
  

Вестник, Брой 5,  

ноември 2021 г. 

гр. Париж 

Асоциация  

“Христо Ботев”  

Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

Честит рожден ден, вестниче! 

Точно преди една година решихме да създадем този вестник и през 

ноември излезе първият му брой. Сега разгръщаме страниците на петия.                                                                                                                        

„Вазовчета” се роди по идея на майка на третокласник. Затова репортерите на 

първия брой бяха само ученици от трети присъствен и дистанционен клас. Но техният пример и самото 

издание се оказаха заразителни и вестникът стана място за творчество, забавление и общуване на учениците 

от цялото ни училище, в което в момента се обучават деца от 15 държави. След това към нас се 

присъединиха възпитаници на училища и школи от десетки градове и села в България, от САЩ, Италия, 

Израел. Така в-к „Вазовчета” заживя свой живот, стана име и много хора вече наричат възпитаниците на 

училището ни Вазовчета. В досегашните четири броя са публикувани над 400 детски творби. В 

редакционната колегия на вестника от тази година участват учениците от студиото по журналистика и 

творческо писане към училище „Иван Вазов” в Париж. Пожелавам им да сътворят най-четените броеве на 

вестника и да се гордеят с таланта си!  

Янета Димитрова – отговорен редактор и учител в училище 

“Иван Вазов”, Париж 

ВЕСТНИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Умуд Самет , 

5 клас 

РУБРИКИ НА 

СПЕЦИАЛНИЯ 

ПРАЗНИЧЕН БРОЙ 

Големите за нас 

На стр. 2-3 

Поздрави от приятели 

На стр. 4-5 

 

 

Четиво: “Изчезналият  

вестник”        

На стр. 7 

Забавна страничка        

На стр. 8 
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Гост на броя е  нашият приятел 

Десислава Бинева - специалист в 

областта на културата, изкуството и 

комуникациите, директор на Българския 

културен институт в Париж.  

 

На стр. 6 

                  Пожелание 

С рождения ти ден те поздравяваме  

и с нашите прегръдки те даряваме. 

Бъди ни, вестниче, успешно, 

бъди ни интересно и чудесно! 

Да те четат по всички континенти, 

да те посрещат все с аплодисменти! 

Ти си наше вдъхновение, 

обичаме те без съмнение!  

Студио по журналистика и творческо 

писане, БУ “Иван Вазов” - Париж 

Дарина Стоянова, 4 клас 

Борис и 

Виктор 

Петрови,  

6 клас 
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      Честит рожден ден, мили Вазовчета! Големи да 

пораснете! Да пазите и умножавате любовта си 

към българския език, към българските книги и към 

учителите, запалили искрата на тази любов! 

      Сигурна съм, че ще печелите все повече и повече 

приятели в България и във Франция, а детските 

предавания на Българското национално радио 

вече са сред тях. Очакваме ви и в поредния 

национален конкурс за детско литературно 

творчество „Искри“! 

      Прекрасно е, че ви има! 

 

      Ирина Вълчанова,  журналист и заместник- 

главен редактор на програма „Христо Ботев“ 

на Българското национално радио 

Мили Вазовчета от българското училище „Иван Вазов“ в Париж, 

 

За мен е радост и чест да ви поздравя с първата годишнина от излизането на  вашия училищен 

вестник „Вазовчета“! 

Уверена съм, че в тази една година сте опитали и от вълнението, и от напрежението на 

прекрасната професия журналистика. Да пишеш и да редактираш е отговорна дейност, всяко 

начало е трудно, но и най-извисените пътища започват с първата крачка - смелостта да опиташ. 

Вие носите името на патриарха на българската литература Иван Вазов – поет, белетрист, 

драматург и франкофон. За него Европа е била Франция. Творчеството му е повлияно от 

великата френска литература на 19-ти век. И ако преди 140 години Вазов е бил мост между 

България и Франция, сега тази чест се пада на вас. Затова и носите името Вазовчета. То 

задължава. 

Вие сте истински културен мост между френския и българския език, между поколенията 

българи в България и в чужбина. 

