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ГОРДЕЕМ СЕ С…

За нашите невероятни математици
зимният кръг на VII издание на
международния турнир „Математика
без граници“ се оказа възможност за
пореден път да заявят своето високо
ниво.

Нашите отличници в  
VII издание на  
“Математика без 
граници” 

Тази учебна година започна като
всяка друга. Уроци, контролни, изяви.
Изведнъж учители, ученици и родители в
цялата страна се оказаха пред изпитание
– дистанционно обучение през втория
учебен срок.

Всеки знае, че успехът обича смелите.
Без да губим и минута, се адаптирахме и
ето: учениците впериха поглед в
екраните и се ориентираха в дигиталната
среда не за седмици, а за дни и часове.
Учителите обучиха своите класове да
работят във виртуалната класна стая в
движение и намираха по-достъпни
начини за общуване, по-удобни форми за
уроци и задания.

Тази година нашето училище може да
се похвали с трима одобрени ученици за
участие в лагера “Спейс Кемп” в Измир.
Той е един от двата космически центъра
за обучение в света, създадени по модел
на НАСА.

Програмата е с продължителност една
седмица и е на английски език. Тя дава
възможност на деца от 9 до 15 години да
работят със съвременни технологии в
областта на астрономията, роботиката,
астрофизиката и биологията.
Божана Атанасова от VI клас, Йордан

Узунов и Симеон Томовски от VII клас
успяха да впечатлят журито със своите
есета като първо условие за участие в
лагера. Темите, по които трябваше да
разсъждават учениците тази година, бяха
свързани с българската следа в космоса,
с това как да се намали космическия
боклук и неизвестността на черните
дупки.

В БРОЯ:

Приложение

МЛАД  
ЖУРНАЛИСТ

На стр. 7

Трима ученици на “Мечтатели” в  космическия лагер Space Camp

ТВОРЦИ

На стр. 9

АНКЕТА

На стр. 3

Това са наградените ученици, на които
пожелаваме още много успехи!
Алекс Алексиев, ІІ а - златен медал
Явор Георгиев, ІІ а - златен медал
Владимир Геров, І - сребърен медал
Мира Добрева, І - сребърен медал
Александър Радев, ІІ а - сребърен медал
Андрей Атанасов, ІІ а - сребърен медал
Антонио Рангелов, ІІ а - сребърен медал
Ива Пенева, ІІ а - сребърен медал
Захари Вълев, ІІ б - сребърен медал
Артьом Рожков, ІІ а - бронзов медал
Даниел Добрев, ІІ б - бронзов медал
Атанас Атанасов, ІІІ б - бронзов медал

Родителите участваха активно в
целия този процес и помогнаха да не се
загуби ценно време и енергия в това
стръмно изкачване. Изкачване, защото за
кратко време ние, “Мечтатели”,
показахме, че можем да обучим дори и
малките ученици, за да се проведат
дистанционните занятия. Приехме го
като поредното предизвикателство.

Сега завършваме успешно една
необикновена учебна година във време
на промени с немалко постижения.

Предизвикателство: изпълнено!
Пожелаваме си да се видим скоро в
класната стая.

Обучение от дистанция

Сред критериите за оценяване на
есетата бяха демонстриране на научно
познание по избраната тема и изразяване
на лична позиция.

Как се подготвят учениците за
предстоящия лагер, който ще се
проведе през лятото? “От малък имам
интерес към космоса”, споделя Симеон
Томовски и добавя, че очаква с
нетърпение да замине. Божана
Атанасова пък се надява да научи много
нови неща, да се запознае с хора от
други страни: “Интересът ми към
космоса се зароди още от много малка.
Вечер, когато се прибирам, гледам
звездите и луната с голям интерес.
Смятам, че космосът е голяма загадка.”

Успех в приключението “Спейс кемп”!
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Урок за 
здравословното 
хранене с награда
в конкурса
“Умници гладници”

Урокът на Мими Живкова, класен
ръководител на IV а клас, бе сред 15-те
отличени методически разработки, които
ще бъдат публикувани в сборник за
здравословното хранене. Конкурсът бе
организиран от “Лидл България”,
Асоциация Родители и МОН.
Инициативата “Умници гладници” има за
цел да стимулира здравословното и
балансирано хранене сред учениците от I
до IV клас. Ценните знания за храните
бяха представени на урок за
приемственост в четвърти и първи клас.
Поздравления за наградата!

