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Вестникът
С добрата новина

ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХV, БРОЙ 8
15
години
Добре дошли

Всички
ще
се
съгласим,
че
медиите
имат
в най-позитивното
огромно влияние върху обществото. Много често
пространство на вестник
„Звънче”!
малките ученици са поставени от медиите в ситуация, в
Тук може да споделяте
положение, в което им се внушава какво да мислят.
новини или реални случки,
Това се случва и на възрастните. Как вестник „Звънче”
които
влияе върху мисленето на своите читатели?
вдъхновяват, подтикват към
Вестникът се издава от 1996 година. Журналистите са на
креативност или просто
носят оптимизъм!
възраст от 7 до 10 годишни ученици. Консултант е
Защото добрите новини са
началната учителка Мариана Кулева. Като всеки сериозен
позитивните новини!
вестник има главен редактор, редакционна колегия,
репортери,
фотографи
и
компютърен
дизайнер
Целта на вестника е да фокусира общественото внимание върху позитивните новини, събития и
хора, да стимулира и подкрепя добрите идеи и ...
Сайтове, списания, вестници за лоши новини има колкото искаш. Ние искаме да посветим времето
и труда си на добрите хора с добрите намерения и добри дела.
Хората правят добри дела. Нашите съученици са знаещи и можещи. Интересуват се от различни
области на познанието, участват в различни конкурси и състезания, работят по разнообразни
проекти, срещат се с известни личности, А ние ще ги намираме и ще пишем за тях. В нашия
вестник ще намерите всичко ново от живота на училището, за най-красивите места в България, за
празници и обичаи, за опазване на околната среда, за спечелилите награди, за постиженията, с
които се гордеем, за добрите новини и хора. Това е нашият вестник. Нека го напълним заедно с
добрите новини. Дори не напук на скептиците, а заради самите добрини, за самите нас.
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Как се стигна до тук?

Бяха ученици в 4 клас – първо, вестничето
беше във формата на стенвестник, и във
връзка с обявения конкурс на движението
„Рицари на познанието”, решихме да го
направим истински – но не знаехме как .
Безценна и възрожденска беше помощта на
един татко - Христо Анрдовски, разбиращ от
компютри. И се започна:
Избрахме име на вестника –„Звънче”, за
да оглася с медното си гласче училището;
Избрахме рубрики и теми - Голям спор
възникна около клюкарската рубрика
„Казано но ухо” – аз опитах да я няма, но
така си и остана още дълго време;
Съставихме екипи, които да реализират
дадена тема;
Намирахме на различни източници на
информация;
Обемът да са кратки, защото
вестничето е в малък формат;
Набиране
(в
компютъра)
на
информацията;
Редактиране;
Но трябваше да оцветяваме на ръка,
всяка картинка - тогава нямаше цветен
принтер, а ние отиваме на конкурс – трябва
да се представим добре – оттук възникна и
идеята за девиза „Ръка за ръка”- т.е всички
заедно можем много.
И така оцветихме доста броя, с по 12
страници, които накрая захванахме с
телбод – и упоритият ни труд се увенча с
успех – спечелихме грамота и то на
Национален конкурс.

Впоследствие
се
задълбочихме
и
заработихме като истински журналисти.
Подбирахме темите във всеки брой;
пишехме статии, проследявахме дейността
на отделните класове и клубове, взимахме
интервюта, снимахме, провеждахме анкети
и ги обобщавахме в таблици.
Рубриките, които се публикуват и следят
на страниците на вестничето, са над
двадесет, но те могат да се
обобщят в
следните направления:
Информационни (за любознателните факти и събития, анкети, интервюта,
фотографии, обяви, покани);
Лично ученическо творчество с фокус
към Български език и литература,
Изобразително изкуство, Домашен бит и
техника;
Занимателна математика с фокус към
Математика ;
Краеведчески с фокус към Роден край,
Родинознание,;
Екология с фокус към Природознание;
Занимателни
(полезни
съвети,
кръстословици,
смешки,
закачки,
анекдоти);
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Разпространява се безплатно сред
различни общности – ученици, учители,
родители. Разпродаван е във връзка с
благотворителни кампании

Издава се е благодарение на дарителски акции от
страна на родители, на печатниците“Нима” или
“ЕА”, град Плевен и на училището.
Издадохме и книжки, които доразвихме темите,
засегнати във вестника –

Вестник “Звънче” се съхранява в
Националната библиотека “Св. Св.
Кирил и Методий” град София и във
фонда на “Банката за детски идеи”.

„Моето коледно послание”, сборник с разкази 2007г. (грамота в конкурса на тема „Моето
коледно послание”),

Във връзка с международния проект
“Happy S.C.I.E.N.C.E. се съхранява и в
Националната библиотека на Флоренция

Репортерите, участници в проекта
подариха Алманах на вестника и
Плакет.

Готварска
книжка
„Бабините
рецепти”
(традиционни празнично-обредни рецепти).
Книжка „Маскарадната обредност” (Кукерски
игри и маски).
Първомартенска традиция
и обичаи Мартеници.
Великден и Великденски яйца.
“Цветовете на живота - история, написанa от
деца”
„Моята първа весела азбука”
„Вторият живот на пластмасовата торбичка”
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НОСИТЕЛ Е НА НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ
Грамота от V Национален конкурс на тема: “Нашият любим
вестник” на движението “Рицари на познанието”, състоял се в
Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” град
София на 20.12.1996 година.
Специалната награда в конкурса, посветен на 160 години от
рождението на Васил Левски, организиран от читалище “Христо
Ботев” - Плевен на 19.02.1997 година.
II място в Националния конкурс на тема “Европанорама”,
организиран от Националното сдружение на българските
европейски клубове (NABEC) при Информационния център на
Европейския съюз в град София на 09.05.2003 година. Наградата
на малките журналисти бе връчена лично от журналистката
Валерия Велева.

Напоследък се говори, че мишката на компютъра изяде книжката в ръцете на учениците.
Има ли място хартиеният вестник? С какво е по-различен и ценен от интернет, радио и
телевизия? - Винаги може да го прелистиш, страничките пожълтяват и носят в себе си
спомена за хората, които са ги списвали. Вестник „Звънче” е като хранилище за доброто, което
се е случвало през годините.
Добродетелта е ценност, която не може да бъде купена и подарена. Тя е като силна светлина,
докосваща само сърцата на онези, които истински я желаят. Доброто и лошото вървят рамо до
рамо, но въпреки това те са в непрестанна борба. Народът описва това в приказки, мъдри мисли
и
песни.
А
писателите
му
посвещават
своите
вълнуващи
творби.
Добротата е богатство, притежавано само от тези, които истински разбират стойността и
огромната й сила. В днешно време тя се среща все по-рядко. Затова е нужно да се замисляме за
ценното и важното в този живот, да се научим да го уважаваме и ценим, защото
"Любов е да раздаваш
душата си без жал.
За миг всичко да забравиш
кому какво си дал!"
Благодаря много за участието на редакторите , участвали в изработването на вестничето, с 15
годишен опит за представяне на добрите новини . Изпитвам гордост при срещата си с всички
вас! Макар и отстрани, знайте, че следя вашите успехи. Чувствам се напълно удовлетворена, че
и аз имам макар и малка, но заслуга, за да ви видя успели хора, с гордо вдигната глава.
Обичам ви и ви пожелавам дръзновение и успехи !
Мариана Кулева
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