Адмирации за вашите ръководители г-жа Янета Димитрова и доц. Елена Сачкова, които ви 

дават свободата и подкрепата да издавате свой училищен вестник! Ценете това. 

Респект пред родителите ви, които ви помагат и вдъхновяват с идеи! 

Искрено вярвам, че светлината на знанието и силата на мъдростта ще ви направят добри хора. 

От сърце ви пожелавам много творчески успехи и творческо дълголетие на вашия вестник 

„Вазовчета“! 

Бъдете здрави! 

 

Димитрина Кюркчиева 

Старши редактор и водещ на „Артефир“ 

Българско национално радио 

Лиляна Дичева, художник, “Аз 

обичам да се уча” 
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Честит първи рожден ден, автори на 

вестник „Вазовчета“! 

Поздрави на всички вас, приятели и 

мои бъдещи колеги. Продължавайте да 

търсите красотата, истината и 

добротата в живота, за да пишете и 

разказвате за нея. 

Журналистиката е предизвикателство и 

мисия. Отстоявайте своите идеи и 

мечти в живота си, но не забравяйте, че 

истината е само една! 

От сърце ви желая здраве, успехи и 

много обич към родината България! 

Ще ви очаквам да работим заедно в 

Българското Национално Радио. 

 

Ани Костова – журналист, водещ на 

предаването «Нощен хоризонт» по 

Българско национално радио 

Честита годишнина, мили Вазовчета! 

Моля се от душа, тананикайки си Вазовата "Молитва", да запазите сърцата си чисти! 

Моля се да не се отказвате от детските си мечти. Пожелавам на вас и вашите семейства и родители, братя и 

сестри, приятели да сте здрави, да живеете в мир, да сте смели, да се учите на почит и обич. 

Зная, че във Вашето благословено училище, с вашите прекрасни Учители, това е възможно. 

Вестниците в целия свят изчезват, но вашият училищен вестник го има, пазете го! Някой ден ще ви пиша и 

разкажа защо това е важно... 

И се надявам, въпреки ограниченията, да мога да ви видя на живо през следващата година, да си посветим 

време за книги, рисуване, за торта.Тортите са вкусни не само на рождените дни, а когато са споделени с 

любов. 

Честита годишнина и на вас, скъпи учители - граждани на Света, пазители на българската и европейска 

култури. 

Благодаря ви, че ви има! 

 

д-р Райна Дамяни, журналист, изкуствовед и ваш приятел     

Мили деца, ученици на училище 

"Иван Вазов" в Париж, на училища в България и в други страни 

по света,                                                                                                              

Да е честит първият рожден ден на вашата рожба - вестник 

"Вазовчета"! Всеки път, когато го разлиствам, вашите разкази, 

стихове и рисунки ме зареждат с радост и гордост. Благодаря 

ви от все сърце! Вярвам, че всички ваши читатели изпитват 

същото удоволствие. Вестникът е полезен за възрастните, но е 

по-полезен за децата. Той дава възможност за изява и 

сравнение. Ако търсите своето място сред останалите деца, 

участвайте в създаването на вестника като автори или 

редактори.                                                     Специална 

благодарност за госпожа Янета Димитрова, която реализира 

идеята за училищен вестник!                                                                                                      

Пожелавам на всички деца, създатели и читатели на вестник 

"Вазовчета", да се развиват като талантливи българоезични 

личности с творческо мислене, подпомагани от учители и 

родители с любов!  

Доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител на 

училище «Иван Вазов», Париж 
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 Рисунки на ученици от Първо СУ “Свети  

Седмочисленици”, гр. Търговище, Бългрария 

Учениците от  училище “България” в Детройт, 

САЩ ни поздравяват с тази обща рисунка. 

 

      

      Скъпи Вазовчета, поздравявам 

ви, че вече една година радвате 

всички почитатели на детското 

творчество у нас и в чужбина. 

Пожелавам ви световна слава и 

още 100 х 1 години. Бъдете 

здрави, вдъхновени и вярвайте 

в мечтите си.  

      Честит рожден ден! 

Поздрави от Хасково! 