Четири награди в 
конкурс за 
журналистика

Тема на конкурса е “Светът под лупа”
и вече осма поредна година стимулира
критично мислене и изразяването на
позиция по актуални теми от
съвременния свят. Младите
журналисти, които тази година се
състезаваха с деца от цялата страна и
бяха наградени, са:

Раздел „Радиожурналистика“
Специална награда – Мария Радулова, 
6 клас, репортаж „Един ден в 
полицията“, с подкрепата на г-жа 
Магдалена Григорова;

Раздел „Публицистика“ 
ІІ място, втора възрастова група -
Мария Радулова, 6. клас, репортаж 
„Един ден в полицията“;

І място – Гергана Вълева, 7. клас, 
„Отблизо с Иван Бърнев“, интервю; 
ІІ място – Божана Атанасова, 6. клас, 
„Бъдете добри и вярвайте“, интервю с 
Деси Добрева.  

Отличените материали може да 
прочетете в Приложение “Млад
журналист “ на стр. 7.

Учениците от ЧСУ “Мечтатели“
отново се представиха блестящо на VIII
национален журналистически конкурс
“Григор Попов” в Разград.

Успех на 
Олимпиадата по 
български език и 
литература

Чудесно представяне на Мариана
Душкова от VI клас на Олимпиадата по
български език и литература! Тя премина
и двата кръга за 6. клас, като успя да
вземе 23 т. от максимални 30 т. на
областния кръг, който се проведе на
22.02.2020 г. Браво, Мариана!

Учител от 
“Мечтатели” 
- вече доктор по 
математика

Поздравления за научната степен
доктор по математика на Нели Баева,
учител в ЧСУ “Мечтатели”!
Прецизността и достъпният начин на
преподаване на госпожа Баева са
причина нейните ученици да се
чувстват като в свои води в трудния
предмет.

Онлайн 
културен 
маратон на 
24 май

Най-светлият български празник - 24
май, беше отбелязан по необичаен
начин тази година. Учениците
проведоха онлайн културен маратон.
Той започна с поетапно изпълнение на
химна на българската просвета „Върви,
народе възродени“. Всяка паралелка
изпя част от него под акомпанимент на
пиано в реално време от
преподавателя по музика Владимира
Ангелова. В края на своето изпълнение
учениците предаваха щафетата на
следващите, заедно с празничното си
настроение.

В деня на маратона талантливите
художници от IV до IX клас представиха
проект по изобразително изкуство „В
света на Майстора“ с водещ
преподавател Калоян Илиев –
Кокимото. Малките творци също се
включиха. Те пресъздадоха всяка буква
със собствени ръце в невероятни
колажи с напътствията на г-жа Елена
Касабова.

А вълшебният танц, подготвен от
разстояние под ръководството на
хореографа Ивелина Тодорова,
изпълни виртуалното пространство на
“Мечтатели”с вдъхновение и красота.



Анкета стр. 3

Адрианa, I  а клас. 
Дарена, I  а клас. 

Рая, I  а клас. 
Росиян, I  а клас. Самуил, I  а клас. 

