
 IОУ „Св. Кл. Охридски“- Пазарджик 

У ЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК         

МЕЖДУЧАСИЕ 

Със словото победихме времето 

 

Тази учебна година не беше като другите. 

Дистанционното обучение ни даде 

възможност да управляваме собственото си 

време. Но ние, децата, мечтаехме  отново да 

се върнем в клас. Искахме да видим своите 

учители и да им БЛАГОДАРИМ  за 

всеотдайността. Всички се справихме с 

трудните задачи и разбрахме  колко важни 

са часовете в училище.  

Лятото предстои и се надяваме наесен 

отново да бъдем заедно. 

 

Участниците в клуба отговарят на 

въпроса: Какво е за мен клуб „Млад 

журналист“? 

Дари: Място, на което намерих приятели и вдъхновение. 

Йоана Алексиева: В клуба се обогатявам с идеи, знания и приятелски отношения. 

Светльо Пешев: Възможност да изразя личното си мнение по различни въпроси. 

Йоана Пройчева: Клуб "Млад журналист" ме учи на творческо писане и ми дава възможност да изразя 

виждането си за нещата около мен, намерих нови приятели, тук се чувствам в сигурни ръце. 

Силвия: Това не е обикновен клуб, а необикновен, в който работим като екип. 

Симона: За мен е едно весело преживяване с много щастливи хора. 

Александра: Да си млад журналист, не е загуба на 

време, а едно  истинско предизвикателство. Благода-

ря на г-жа Пенова, че имам възможността  да бъда 

част от този екип. 

Теодора: Аз свързвам клуба със забавлението, 

защото докато работим по поставени задачи, ние се 

забавляваме и учим много нови неща. 

Ани: Всичко в клуба е невероятно, защото  да си 

журналист, е прекрасно. 

Маги: За мен  клуб „Млад журналист“ е възможност 

да опозная един нов свят, изпълнен с много 

вълнение, незабравими преживявания, срещи и 

интервюта. Благодаря на г-жа Пенова за прекрасната  

идея. 



 

Искам да бъда посланик на доброто 

С г-жа Ангелова разговаряме няколко дни след присъденото ù   

отличие „Учител на годината“ в раздел Гражданско образование 

и защитата ѝ на специализация – Детско-юношеска психология в 

Медицински университет, гр. Пловдив. 

Г-жо Ангелова, поздравления! Какво означава за Вас тази 

награда? Тази награда приемам като награда за целия екип на I ОУ 

„Свети Климент Охридски“. Тя е оценка за колектива на училището, 

който винаги е заставал зад всички мои инициативи. И не на 

последно място - тази награда е още по-голяма отговорност. Обещах 

на себе си в бъдеще да продължа да бъда посланик на доброто! 

Г-жо Ангелова, защо избрахте да учите психология? Винаги съм 

знаела, че съм родена, за да помагам на хората. 

Кой беше любимият ви предмет в училище? Литературата беше 

любимият ми предмет. Много обичах да чета на глас, да рецитирам 

и с удоволствие го правех, когато имахме гости вкъщи. Участвала 

съм във всички рецитали в училище. 

Вие работите с ученици, които по една или друга причина се 

нуждаят от подкрепа, за да се справят с различни проблеми. Винаги ли успявате да помогнете и да 

разрешите проблема? В кабинета ми ежедневно влизат много деца - някои с проблеми, други с радостите 

си. Най-важното е детето, което влиза през вратата, да се чувства сигурно. Не може да има резултат, ако по 

една или друга причина то е притеснено и не може да ми се довери. Намирам подход към всяко едно дете, 

за да сподели и да повярва в себе си. Само тогава има промяна. В практиката си съм имала много тежки 

казуси, чувствала съм се и много безсилна на моменти. 

Най-трудният казус за разрешаване, който сте имали? В началото на моята кариера като психолог имах 

случай, в който децата бяха свидетели на насилие в семейството. 

Вие сте психолог в нашето училище  и имате поглед върху поведението на учениците през изминалите 

години. Смятате ли, че днес учениците имат  по-голяма нужда от Вашата подкрепа? Защо?  Днешните 

ученици са много уязвими, емоционално те са незрели. Учениците и преди, и сега имат нужда от подкрепа. 

Тук е ролята и на родителите, и на всички възрастни в училище. Детето търси значимия друг, с когото да 

сподели, някого, когото да го чуе. 