 

Даниел Русев – директор на               

Арт школа „Пастело”,   

 гр. Хасково, България 

 

 

На съставителите, редакторите и читателите на 

вестник „Вазовчета“ пожелавам здраве, късмет, 

положителни емоции и  много поводи за усмивки! 

Бъдете благословени и продължавайте да 

съхранявате и разпространявате българското! На 

многая лета! 

С най-топли чувства, верен Ваш приятел - 

Веселка Антонова, учител в Средно училище 

„Сава Доброплодни“, гр. Шумен, България 
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Лора Брандт  - 4 клас  

Поздравяваме най-сърдечно целия екип на в-к 

„Вазовчета” за прекрасната инициатива, насочена 

към запазване на културното наследство на 

България, пречупено през призмата на детското 

творчество.                                                          

Пожелаваме ви, скъпи приятели, успех във всичко, 

с което се захванете, късмет във всичко, което не 

зависи от вас и сбъдване на всичко, за което 

мечтаете!                                                              

Отсега и занапред – здраве, щастие, късмет! Честит 

рожден ден! 

Децата от читалище „Съгласие – 1902”,               

с. Дългач, България 

Бъдете здрави, вдъхновени, 

преуспяващи, щастливи и 

благословени във всичко! 

Майя Ананиева – 

художествен ръководител на 

Арт школа «Колорит»,        

гр. Плевен, България 

Честит Първи рожден ден, 

Вазовчета! 

Ние, децата от школа "Арт 

Попово", гр. Попово, 

България ви 

пожелаваме да сте здрави, да 

имате същото вдъхновение 

като нас, да творите и 

покорявате върховете на 

знанието и изкуството! 

Поздрав най-сърдечен и за 

вашите учители!  

 

 

Поздрави от възпитаниците на  школа за 

изобразително изкуство “АРТЕЯ”,                  

гр. Търговище, България 

 

 

Ясемин Алишова, 9 г. 

Никола Тончев, 7 г. 

Ниляй 

Мустафова, 

10 г. 

Виктория Иванова, 16 г. 
Дивна Обретенова, 8 г. 

Таня Косташка, 11 г.  
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Гост на броя е Десислава Бинева - специалист в областта на културата, 

изкуството и комуникациите, директор на Българския културен институт 

в Париж. Представяме ви нейните прекрасни фотографии, за които тя 

казва, че “просто заснема с телефона си, когато види нещо интересно”.  

Завършила е френска гимназия, магистър е по връзки с обществеността в 

Софийския университет. Работила е като изпълнителен директор на 

Националния дворец на културата - София, ръководител на Съюза на 

издателите в България, директор на Фондация за журналистическа етика 

и независим международен консултант по управление на културни и 

пиар проекти. Специализирала е мениджмънт на предприятия, кризисен 

пиар, административно и комуникационно управление. 

Голяма част от работата си е посветила на популяризирането на 

българската култура в чужбина. Работила е с международната школа на 

Райна Кабаиванска, била е част от независимите проекти на Теодор Ушев 

в България и Европа, както и от международния музикален фестивал 

"Франкофоли". Инициатор е на кампанията "Свободна зона" за достъп до 

култура и изкуство на хора от различни социално-изолирани групи. 

Скъпи приятели,      

Имала съм удоволствието да 

познавам много хора, които 

работят с думите - писатели, 

журналисти, комуникатори, 

политици. На пръв поглед 

изглежда лесно. Но всъщност, 

ако си отговорен човек, е много 

трудно, понякога дори 

невъзможно да подбереш най-

правилните думи, да разкажеш 

най-вярно историята. Дори само 

една дума може да даде или 

отнеме кураж, смисъл, любов, 

омраза, вяра, надежда, 

вдъхновение. Да нарани. Да 

създаде или унищожи идея.     

Но вие, скъпи деца, които вече 

работите с думите, докато 

правите броевете на вестник 

„Вазовчета”, сигурно вече 

знаете това.                              

Бих искала най-искрено да ви 

поздравя за куража и 

ентусиазма, защото това е 

нелека задача и означава, че 

умеете да бъдете откриватели и 

събирачи на истории, мечти и 

красиви моменти.           