Кристиан Василев, II а:
Аз научих таблицата за умножение и деление и как да решавам лесно текстови задачи. Научих се да преразказвам и да правя съчинения. 
Научих няколко стихотворения на Христо Ботев. Научих се да общувам дистанционно.
Антонио Рангелов, II а:
През тази учебна година се научих на много търпение. Научих, че стаята на госпожа Карабашева е розова и има балерина.Научих
таблицата за умножение и да пиша съчинение.
Ива Пенева, II а:
През тази учебна година се научих да чета по-гладко.
Вече пиша сама съчинения. Научих таблицата за умножение.
Научих много нови думи по английски език.
Научих се да бъда на училище от вкъщи.
Артьом Рожков, II а:
Аз научих цялата таблицата за умножение.
Научих как се решават сложни задачи с „х“.
Научих глаголите на английски и малко прилагателни на китайски.
Много нови различни и интересни неща.
Димитри Сорокос, II а:
През тази учебна година се научих на таблицата за умножение. Научих много за съществителните, прилагателните и глаголите. Научих се 
да пренасям думи и да разказвам текст. Научих и много думи на чужди езици - английски и руски. 
Лея Рашкова, II а:
През тази учебна година разбрах, че може да се учи от вкъщи, да се празнуват рождени дни онлайн. По математика  се научих да 
намирам обиколки на фигури и цялата таблица за умножение наизуст. По български се научих да правя съчинения и преразкази. Вече 
чета много добре. По английски се научих да говоря и пиша. По рисуване - как се прави колаж, а по физическо - че може да се спортува от 
вкъщи.
Александър Радев, II а:
Научих таблицата за умножение, как се прави съчинение, научих много за празниците и различни неща по рисуване. През тази учебна
година научих и песни на руски.
Борислава Цонева, II а:
Аз се научих през тази учебна година на таблицата за умножение и деление. Научих се, че и от вкъщи можеш да учиш интересни нови 
неща за света. Научих се да пиша съчинения и разбъркани приказки. Научих много неща за репортерите и за журналистиката.

Петко, I a клас. 

Александър Радев от II а клас
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Вика, II б: 
Аз научих от онлайн обучението, че когато госпожата каже, трябва да си изключваме микрофоните. Научих формулите за намиране 
на обиколка на геометрична фигура. Мога да правя документи и да ги изпращам.
Дани, II б:
Всяка сутрин ставам рано с онлайн обучението да се захвана, та дори и по пижама. По математика научих формулите за намиране 

на обиколка на квадрат, триъгълник и правоъгълник. Вече мога сам, защото съм голям! По български също е забавно, участваме в 
разговори за приятелството. С клас като този никога няма да остана сам. Околен свят – той е толкова голям, за сетивата на човека
аз научих там!
Захари, II б : 
Свикнах лесно да решавам задачи с умножение и деление.  
Умея добре да решавам задачи с неизвестно число.
Ивайло, II б :
По време на онлайн обучението се научих да работя на компютър, разбрах,
че приятелството е много важно и започнах да чета още по-гладко.

Мартин Германов, II б : 
От онлайн обучението научих много неща. Искам обаче да ходя на училище, 

не да уча у дома!
Мартин Трайков , II б : 
По време на онлайн обучението научих таблицата за
умножение и деление. Също така научих словосъчетанията и значенията на думите.

Никола, II б: 
Научих се да пиша с клавиатурата на компютъра, също и да използвам
електронна поща, умея вече да изпращам снимки и да пиша домашните си самостоятелно. 
Мога да търся информация и да използвам видео чат. Успявам да попълня и изпратя заданията си в интернет.  

Пламена Желева , II б :
Онлайн обучението ми хареса, защото баба и мама могат да ми помагат, когато са вкъщи. Много добре разбирам обясненията на 

г-жа Деляна и съм доволна, че всички деца от класа и учителите участват в конферентната връзка. 
София, II б:  Аз научих как да пиша на компютър, научих се да правя презентация, защото госпожа Деляна винаги ни помага.

Вела,III a :  Мога самостоятелно да карам колело.

Кари, III a : Да стоя вкъщи сама, да помагам на брат си, да чистя,
да сервирам, да простирам, да танцувам, да карам колело и ролери, да помагам на мама,
да нося тежките торби  от и до вкъщи.

Светослав, III a : Да работя на компютър.

Ростислав , III a: Мога да режа сам с нож. Ходя сам до магазина. Решавам сам задачите си.

Емиркан, III a: Правя от  лего  къщи, паркинги за коли, самолети и хеликоптери. 
Мога да си надувам сам гумите на колелото. Правя си домашните вече сам.

Андрей Андреев, III б : Да уча сам, да спазвам график, да помагам на мама.

Боян Петров, III б : Мога да си правя собствени тренировки по футбол и да си измислям самостоятелни игри.

Рая Стефанова, III б : Да чистя от време на време с прахосмукачка стаята и цялата къща.

Недко Янев, III б : Научих се да работя с компютър, да бъда по-организиран с домашните си. 

/Продължение от стр.3/

II б по време на час.

Андрей, III бIII a по време на час.



