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Здравейте, читатели и приятели на 

вестник  „Калейдоскоп“! 

Това е първото издание на нашия училищен вестник. В него ще 

отразяваме актуални и интересни новини, свързани със Средно училище 

„Стефан Караджа“, както и теми, които вълнуват повечето от вас. 

Започвайки работа по нов проект, всеки човек си поставя определена цел. 

Целта на нашия екип е да превърне вестника в трибуна на всички, които 

ежедневно работят за авторитета на училището, да даде възможност и поле за 

изява на учениците, да информира и забавлява.  

Името на вестника не е случайно избрано. Калейдоскопът представлява 

кръг от огледала, които съдържат цветни обекти с различна форма – мъниста, 

камъчета и парченца от стъкло. Цветен е и училищния ни свят – понякога е 

изпълнен с тъга и притеснения, а друг път е израз на онова завладяващо 

очарование, което излъчват младите хора, търсещи своето място в обществото. 

Всеки наш брой ще обхваща определен период от време. Това е и 

причината, която прави възможно многообразието от теми, рубрики и събития.  

Екипът ни се състои от  ученици в различна степен на обучение, но 

всички те са еднакво развълнувани и вдъхновени, идейни и целеустремени.  

 

Пожелаваме ви приятно четене! 



КОЛЕДА Е                                        
Брой 1, декември 2019 

      

Първият ни брой излиза в навечерието на един от най-светлите празници – 

Коледа, затова решихме да припомним обредите, свързани с този ден. 

 

 

 

25-ти декември съвпада с периода на зимното слънцестоене. Празничната 

обредност включва и деня преди празника – 24-ти декември. Този ден е известен като 

Малка Коледа,  Суха Коледа, Крачун, Бъдник, Бъдни вечер. За трапезата се приготвя 

содена питка, наречена вечерник, божичняк, овчарник. Първото парче от нея е 

наречено за Богородица. На земята се постила слама, слага се чувал за жито, а върху 

него – покривка, останала известна във фолклорните традиции като месалник, 

трапeзник. Нареждат се ястията, които трябва да бъдат постни и да са нечетен брой. 

Трапезата и всички помещения на дома се прекадяват. Вечерята започва рано, за да 

могат житата да узреят рано. Огнището е много важно, защото в него се слага бъдник – 

голямо дърво, което трябва да гори до сутринта. Поверието е, че годината ще бъде 

здрава и плодородна.  

След полунощ по къщите тръгват млади неженени момци, които пеят песен за 

всеки член на семейството. Водач на групата е женен мъж, който се нарича станеник. 

Стопанинът на дома дарява коледарите с кравай, месо, пари, вино, брашно. 

Коледуването завършва с угощение в дома на водача. 

На Коледа – 25-ти декември, не се извършват почти никакви обреди. Обреден 

характер има само празничното хоро, в което задължително участват и коледарите. 
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Русия – Дядо Мраз 

Германия – Вайнахман 

Франция – Пиер Ноел 

Великобритания – Фадър Кристмас 

Белгия – Синтерклас 

САЩ – Санта Клаус  

Гърция – Агиос Василис 

 

Ирландия – Шен Дан Лаожен,  

                     Деди Нолаг 

 

Мексико и Аржентина – 

Гаспар,        

                                  Балтазар, 

Мелхиор 

 

КОЛЕДА Е                                        
Брой 1, декември 2019 

 

 Вярва се, че украсата на дома го пази от природата и злите сили. 

 В Германия последната играчка, която се закача на елхата, е с формата на 

зеленчук. На следващата сутрин децата трябва да я открият, а малчуганът 

откривател получава специален подарък. 

 На много места по света хората отварят широко вратите на домовете си в 

нощта на 24 декември, за да прогонят злите сили.  

 В някои държави поставят свещ на перваза на прозореца. Тя трябва да гори 

цяла нощ, за да освети пътя на доброто към дома. 

 Има държави, в които стопанинът не трябва да мете прага на къщата, защото 

това вещае неприятности за цялото семейство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

ИМЕНАТА НА  

ДЯДО КОЛЕДА 

ПО СВЕТА 
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Валентина Каролева: 

Моята доза щастие е семейството ми!             
Брой 1, декември 2019 

          Снимка: личен архив 

  
 

 

 

 

Разкажете ни за себе си. Коя е 

Валентина Каролева? 