Означава също, че ви харесва да 

създавате смисъл. И не е никак 

изключено това да се превърне 

във ваше призвание, с каквото и 

да се занимавате по-нататък.     

Пожелавам ви да имате добри 

идеи, да сте вдъхновени, да се 

забавлявате, докато правите 

вестника и това да ви носи 

радост и удоволствие!  

Успех! 
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    Изчезналият вестник 
 
Беше един обикновен час. Почти бяхме готови с петия празничен брой на 
нашето вестниче. Във виртуалното студио се чуваха последните 
предложения на учениците. Проверяваха се грешките в текстовете, когато 
изведнъж екранът премигна. За миг всички изчезнаха. Стана тъмно. В този 
момент се чу странен шум. Аз не виждах нищо, но бях в стаята.  
Скррррръъъц...                                                                                                      
И през процеп на екрана се появи една черна фигура с червени очи. Сякаш 

влезе през невидима врата. Тялото хем летеше, хем влачеше грозно краката си по пода. Червените му очи 
гледаха всеки един от нас. Сърцето ми биеше като лудо, цялото ми тяло трепереше. В този момент разбрах. 
Червеноокият грозник искаше да открадне вестника. Спря до него, протегна ръка и грозните му пръсти го 
сграбчиха. Опитахме се да спрем чудовището по всякъв начин, но то вече изчезваше и вратата щеше да се 
затвори завинаги. Изведнъж някой извика:                                                                                                                                                 
- Вижте всички, вълшебно копче в дясно на екрана!                                                                                                  
- Да го натиснем заедно! – извикаха и останалите.                                                                                                        
А пролуката се затваряше, затваряше... В последния момент натиснахме копчето и се намерихме на екрана 
пред леко открехната врата. Втурнахме се навътре след крадеца. Но когато прекрачихме прага, нищо не се 
виждаше. Беше пълна тъмнина. Докато се опомним, започнахме да падаме надолу. Падахме, падахме, 
падахме чак до дъното на земята. Най-накрая тупнахме върху нещо меко, което се оказа купчина вестници. 
Поогледахме се. Още бяхме уплашени, но и любопитни. За миг зърнахме крайче от черната дреха на нашия 
червеноок грозник. Той точно се опитваше да се мушне през невидима дупка в стената. Тогава разбрахме, че 
той има способността да преминава през пространството без проблем. На всичко отгоре още стискаше в 
ръце нашия вестник. Тръгнахме след него, но се оказа, че ние не можем да преминем през стените. Докато 
се чудехме, Емил настъпи нещо на земята. Вдигна се облак прах и в стаята стана светло. Стефан се наведе и 
видя, че това е ключ. Лора бързо грабна ключа и в този момент на стената се появиха безброй врати.              
- Ами сега? - попита Дарина.                                                                                                                                         
- Какво да правим? - зачуди се Кристияна.                                                                                                         
Натали беше късметлийката на екипа. Тя взе ключа от Лора и още първата врата, която докосна, се оказа 
правилната и се отвори. Минахме през нея. Вътре не се виждаше много добре. Беше ужасно горещо. 
Миришеше на мастило и мухъл. Направихме една-две крачки и усетихме паяжини по цялото си тяло. 
Краката ни настъпваха бодли. Малко след като свикнахме с мрака, забелязахме множество червени очи. Те 
светеха и мигаха от всички краища на стаята. Така разбрахме, че има още много същества като нашия 
грозник. От време на време се чуваха стържещи стенания и писъци. Изведнъж Виктор напипа нещо в 
тъмното. То беше слузесто и лепкаво. Борис се опита да го ритне, но кракът му се удари в нещо твърдо като 
камък. Беше нашият крадец. Чудовището изръмжа, разтвори страшно очите си и ни сграбчи с огромните си 
ръце. Целите се покрихме с петна от зелено желе. Но не се уплашихме, защото твърдо бяхме решили да си 
вземем вестника обратно. Чак сега видяхме, че стаята е пълна с откраднати вестници. Как да си намерим 
нашия? Докато се опитвахме да се отървем от лапите на червеноокия лепкав крадец, забелязахме надпис 
"Вазовчета" върху купчината хартии от дясната страна. Стефан се опита да стигне до вестничето ни, но 
ръцете на грозника ни държаха здраво. Тогава Кристияна и Кристиян го попитаха:                                             
- Защо ни открадна вестника? Какво ще правиш с него?                                                                     
Червеноокият изръмжа и не каза нищо. Дарина реши да опита с добро и му каза:                                                    
- Имаш ли проблем? Защото ако е така, ние можем да ти помогнем? Кажи ни!                                           
Тогава грозникът отвори уста и хрипливо отговори:                                                                                                 
- Наистина ми трябва помощ. Отдавна исках да напиша свой вестник, но никога не ми хрумваха идеи. Затова 
реших да открадна "Вазовчета".                                                                                                                                         
- Не знаеш ли, че за кражба наказват? Но ние сме добри. Ще ти простим и дори ще те поканим да пишеш с 
нас.                                                                                                                                                                                    
- Каквоооо? – продума крадецът и се ококори.                                                                                                           
- Да. Правилно чу – каза Стефан. – Предлагаме ти да напишеш своята история в нашия вестник.              
Крадецът ни гледаше невярващо и с благодарност. В червените му очи вече грееше светлината на доброто.                                                                                                                                                                          
И сега, уважаеми читатели, вие четете тази история. 
 