Анкета стр. 5

Мартин Бонев, IV a: Дистанционното обучение на мен не ми харесва много, аз предпочитам 

истинското училище, но през този период имаше и някои неща, които ме накараха да се усмихна. 

Мен ме накара да се усмихвам това, че когато сме си вкъщи, можем да си показваме играчки и 

други подобни. 

Радина Радева, IV а: Усмихвам се на себе си, когато пиша урока си по БЕЛ по пижама, седнала 

на кухненската маса.

Ирина Уваева, IV а: Мен ме накараха да се усмихвам при дистанционното обучение шегите на 

госпожите, веселите часове. Много се усмихвах, когато имахме седмица с леки часове. Усмихвах 

се, когато някои деца се опитваха да използват елките.

Христина Друмева, IV а: Кара ме да се усмихвам това, че госпожата винаги прави  по-забавни и 

по-лесни часовете. И с класа още сме си близки както преди.

Асена, IV б: Както и преди, така и по времето на извънредно положение мен ме кара да се 

усмихвам чувството за хумор на госпожа Кадийска. По мое мнение това много ни помага в тази

ситуация.

Вероника , IV б: Приятно ми е, че съм повече време на компютъра, което преди не се случваше. 

Харесва ми, че google meet има нова функция при оформлението. Като натиснеш мозайка, 

мога да виждам почти целия клас. Много е интересно, когато съучениците ми са си пуснали

камерите. Обичам да разглеждам страници в google. И ми е приятно да правя проектите си в

Power Point. И разбира се - чатът с момичетата в Hangouts.
Доминик,  IV б: Това, което ме кара да се усмихна е, че учим по нов и непознат начин. 

Но въпреки това се справяме много добре. Другото нещо, което ме прави щастлив е това, 

че все пак мога да се виждам с приятелите си и с госпожата въпреки карантината!

Стефан, IV б: Това, което ме кара да се усмихвам по време на

извънредното положение е, че мога да се виждам с моите приятели,

макар и онлайн. Също съм усмихнат, когато мога да изляза навън, нищо, 

че ще е за малко време.

Никола Стойчев, V a: Много ми хареса онлайн обучението и стоенето до

по-късно със семейството. Не ми хареса, че бях откъснат от приятелите

си и от игрите на двора.

Марио, V a: Тази учебна година беше по-различна.Трудно ми

беше далеч от училището, учителите и класа - липсваха ми. 

Забавното беше, че имах много повече време за моето семейство 

и особено за малката ми сестричка.

IV a по време на час.Електронна книга на Борис Кънчев от IV б, 

създадена по време на дистанционното 

обучение  с WriteReader

Вероника Новакова, IV б

Обща снимка с аватари на V a.

Проект на V клас “Природата през моя 

прозорец”
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Стефания, 5. клас: The second term is difficult because of the assignements and because we sit in front of the laptops all the time.
Маша, 5. клас: This year has been very difficult and fun at the same time. New subjects, teachers and new rules were added. It was a lot of fun
when the girls and I laughed at some stupid things.

Алекс, 6. клас: This year was the funniest year till now! No matter the virus I was laughing every day with my friends.
I felt like the year was only one month.
Гергана, 6. клас: I can describe this school year as very strange, because we have two flu vacations. The coronavirus showed up. We started 
studying online. It’s really cool.
Жанет, 6. клас: Тhis year has been great so far. Except we have study from the computer because of the Corona viris.
Божана, 6. клас: My year at school was great. At the first I was really terrified about the tests and I was shocked all the time. But later everything 
changed. So I went to a Math competition and I did really, really bad. But then I found something in myself - home. Really, I started to have only 
excellent and excellent marks. The problem is that I still can‘t believe in myself, but I’m getting better and better. So, this year has been a 
competition, passion, joy and hope.
Дани, 6. клас: This school year is very good. I like my class and my class room. I love my school very much.
Лора, 6. клас: This was the worst  year.  I don’t want to go through it ever again.
Калоян, 6. клас: It's been fun, but it gets repetitive and boring to stay at home and not go out as much as I used to. I miss meeting my friends and 
teachers.
Гергана, 6. клас: Este año escolar me gusta mucho. Yo he conocido con nuevos compañeros, Ellos son españoles.El segundo semestre es muy 
aburrido y triste, porque yo no estoy en la escuela con mis compañero./ Тази учебна година много ми хареса. Запознах се с нови съученици. 
Те са испанци. Но втория срок ми е потиснато и тъжно, защото не можем да сме в училище. Там се чувствам щастлива./
Алекс, 6. клас: Este año fue alegre y bonita. Estudiamos mucho/ Тази година беше добра и хубава. Учихме много/
Мариана,6. клас:- Fue un año interesante! Estudiamos mucho y nos divertimos. Es un poco diferente ahora que estamos aprendiendo en línea, 
pero estamos acostumbrando./ Беше интересна година. Учихме и се забавлявахме. Сега сме заедно от компютрите, доста по-различно 
отколкото в класната стая. Не мога да кажа, че е прекрасно, но се свиква./
Хулио, 6. клас- Pues a sido bastante bien he conocido nuevas personas, nuevos amigos y aprendí nuevas cosas y por lo tanto odio el 
coronavirus./ За мен беше различната учебна година. Запознах се с много нови учители и съученици. Научих много нови неща. Много се 
ядосвам на този Коронавирус, защото ни раздели с моите нови приятели./