Валентина е мечтател, отчаян 

романтик и човек, вярващ в доброто у 

хората до последно. Накратко - 

занимавала съм се с класически балет 

дълги години, но тъй като данните ми 

не бяха достатъчни, за да стана прима, 

реших да премина към другата си 

страст - актьорското майсторство. След 

малко лутане между Софийския 

университет и София, на 20 се 

преместих в Лондон, където след две 

години записах актьорско майсторство 

в университет. Завърших преди две 

години и работя по специалността си. 

Отскоро съм и майка. 

 

С какво се занимавате в 

професионален план сега? 

В момента “Доза Щастие” е 

проектът, с който най-много се 

занимавам, макар че е завършен и вече 

е по кината. Това е проект, който има 

живот и след завършването си, тъй като 

е проект мисия. Също така в Лондон 

продължавам да ходя на кастинги за 

филми, сериали… 

 

 

 

 

 

Лошите неща, които се 

случват в живота на всеки от нас, ни 

изграждат като личности, способни 

да се справят с трудностите. 

Щастливите моменти пък ни дават 

сили да продължаваме напред. Кой е 

най-щастливият момент във Вашия 

живот? 

През годините се научих да 

намирам щастието и в малките неща, 

така че не мога да определя само един 

момент. Но последният така спиращ 

дъха момент беше раждането на дъщеря 

ми Изабела. 

 

Как повлия зависимостта на 

майка Ви върху Вашето детство и 

юношество? Буен тийнейджър ли 

бяхте? 

Преминах през един лек бунт 

около 15-годишна възраст, но никога не 

съм изпадала в крайности. Също така 

бях малко по-пораснала от връстниците 

си и бързо се опомнях, ако нещо не 

вървеше към добро. Не смятам, че имах 

тежко детство. Въпреки всичко, през 

което мама е преминавала, тя никога не 

спря да ме обича и да се грижи за мен. 

 

 

 

Тя е дъщеря на Весела Тотева – жена, 

преминала през ужаса на хероиновата 

зависимост. Тя е млада, амбициозна и 

очарователна. Тя изпълнява ролята на майка си 

във филма „Доза щастие“. Тя е Валентина 

Каролева и прие да бъде специален гост в 

първото издание на „Калейдоскоп“. 
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Валентина Каролева: 

Моята доза щастие е семейството ми!             
Брой 1, декември 2019 

                                                                                                                   Снимка: личен архив 

 

Провокира ли Ви участието в 

продукцията да се замислите за 

емоционалното състояние на майка 

си преди и по време на хероиновата 

зависимост, за нещата, които са я 

накарали да посегне към дрогата? 

Със сигурност! Всеки образ, 

който играя, без значение добър или 

лош, аз винаги трябва да го оправдая, да 

го разбера и да му вляза под кожата. В 

този случай беше много интересно 

преживяване, защото разбрах мама по 

нов начин, опознах я от друг ъгъл и още 

повече се привързах към нея и я 

обикнах. 

 

Спасение или зависимост е 

любовта? 

За мен винаги ще е спасение! Но 

аз никога не съм се сблъсквала с тази, 

която действа като зависимост. Мисля, 

че, ако се превърне в зависимост, то 

това вече не е любов. 

Коя сцена от филма Ви беше 

най-трудно да изиграете? 

Не малко сцени ми бяха трудни. 

Една от най-трудните технически беше 

сборичкването между мен и Митко 

Николов. Друга емоционално трудна 

сцена беше извинението на Весела към 

майка ѝ. 

 

Във филма чухме да звучи 

Васил Найденов. Ако трябва да 

опишете живота на майка си чрез 

заглавие на песен, кое ще бъде то? 

„Amazing grace“… Това беше 

една от любимите песни на мама и тя 

така описваше, че е била спасена от 

невероятна благодат. 

 

 

 

 

„Доза щастие“ доби изключителна 

популярност сред киноманите в последния 

месец. Как се роди идеята за създаването на 

филма? 

Всичко започна с един полет Лондон - 

София. Яна Титова (режисьор и сценарист на “Доза 

Щастие”) прочете книгата на мама (“Падение и 

спасение“). Пристигайки в София, се обади и ми 

каза, че пише сценарий за филм по книгата и иска 

аз да изиграя ролята на мама. 

 

Целта или пътят до нея – кое е по-

важно? 

Пътят, защото никога не знаеш дали именно 

той няма да промени целта ти. 
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Валентина Каролева: 

Моята доза щастие е семейството ми!             
Брой 1, декември 2019 

Превъплъщението в главната роля излекува болката Ви или възроди 

спомена за трудностите, които сте преживели? 