Агресивни ли са днес децата и коя според Вас е основната причина за агресията в българското 

училище ? Децата не се раждат лоши, ние възрастните ги правим такива. Агресията е навсякъде около нас, 

но тя може да бъде градивна, ако се използва правилно. Ето защо е важно да се научим да разпознаваме 

емоциите си.  

Какво Ви мотивира да сте сред нас всеки ден, да ни  помагате, да се развивате и да продължавате 

напред? Вярвам, че всяко дете е уникално със своите силни страни, индивидуална пъстрота и умения. Най- 

голямата мотивация за мен е да виждам децата усмихнати и с доброта в сърцата им. 

Ние знаем, че сте част от екипа за подкрепа на деца със СОП и че работите с деца, които имат нужда 

от обща подкрепа – с кои от тях Ви е по-лесно или по-трудно?  Аз не разделям децата, за мен те са 

еднакви. Именно това потвърждаване на различието ражда ценността на всеки един от нас. Лично мен тези 

деца ме правят по-сензитивна. Моите ключови думи са: приемане, търпение, разбиране, емпатия и обич.  



Днес всички ние живеем в извънредна ситуация, която е предизвикана от  КОВИД 19 – имат ли повече 

ученици, родители, учители нужда от подкрепа в този момент?  Няма как извънредната ситуация да не 

оказва влияние върху нашия живот. За мен ние сме едно от училищата, които се справят много добре с 

обучението в електронна среда. През цялото това време ние се променяхме, развивахме, учехме се на 

търпение. Мисля, че пандемията ни сближи. 

Как оценявате работата на ученическия съвет в онлайн обучението?  Организацията беше много трудна. 

Въпреки това ние се справихме. Учениците от  съвета са много активни, креативни, можещи и знаещи. 

Каква е Вашата мечта? Мечтая хората да станат по-добри, по-откликващи на чуждата болка. Мечтая за 

свят от усмихнати лица и сърца, пълни с доброта. Най-хубавото предстои, а ние може би дори не 

подозираме! 

 

СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ 
 

Елиз влиза  в училище видимо много развълнувана. 

Прекрачва прага на своето първо училище, много 

„специално място“ за нея, място, на което се 

връща винаги с много умиление. 

Предстои ѝ среща  с членовете на клуб „ Млад 

журналист“, пред които ще представи своята 

първа стихосбирка. 

Елиз Юсеин е на 16 години, възпитаничка на 

нашето училище. В момента учи  в ЕГ „Б. 

Брехт“, гр. Пазарджик, профил немски и 

английски език. Нейната книга „ Следа от ръка“ 

съдържа 44 стихотворения. Основната тема, 

която обединява всички тях, е темата за 

смисъла на нашето житейско съществуване. 

Смята, че поезията е различен вид изкуство, 

защото докосва по различен начин човека. 

Какво те подтикна да пишеш? Смятам, че 

хората на изкуството сме по-различни, по- 

асоциални, по-затворени в себе. Много от нас 

намираме  начин да се уединим дори да сме сред 

много хора, това е  несъзнателен процес твърде 

често. Винаги съм усещала привързаността си към словото, то наистина притежава много мощ в себе си и 

чрез него мога да изразя емоциите  и чувствата си. Това, което ме провокира да пиша, е литературата като 

огледало на живота. 

От колко време пишеш и какво е първото нещо, което си написала? Първото  стихотворение написах в 

4. клас, посветено на мама. Бяхме при госпожа Спасова, имахме час, в който тя ни разясняваше какво е 

стихотворение, как римите може да са прави и кръстосани, и ни предложи в оставащото време от часа да се 

опитаме да напишем свое стихотворение.  

Мислила ли си да превърнеш писането в професия? Определено съм мислила и искам да го превърна в 

професия. В университета искам да уча Българска филология и Психология. Искам да бъда учител на деца 

като Вас / 5., 6., 7. клас/.  



Какво мислиш за електронното обучение? Електронното обучение има много минуси. Един от тях е,  че 

сме сами вкъщи и не се чувстваме добре в собствената си компания. В същото време е доста удобно -  можем 

да стоим по пижами, почиваме си повече, но според мен отговорните хора трябва да изпълняват своите 

задължения. Мисля, че стресът е редуциран вкъщи.  

Какво обичаш да четеш? Обичам да чета психологическа литература. 

Какво обичаш да правиш през свободното си време?  Занимавам се с писане, чета, имам домашни 

любимци – разхождам ги, играя си с тях. Прекарвам време със семейството, излизам с приятели. 