Тодор, 7. клас: The first term of the school year was great but things changed in the second term.
Distance learning is something which I’m not very fond of. We’ve got lots of homework which is mostly due to the reduced lessons. We don’t even 
interact with our teachers that well as in person. Distance learning for me is like eating fries without the ketchup.
Богдан, 7. клас: Este año es muy alegre./ Тази година е много хубава! /

Салман, 8. клас:  Este аño es en parte bueno, porque tuve buen éxito. Pero no me gusta otro punto de vista,porque la cuarenta jugó su papel. 
/Тази учебна година отчасти е успешна за мен. Не ми харесва обаче този начин на учене- дистанционно. /
Мирабелла, 9 клас: Dieses Schuljahr war anders, besonders am Ende. Dank den Lehrern war die 9. Klasse für mich leicht./Тази учебна година 
беше различна, особено в края. Благодарение на учителите 9. клас за мен беше лесен./
Мариела, 9. клас: Dieses Schuljahr war aufregend und interessant. Ich habe viel neues und dauerhaftes Wissen gewonnen./Тази учебна година 
беше вълнуваща и интересна. Получих много нови и трайни знания./

Doing things that I enjoy make me smile during

this horrible situation. I like eating and sleeping. Sometimes
I also like to play online games with my friends.
I don't think that there are many positive things about

staying quarantined. Most of us live in apartments and the
space isn't that big. People don't get paid because they
can’t go to work. The world isn't prepared for a situation
like this.
Teaching is difficult, learning as well. Some families can't
afford any electronic devices. Are things getting cheaper
because of the large amount of people without salaries or
getting expensive because people buy all of the stock and
shops make a giant profit.

The only good thing I could think of, is that you have all
the time in the world to cook and make all sorts of different
dishes to eat. I love sleeping too though.

Аделина Димитрова, VII кл.  

What makes me smile during distance learning

четеш ?

Какво

Eсе Читатели

Ученици от
6. и 7. клас
споделят
заглавията
на книгите,
които
четат в
момента.