Със сигурност възроди много спомени, но това не ме натовари, а точно 

обратното - подейства като терапия. 

 

Коя е Вашата доза щастие? 

Семейството ми. 

 

Какво бихте казали на младите хора, посегнали към наркотиците? 

Първата стъпка към излизането от трапа е да осъзнаеш, че това не си ти, че 

нещо/някой друг те контролира. И бих им казала, че е много по- удовлетворяващо, 

когато ти държиш юздите на живота си. 

 

Вашето пожелание към читателите на вестника?  

Да търсят дозата си щастие във всеки ден! Щастието се крие в малките неща. 

  Снимка: личен архив 
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Директорът на музея в града – господин Пенко Георгиев, представи две от 

важните науки, които са част от образователния курс – история и география. 

Учениците запознаха аудиторията със свои презентации, свързани с природни области 

в страната. В същия ден те занесоха капачки, които поставиха в металното сърце в 

центъра на града.  

В Деня на християнското семейство добротворците направиха дарение от 

хранителни стоки в храм „Успение на Пресвета Богородица“, а отец Василий Селемет 

им прочете приказка, свързана с празника. 

Вълнението в последния ден от седмицата бе породено от срещата с диригента 

и преподавател по пиано и оперно пеене – госпожа Теофания Христова, и с музиканта 

Георги Цонев. Разговорът бе свързан с тънкостите в професията на диригента, оперния 

певец и класическия музикант. 

     С грижа за дъбовите дръвчета, които 

малчуганите посадиха в парка до училище 

миналата година, започна седмицата. 

Забиването на нови колчета, смяната на 

разкъсаните предпазни мрежи и 

разчистването на района около горичката 

направиха парка по-приветлив. 

      Насаждането на жълъди и сладки 

кестени бе втората вълнуваща проява на 

предприемаческия дух. Децата и техните 

учителки се надяват да подпомогнат 

разнообразието на растителните видове в 

Каварна. 

       В третия ден от Световната седмица на 

предприемачеството учениците проведоха 

урок по родолюбие в НЧ „Съгласие – 1890“. 

СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В  

СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“                          
Брой 1, декември 2019

В Световната седмица на предприемачеството четвъртокласниците с ръководители 

Албена Алексиева и Ренета Тодорова осъществиха редица инициативи. 

 

 

 

 

Снимки: Албена Алексиева 
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новини                                           
Брой 1, декември 2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от математическа паралелка с разширено изучаване на английски 

език представиха театралната постановка „Венецианският търговец“ от Уилям 

Шекспир. Събитието се състоя на 20-ти ноември в заседателната зала на Средно 

училище „Стефан Караджа“. Подготовката на учениците е дело на преподавателя 

им по английски език – госпожа Еленка Атанасова.  

 

Денят на християнското 

семейство бе отбелязан от 

повечето паралелки в начална 

степен на обучение. 

 

 

Третокласниците с 

ръководители Светла Василева 

и Тошко Тодоров представиха 

интердисциплинарен урок, 

състоящ се от песен, рисунки и 

знания, свързани с празника. 

Снимки: Елена Ташкова 
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В СВЕТА НА МАЛКИТ                    Е
Брой 1, декември 2019 

       

С малчуганите от втори до 

четвърти клас разговаряхме за Деня на 

народните будители. Те ни споделиха 

какво според тях означава да бъдеш 

будител, за кои народни будители са 

чували и какво знаят за тях. 

 

Отговорите им предизвикаха 

усмивки и възхищение. От страниците 

на вестника искаме да благодарим на 

техните учители за това, че поддържат 

пламъка на българщината жив!  

 

Развълнуваните първокласници 

пък ни зарадваха с рисунки на Васил 

Левски, Паисий Хилендарски, Неофит 

Рилски, както и със специалните 

книжки, които са изработили – те са 

изпъстрени с ликовете на едни от най-

видните борци за свобода в историята 

ни.  

Какво според теб е да бъдеш народен 

будител? 

Диана, 2.клас: Да учиш децата. 

Алекс, 2.клас: Нещо хубаво. 

Дилян, 3.клас – Нещо много важно, 

което трябва да се случва по-често и 

така ще бъде по-добра планетата. 

Златомира, 4.клас: Нещо, което е 

неописуемо. Ако сега будителите бяха 

живи, щяха да се гордеят със себе си.  

Ива, 4.клас: Това е да даваш съвет как 

трябва наистина да постъпиш и как не 

бива да мислиш само за себе си. Трябва 

винаги да знаеш какво е правилно. 