Студио по журналистика и творческо писане,  БУ «Иван Вазов» - Париж 

 

 



Анкета:  Питахме какво ще ни пожелаете и какво ще ни посъветвате. 

Майки, баби и дядовци отговориха: 

 Честито на всички ученици, учители и родители, които участват в правенето на 

този прекрасен вестник! Пожелавам много весели картини и истории в бъдещите 

броеве на вестника!  Иглика Ступак 

 Пожелавам ви вестникът да достигне до всички континенти, да радва малки и големи! Митко Палазов 

 Да се множат младите журналисти! Мария Палазова 

 Пожелавам на вестничето да съществува дълги години и да продължава да ни радва, забавлява и 

информира с интересните си статии, рисунки и стихчета. На добър час и много успехи!  Ива Стоянова  

 Желая ви, освен да бъдете здрави, смело да покорявате нови върхове в творчеството на български език, 

защото ние чрез вас се връщаме към корените си и ни карате да се чувстваме все по-горди българи! Бих 

ви посъветвала да успеете с вашите усмивки да ни заразявате все повече и да ни разказвате по някоя 

смешна ваша история, нещо преживяно. Успех за в бъдеще! Деси Петрова 

 Честит рожден ден, мили Вазовчета! Пожелавам ви бъдещи творчески успехи и да останете новатори! 

Продължавайте все по този начин!  Калина Брандт 

 Искам да ви пожелая да сте здрави и все така успешни! Да сте вдъхновяващи и емоционални, да 

продължавате да заразявате с вашия ентусиазъм и смелост. Да не спирате да рисувате и пишете, защото 

смятам, че сте много талантливи! Ще ви посъветвам да вярвате повече в себе си, да сте по-смели в 

мечтите си и в тяхното реализиране! Днес в-к „Вазовчета” се издава само на български език. Един ден 

вестникът може да се пише и на други езици. Бъдете успешни! Честит празник!  Десислава Петрова 

РЕДАКЦИОННО КАРЕ: 

 

Отговорен редактор: Янета Димитрова 
Дежурен редактор: Диана Палазова-Лебльо 
Коректор: Анелия Иванова 
Репортери: Борис Петров, Виктор Петров, Дарина Стоянова, 
Дюн Латуш, Емил Лебльо, Кристиян Джамбазов, Кристияна 
Христова, Лора Брандт, Люна Лякай, Наталиа Иванов, 
Стефан Ступак  

Ако попълните правилно кръстословицата, ще 

честитите рождения ден на любимото вестниче. 
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Кристияна Христова, 4 клас 

Емил Лебльо, 4 клас 

Стефан Ступак, 6 клас 