Иван Бърнев е български театрален и

филмов актьор. Участва в

телевизионното предаване „Хъшове“ в

периода 1998 – 2000 г. Следват роли в

театъра, по-важни от които са „Вечеря за

тъпаци“ /„Аскеер“ за изгряваща звезда

през 2002 г./ и „Полет над кукувиче гнездо“

на Александър Морфов, за която печели и

„Аскеер“, и „Икар“ през 2011 г. Бърнев има

заслуги в българското кино с роли в

съвременни филми като „Стъпки в

пясъка“, „Зад кадър“ и „Лейди Зи“. През

2006 г. е номиниран за най-добра главна

роля на фестивала „Берлинале“ във

филма на Иржи Менцел „Обслужвах

английския крал“.
Коя беше онази ваша изява, от която
разбрахте, че актьорството е вашето
призвание?
- Всъщност при мен се получи малко
наопаки. По-точно, първо влязох в
академията и започнах да изучавам
актьорската професия. Още там имах
възможност да вляза в няколко
спектакъла като “Пинокио”, Млад. театър,
“Веселите музиканти”, Млад. театър, “Дон
Кихот”, Народен театър, изиграх
централната роля на Маки Ножа в
дипломния ни спектакъл в IV курс, когато
завършвахме НАТФИЗ. И чак там някъде,
затрупан от работа, която ми носеше
пълно удовлетворение, която върша
вдъхновено без умора, аз се усетих, че
сигурно това е моето място, това е моят
път или моето призвание!
Учили сте в класа на неповторимия
Стефан Данаилов, който, за съжаление,
скоро ни напусна. С какво го запомнихте?
- Да, аз съм от малкото избрани да
попаднат в класа на Мастъра, по-точно във
втория му, може би най-добър клас. Може
би звучи малко нескромно, но наистина за
разлика от другите му класове, точно в
този период от живота си той имаше
пълното време да се занимава с нас.
Може би на това помагаше и идеалната
възраст в която беше, мъдър и зрял , но
все още пълен с енергия. В този клас
завършихме доста актьори, познати на
широката публика, като Стефания Колева,
Валери Йорданов, Асен Блатечки, Карла
Рахал, Башар Рахал, Ненчо Илчев, Ваня
Щерева и др.

Но първото и най-важно нещо, на което той
ни научи, беше да се обичаме и ценим едни
други като приятели, каквито сме си и до
днес.
Винаги ми е било любопитно как актьорите
помнят толкова много текст. Случвало ли Ви
се е понякога да забравите реплика и какво
правите в този случай?
- Това е може би най-задаваният въпрос на
актьора. Способността за ученето на текст
нараства с опита, който придобиваш. А
всъщност заучаването на текста е най-
последното нещо, което занимава истинския
актьор. Защото текстът, който изрича, е все
едно азбуката, с която героят му се изразява.
Е, да, случва се често, актьорът да си забрави
текста, слава Богу на мен - не много често,
като цяло се имам за доста добре помнещ
актьор (ха-ха, ще видим докога). Но когато
все пак ми се случи… - не бих казал, че имам
добре отработен метод, с който да изляза от
ситуацията. Най-често се опитвам да заместя
с мой текст или просто пропускам тази част,
на която съм се запънал и се вкопчвам в
следващата, която си спомням. И тук е може
би мястото да спомена за един общ кошмар,
който всички актьори сме сънували. Това е, че
си на сцената и играеш роля, която е с много
текст, но ти нищо не си спомняш. И се мъчиш,
и публиката те чака, и партньорите също са в
напрегнато очакване, но ти нямаш помощ.
Остава ти единствено да се събудиш...
Споделете за своите преживявания при
заснимането на филма на големия чешки
режисьор Иржи Менцел “Как обслужвах
английския крал”.
- Това е една друга много важна част от моя
актьорски път, а именно срещата ми с Иржи
Менцел. Първо го срещнах в театъра, където
беше дошъл да постави няколко театрални
постановки в София, и по-късно ме покани да
изиграя централната роля в “Как обслужвах
английския крал”. Мога да разказвам много
за това, мога да споделя доста уроци, които
извлякох от срещата си с него и в театъра, и
по-късно в киното. Но това, което на мен ми
остава, едно от най-ценните неща, е
приятелството с него. Без значение от
разликата ни във възрастта, без значение от
разликата в езика, ние се забавлявахме и
смеехме постоянно, докато