Кой е любимият ти цвят?  Моите любими цветове са синьо и жълто.  

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ – НАЙ-ГОЛЯМОТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

 

Учениците от 5. а клас и техният класен 

ръководител Елена Пенова се срещнаха с 

директора на Неделно българско училище  

„Азбукарчета“ /Торехон де Ардос, Мадрид, 

Испания/  г-жа Латинка Хинкова. 

Всяка неделя училището отваря врати  за 

около сто ученици, които живеят в  Мадрид 

и близките населени места. С много 

ентусиазъм и старание учениците изучават 

българското четмо и писмо, историята и 

географията на България. Някои от тях 

никога не са посещавали родината си и не са 

се срещали със своя род и корени.  

 

НБУ „Азбукарчета“ е наш партньор в проект „Ние сме мостът, 

не границата“, по Програма „Еразъм +“.   

Г-жа Хинкова сподели за предизвикателствата да работиш като 

учител в неделно училище, за традициите, които тя и нейните 

колеги се опитват да съхраняват и предават на българчетата зад 

граница. Нашите възпитаници научиха и за трудностите,  които 

срещат учителите в неделното училище.  

По случай 10-годишния юбилей на НБУ „Азбукарчета“ 

учениците от 5.а клас ще изпратят поздравителни картички и 

видео послание към своите връстници и сънародници.   

Заключителна дейност по съвместния проект е участието ни във 

фестивала ЕТНО БЪЛГАРИЯ, организиран с партньорството на 

НБУ „Христо Смирненски“, гр. Сеговия, Испания. 

 

КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021г. 



Ученици от нашето училище участваха в Осми Национален 

конкурс – „ Малкият принц“, с. Селановци 2021г. Те разсъждаваха 

върху цитат от едноимения роман на Екзюпери:  „Ето я моята 

тайна. Много е проста! Истински се вижда само със сърцето. 

Същественото е невидимо за очите“. 

На първо място, сред 192 автори от 65 училища и 46 населени 

места, е класирана Дария Гълъбинова от VI в клас на Първо 

основно училище“ Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик с 

ръководител Елена Пенова. Учениците Теодор Васев и Йоана 

Пройчева от Vа клас са отличени с грамоти за достойно 

представяне в конкурса. 

Вярваме, че нашето бъдеще принадлежи на мислещи, можещи и 

творчески развиващи се млади хора. 

 

      Един обикновен есенен ден ме накара да се замисля над израз, 

който наскоро бях прочела в  „Малкият принц“ на Екзюпери.  

Детска книга за малко момче, но толкова много смисъл носеше трогателната история на този принц без 

кралство. Но той всъщност имаше кралство. В крехкото му сърчице малката планета с множество залези бе 

най- ценното кралство на света. И колко още безценни неща притежаваше  и колко красота виждаше 

принцът, неща, които много от нас вглъбени в себе си, не виждаме и не осъзнаваме. 

     Така  в късната есен, в самотния парк, аз случайно улових прекрасен момент. Запечатах го в сърцето си. 

Момент, останал незабелязан от тези,  които крачеха забързани по тротоара  отстрани. 

Между клоните на дърветата се процеждат слънчевите лъчи и сякаш вземат още багри от някъде и техният 

златен цвят става още по-наситен. Не са жарки и палещи, като тези, които доскоро галеха земята с огнените 

си пръсти. Слънцето грее, но лекият ветрец шепне нещо друго, шепне „есен е“. По бузите си усещам 

щипещата му целувка. Ръцете ми са почервенели от хладната прегръдка. Толкова е тихо. Далече в страни 

дочувам стъпките на бързащите хора, вдигнали високо яките на палтата си. Гледат надолу, за да не стъпят в 

някоя локва. Сивият тротоар е мокър и може би скоро ще завали отново. Веждите са свити в сериозно 

изражение. На лицата няма усмивка. Сериозни неща вълнуват тези хора: „Ще се прибера ли преди да 

завали?“ „От рано се започна тази година, проклето време!“ „Жалко за прическата ми, нещо няма да остане 

от този вятър.“ 

       Една птичка извисява своя глас и аз спирам да чувам мислите на тези хора. Поглеждам към короната на 

дървото, за да видя малкия песнопоец. Пред мен е величествена гледка- короната на старото дървото пламти  

в топли багри. Жълто и оранжево се прескачат сякаш е огън в камина. Не чувствам студа вече. Тези 

пламъчета се отразяват в очите ми. Стоплят душата ми. Мога да гледам с часове, каква красота. И в този миг 

се случва най-чудното нещо. Едно листо се отронва. Полита в последен танц към почернялата земя. „Не 

бързай- шепне вятърът.“ „Не бързам- отговаря листото.“ 

Завърта се в изящен пирует. Дъхът ми е спрял. Не мога да откъсна очи. Усещам, че съм на пръсти и се въртя. 

