята, че танците не са просто 

занимание, а начин на живот. Чрез тях запазваме българското, за да не се изгуби 

във времето, съхраняваме традициите. Въпреки дългите часове, които прекарваме 

в репетиции и винаги сме уморени, накрая разбираме, че трудът и усилията ни не 

са напразни, че всичко си струва. Когато излезем на сцената, се раздаваме като за 

последно. Емоцията, която изпитваме, усещайки вперените в нас погледи, е 

неописуема, а тръпката да получиш аплодисменти и добри отзиви за 

представянето си, да ти станат на крака – ето затова си струва всичко, чувството е 

незабравимо! Не може да се опише с думи, няма да е същото, просто трябва да се 

усети!  

За финал искам от мое име и от името на целия състав, да изкажа специални 

благодарности на:  кмета на общината, проф. Бърдарева, общинска 

администрация, сдружението „За Шабла” с председател д-р Стоева и всички, 

които са ни помагали не само тази, но и през изминалите години.  Именно те 

организираха всички наши участия и благодарение на тях ние посетихме места, 

на които не сме си и помисляли, че ще отидем някога! Благодарим им, че вярват в 

нас, разчитаме да продължат да ни вярват и да ни подкрепят. Надявам се, че не 

сме ги разочаровали с нищо и сме заслужили това, което получаваме. 

 

Памела Димитрова – 8 клас     

120 години Народно читалище „Зора -1894 

 

Ученическият съвет започна своята работа 



  

 гр.Шабла ул. Добруджа №2 

   www.sou-asenzlatarov.webnode.com 

  sou_asenzlatarov@mail.bg 
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Йоана Кънчева, Христина Христакиева,Десислава Никова, Луиза Карамилева, Десислава Георгиева, 

младша група) 

Графичен дизайн: Десислава Георгиева и Луиза Карамилева 

 

НАЧАЛО НА НОВОГОДИШНИТЕ  

                    ТЪРЖЕСТВА 

Като последен месец от календара декември неизменно се 

свързва с Коледа и Нова година. А какво са тези празници без 

украсената елха и подаръците под нея!? 

На 08.12.2014 година (понеделник) , в 16 часа, общинска 

администрация покани децата от община Шабла на тържество 

по запалването на ГОЛЯМАТА КОЛЕДНА ЕЛХА. В програмата 

участваха децата от първи до четвърти клас, които рецитираха 

стихотворения, пяха коледни песнички и танцуваха. Заедно с тях 

за настроението на публиката се грижеха водещата Николета 

Баркова от 12-ти клас и нейните помощници „джуджетата” / 

Зорница и Мария от 6-ти клас/.  Програмата завърши с танц  

„Хоцам Боцам” в   изпълнение на състав „Бърборино”.  В края на 

тържеството пристигна специалният  гост - Дядо Коледа! 

Последва заедно с публиката и най-вече с децата, традиционното 

броене от десет до едно, а накрая грейнаха светлините на 

голямата ни елха! Децата бяха силно развълнувани, особено след 

красивата заря. Накрая всеки получи коледен подарък - по един 

шоколад от Дядо Коледа! 

                                                                                          

Памела Димитрова -8 клас 

През лятната ваканция се бях уговорила с приятелки да отидем на море. На 

сутринта , когато се събудих , валеше проливен дъжд. Аз много се ядосах , че 

няма да мога да отида. Тогава мама ми каза ,че лошото време е най - хубаво.  

Аз не можах да разбера смисъла на тези думи и затова тя ми разказа приказка. 

В едно село никога не валяло дъжд и там било много сухо. Капките в реката 

ставали все по малко. Животните започнали да измират от сушата. Но един 

ден завалял дъжд, реката започнала да се пълни благодарение на малките 

капчици. Една от тях на име Ани се родила в този ден. Там тя си живеела 

прекрасно, растяла, забавлявала се. 

Не минало много време и пак настъпила жега. Реката отново започнала да се 

изпразва и малката капка също литнала в небето. Там тя се чувстствала 

прекрасно и се била превърнала в снежинка. Веднъж учителката й казала , че 

след време ще падне на земята, докато танцува прелестен танц. Там тя ще 

топли някое семенце през лютата зима, за да може да поникне през пролетта и 

да нахрани едно бедно детенце с хляб. 

Настъпила трескава подготовка за танца. Снежинките се стараели да са най-

добрите, защото всяка година избирали най-хубаво танцуващата снежинка и я 

дарявали с най - голямата награда - да я превърнат в истинска балерина.  

Най накрая настъпил денят на награждаването. Всички танцували прекрасно, 

но най - много се старала  тя - Ани. И наистина получила заслужената награда 

- избрали я за балерина. Почувствала се по - щастлива от всякога. Малката 

снежинка от сърце желаела това. Когато я извикали отпред за церемонията по 

награждаването, тя поискала да каже нещо: 

- Наистина не мога да изразя радостта си от тази чест, която ми оказвате, да 

изберете точно мен. Но аз се отказвам от наградата, защото без мен едно 

мъничко семенце ще загине, а малкото  детенце ще остане гладно. Аз съм 

поела отговорност към него и няма да се отметна. 

И така, когато настъпила  зима, малката снежинка паднала на земята и 

стоплила едно семенце.......и изпълнила свещената си мисия. 

Тогава се замислих, ако ние, хората, вземем пример от тази мъничка снежинка 

и не мислим само за себе си. Ако поемем отговорност и грижа за околните, ще 

живеем в един по – добър свят. 

      Ивет  Красимирова  