бяхме заедно. На него просто му беше
приятно да бъдем заедно. Спомням си, по
време на снимки – цялата тая машинария с
толкова много хора, заети все с важни неща,
всичко е в разгара си, декори, статисти,
осветители, той просто идва, сяда при нас
артистите, като на спасителен остров, където
може да вземе малко въздух. А освен
режисьор, той беше и страхотен актьор. Той е
с велико чувство за хумор, страшен почитател
на Чаплин, какъвто съм и аз самият (и това
във филма си личи). Доста често в Прага на
най-различни пресконференции го питаха
защо за тази типично чешка история точно
Иван Бърнев избрахте - при толкова много
чешки актьори. Той не се притесняваше с
усмивка да възкликне “защото тук не открих
по-добър”. И един забавен спомен от
срещата си с него. Веднъж му бях на гости и
реших да отида до тоалетната. Бях поразен от
това, че всичките си награди той беше
аранжирал по стените, включително и
Оскара, който е получил през 1968 г. Такова
му беше от отношението към тези неща,
никак не обичаше да се взима на сериозно.
В кой от героите, които сте изиграли,
виждате себе си?
- Трудно е да отделя всеки един от героите,
които съм изиграл, от самия себе си, защото
във всички тях влагам себе си до голяма
степен, с една единствена цел - постигане на
по-голяма искреност и убедителност!
Какво бихте посъветвали сина си, който
участва в телевизионния филм ,,Островът на
сините птици“, ако реши да стане актьор?
- Слава Богу, той самият имаше възможност
за около два месеца и половина да се потопи
в истински снимачен процес. Тоест той видя
както хубавите страни на тази работа, а
именно да се срещнеш и сработиш с другите
деца актьори, които ти остават приятели за
години напред, така и тежката ежедневна
работа с ранни ставания, преобличане,
заучаване на купища текст, който ти го
връчват в последния момент, стоене на
слънце, когато ти иска да си на сянка, престой
в морето, когато ти си замръзнал и ти тракат
зъбите... и много други подробности, които ти
трябва да загърбиш и да се концентрираш в
конкретната сцена, било тя комична,
драматична или пък любовна. С една дума,
ако той реши един ден да става актьор, ще
бъде поне малко запознат от характера на
тази професия.
Знаем, че съпругата Ви Маргита Гошева е
също известна актриса. Кое е трудното и кое
е забавното в ежедневието на едно
театрално семейство?
- Да, имам късмет да живея не само с
очарователна актриса, но и също така с
незаменима жена до мен. Определено е по-
изгодно да имаш за съпруга - актриса.
Защото, представи си, съпругата ми да е
зъболекар например, как мога да и обясня
какво правя по цял ден на тези репетиции
или вечер, когато се прибирам късно след
представление. Разбира се, има и доста
минуси, като например ако и двамата имаме
представления, особено пък извън София,
където живеем – Матей трябва да се оправя
сам.

/Продължение на стр.8/

Отблизо 
с Иван 
Бърнев

МЛАД ЖУРНАЛИСТ стр. 7



Повечето от хората на изкуството са

чувствителни по обществени въпроси.
Трябва ли известните личности да
използват популярността си, за да
помогнат за решаването на екологичните
проблеми?
- По принцип смятам, че всички хора
трябва да имат своя гражданска позиция
по важните обществени въпроси, а когато
си популярна личност, е задължително,
поне според мен, да използваш името за
подпомагане на различни каузи.

МЛАД ЖУРНАЛИСТ стр. 8

Разбира се, това си е личен избор на
всеки и не би трябва да бъде по
задължение, но най-малкото за това, че
си погален от съдбата точно ти, би могъл
да го използваш по най-благородния
начин. Казват, че когато Господ
благославя човека с талант, първото,
което очаква от него, е да открие в себе
си кой е неговият талант и е особено
щастлив, когато човекът го развие и го
използва за възвишени цели!

В сериалa “Островът на сините птици”

/Продължение от стр.7/

- Винаги съм искала да работя с деца. Те
са прекрасни цветя, които попиват всичко
и разцъфват пред очите ни. Какво по-
хубаво от това да им подадеш ръка и да
им помогнеш в пътя. Преподавателската
работа е вид мисия. Ако човек има този
талант, трябва да го ползва и развива, и то
с благодарност и удоволствие.
Кои тийнейджъри са Ви по-симпатични -
тези от Вашето поколение или днешните?
- Времето днес може да е различно, но
симпатични същества винаги е имало и ще
има. Всички деца са добри и любопитни, а
какви ще пораснат зависи от семейната и
образователната среда, най-вече от
самото дете.
Ако имахте една минута, за да кажете

нещо, така че целият свят да го чуе, какво
щеше да е то?
- Хора, бъдете щастливи! Бъдете добри!
Вярвайте!
Какво бихте посъветвали един млад

артист, изпълнен с ентусиазъм и мечти?
- Да се радва на всяка крачка, на всеки
урок, на всяка критика или поощрение, да
върви по своя път целеустремено и да
вярва в себе си и в мечтите си.