Асен, 4.клас: Будител – както в 

старите времена – да пишеш слова, да 

защитаваш родината си, защото така ти 

вдъхновяваш хората да знаят, че има 

една малка светлинка в душата на 

България.  

Никола, 4.клас: Да подбуждаш 

България, да пишеш книги, да си 

революционер. 

Аделина, 4.клас: Примерно учителите 

са вид будители, понеже те имат 

знания и ни ги предават. Денят на 

будителите е общобългарски празник, 

ознаменуващ революционерите, 

книжовниците и много други. 

Ивайла, 2.клас: Да учиш хората да 

бъдат по-добри. На изкуство, азбуката 

и цифрите. 
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За кой народен будител си чувал/а и какво знаеш за него? 

Ивайла, 2.клас: За Кирил и Методий знам, че са написали 

българската азбука. Васил Левски е наречен така, защото е 

направил лъвски скок, а за Ботев знам, че е поет. 

Димана, 2.клас: Васил Левски, Христо Ботев. Васил Левски 

е много известен. 

Дилян, 3.клас: Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Васил 

Левски, Петър Берон.  

Християна, 3.клас: Васил Левски, Христо Ботев, Иван 

Вазов. 

Златомира, 4.клас: За Христо Ботев знам, че той е роден на 

6-ти януари. Загинал е на 1-ви юни. Също така е бил поет. 

Асен, 4.клас: Неофит Рилски през 1836г. е създал първия 

български глобус. А Иван Рилски е създал манастир, който 

носи неговото име. 

Никола, 4.клас: Паисий Хилендарски е първият будител на 

България, който започва да подбужда България и написва 

„История славянобългарска“. 

 

Защо Денят на народните будители е важен за нас? 

Диана, 2.клас: Защото тогава ние честваме труда, който 

учителите са положили, за да ни научат. 

Дилян, 3.клас: Защото трябва да пишем, да четем, да сме по-

ученолюбиви. 

Християна, 3.клас: Защото без народните будители светът 

нямаше да бъде толкова хубав. 

Златомира, 4.клас: Защото ние може наистина да се гордеем, 

че те са постигнали всичко това.  

Ива, 4.клас: Защото така си припомняме какво са направили 

революционерите за нас и на какво всъщност могат да ни 

научат.  

Никола, 4.клас: Защото те са подбуждали България. 

Благодарение на тях сме свободни. 

Аделина, 4.клас: Понеже Кирил и Методий също са 

будители. Без тях ние нямаше да имаме азбука и нямаше да 

можем да говорим този език.  

В СВЕТА НА МАЛКИТ                    Е
Брой 1, декември 2019 
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ФАКТИ                                                  
Брой 1, декември 2019 

Вдъхновени от разговора с малките откриватели на нови 

светове и от жаждата им за знания, решихме да ви запознаем с 

интересни факти, които ще усмихнат деня ви.  

 

1. Човешкото стъпало е голямо колкото 

разстоянието от лакътя до китката. 

2. Над 90% от бактериите по ръцете живеят 

под ноктите. 

3. Хълцането е внезапно съкращаване на 

диафрагмата. 

4. Първаначално наградите „Оскар“ са били 

предназначени за детски представления. 

5. Имало е динозаври на Антарктида. 

6. В щата Мичиган косата на жената е 

собственост на съпруга й. 

7. Десет галона морковен сок могат да убият 

човек. 

8. Първоначално високите  токчета са били 

предназначени за мъже. 

9. Русия има по-голяма площ от планетата 

Плутон. 

10. През 2017-та година има повече смъртни 

случаи, причинени от правене на селфита, 

отколкото от катастрофи и атака от акула. 

11. Ако пишеш грозно, значи мозъкът ти 

работи по-бързо от ръката. 

12. Сърдечните атаки най-често стават в 

понеделниците. 

13. Сълзите съдържат естествено 

болкоуспокояващо, което облекчава 

болката и подобрява настроението. 
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Екип на вестника: 

Християна Белчева, Ванеса Георгиева, Сиси Панайотова, Карделен 

Сали, Веселина Тодорова, Мирела Василева, Жаклин Семова, 

Борислава Андреева, Илияна Николова, Елица Енчева, Габриела 

Димитрова, Апостол Николов, Георги Попов 

Михаела Михайлова – ръководител 

Христо Киров – графично оформление 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”   

ГРАД КАВАРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" 

ГРАД КАВАРНА 
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