Хората ме поглеждат учудено, а аз се усмихвам и ми е хубаво. Само птицата разбира това. Изпращам листото 

в последните  мигове от неговия живот. Дървото потрепва с клони, и то се сбогува с него. Така е, листото 

трябва да умре, за да се роди отново на пролет. Дали краят е край, или ново начало? 



    Хората не мислят за това, те бързат имат по-важни дела от падналото  на мократа земя листо. Не виждат 

с очите си. Но аз и птицата виждаме същественото със сърцето си! 

Дария Иванова Гълъбинова 6в клас 

Аз обичам да чета. Прочел съм много приказки и разкази, но най-интересна книга за мен  

дотук остава ,,Малкият принц‘‘, написана от Екзюпери. Никога не бях чел такава 

история. Тя ме отвеждаше ту на земята, ту в пустинята или високо в небето при звездите. 

Много пъти  се поставях на  мястото на  малкия принц. 

      Срещата на автора с малкия принц е незабравима. Преди да се появи чудният герой, 

прозвучава неговото странно гласче. А той наистина е необикновен. Рисунката го 

представя с руса коса, със звездички и синя дреха, в ръцете си държи остра шпага, а на 

краката има сиви ботушки. Той идва отдалече- от своята странна малка планета и задава безброй въпроси, 

за да опознае света. Въпроси, които вълнуват читателя не само докато чете, но и през целия  му живот. 

       Най- интересна е срещата на героя  от другата  планета  с лисицата. Тя разкрива на момчето магията на 

приятелството.  От нея то  разбира, че в света нищо не е съвършено, че доброто и злото са неделими.  Особено 

важно е приятелството, защото без приятели   се живее трудно. И малкият принц я опитомява. Те стават 

приятели не на думи, а на дела. Лисицата му помага да разбере  колко важна за него е неговата роза. От 

лисицата малкият принц научава, че най-хубавото се вижда със сърцето. То е невидимо за очите. И героят 

осмисля връзката си с лисицата. Тя е различна от другите, защото е опитомена и остава единствена  за него. 

     Малкият принц си тръгва от нашата планета , но срещата с лисицата му е незабравима. Тя е урок за цял 

живот. 

Теодор Любомиров Васев - 5а клас 

    „Малкият принц” от Екзюпери е книга, която  всеки 

един  трябва да прочете. Тя вълнува и учи нас хората – на 

каквато и възраст да сме – да виждаме нещата около нас не 

само с очите си, но и със сърцето, с душата си. Мисля си, 

че не е важно какво виждаме  с очите, а какво изпитваме 

със сърцето си.  

    За хората, които срещаме всеки ден  не трябва да съдим 

по външния  вид. Не трябва на всяка цена да имаме скъпи 

вещи, бижута и дрехи. Всеки един от нас е  красив и без 

тези неща.  Един ценител на красотата не бил могъл да не 

забележи и да не бъде впечатлен от нашата доброта, 

съпричастност, състрадателност – и аз, и ти – ги носим  и 

притежаваме. Та нали, тя- душевната красотата, е да ни радва и осмисля живота ни.  

     Дали е достатъчна  само външната красота, за да изпълни с радост душата ни? Мисля, че НЕ. Сърцето ни  

не приема само  тази красота,  а иска да сме извисени над материалното. И аз не искам  някой ден да стана 

като възрастните, които не се интересуват от нищо друго освен от цифри. Парите, златото, скъпите и  

луксозни неща не са най – важното, те не са вечни, могат да се изгубят или пропилеят. Но много хора ги 

превръщат в цел и смисъл на живота си. Ако родителите оставят на децата си богатство, но не ги научат как 

да се справят, за да го опазят, то усилията  им са били напразни.  

     Ако си умен, упорит, добър и силен по характер, ще можеш да преодоляваш трудностите в живота си без 

да изгубиш  душата си. Ще искаш като малкия принц да бъдеш с твоята единствена роза и да споделяш с 

нея всичкото време на света. Защото то сърцето обича най-много нея. 

Йоана Георгиева Пройчева  5а клас  