Божана Атанасова, VI кл.,
Материалът е отличен  с II място за 

интервю във втора възрастова група на 
Национален  ученически 

журналистически конкурс “Григор Попов”

Деси Добрева е една от най-
талантливите български певици. Тя
започва кариерата си от Варна, а днес е
успешен артист, който пътува до най-
различни точки по света. За първите
стъпки в музиката, за големите сцени и
за вдъхновението разговаряме с нея през
един океан разстояние, тъй като в
момента тя се намира в Америка.
Коя е най-престижната сцена, на която сте
пели?
- Най-емблематичната сцена, на която съм
пяла, е световноизвестният джаз клуб “The
Blue Note” в Ню Йорк (2007), а най-
престижната е може би сцената на
легендарната зала “Royal Albert Hall” в
Лондон (2004).
Как бихте описали живота в Америка на

човек, който никога не е ходил там?
- Различен. Преди всичко зависи в кой щат
отива човек, има ли близки или

приятели там; зависи дали ще намери
своята среда, подходяща работа и жилище.
Всъщност зависи от самия човек и неговите
разбирания за света.
Кое Ви подтикна да участвате в албуми с
детска музика и да станете съавтор на
учебник по музика за деца?

Деси Добрева: Бъдете добри и вярвайте!

Гергана Вълева, VII кл.,
Материалът е отличен с I място за 

интервю във втора възрастова група
на Национален  ученически 
журналистически конкурс 

“Григор Попов”

Специална награда за репортаж “Един ден в полицията”

Поредицата от видеоматериали на
репортерите от “Мечтатели” продължи и
през 2020 година.

В края на първия срок беше заснет
материалът “Един ден в полицията”, част
от наш проект за представяне на
социално значими професии. Мария
Радулова от 6. а клас представи
професията полицай в репортаж от
Първо районно полицейско управление –
Варна, с който спечели специалната
награда в Националния ученически
журналистически конкурс “Григор Попов”.



Творци стр. 9

За училището

Въпреки че таз година 

ни настигна карантина,

аз завършвам първи клас

и благодаря на всички Вас.

Благодаря за вашата любов 

и за неуморния Ви зов

да научим нещо интересно.

И макар да не е лесно

да ни задържите в час,

ние Ви благодарим,

че създавате МЕЧТАТЕЛИ от нас!
Мира Добрева  I клас,

с малко помощ от родителите 

Мариела Величкова, IX б клас, Българското 

възраждане

Мирабелла Губкина, IX а клас, Българското 

възраждане, 

Лейди Карлота Салк, V клас,  В света 

на майстора, работен процес

Доминик Дончев, IV б клас, Народни 

носии

Мария Илиева,  IV б клас, 

Народни носииНикол Кузманова, IV б клас, Народни 

носии

Мария Радулова, VI клас, Изкуството на пейзажа

Аделина  Димитрова, VII клас, Изкуството на пейзажаГергана Вълева, VII клас, Изкуството на пейзажа

Мариела Величкова, IX б клас, 

Народни носии



Творци стр. 10

Благодаря ти!

Боже, който си на небесата, 

благодаря ти аз, че съм свята,

че твоите ангели небесни,

обсипват с нежни песни

моите братя и сестрици

зайци,вълци и лисици,

врабчета и яребици

малки птици и тревици.

Благодаря ти, че съм жива, здрава.

Но малко птиче съм, това го зная.

Ала какви криле изящни си имам,

с благодарност моите птички ще 

закрилям.

Благодаря, че живот им даваш,

Благодаря, че хляб им слагаш,

малки, сиви като мен,

пък ще полетят до ден. 

Божана Атанасова, VI клас, Изкуството на Българското възраждане

Павла Григорова, IV б клас, Хармония на 

цветовете

Даниела Шиндер, IV б клас, Народни носии

Карина Радева, III а клас, Народни носии

Мариана Душкова, VI клас, картина по стихотворението 

“Художник” на  В. Ханчев

,Асена Исуф, IV б клас, Нефигурална композиция

Вероника Новакова, IV б, Нарисувай ми дъга

Божана Атанасова, VI клас,

Екип: Д. Иванова, М. Добрева, Х. Христова, 

В. Пеева, учители.


