
от Йорданка Стойкова, 8б  класот Йорданка Стойкова, 8б  клас



� Казвам се Йорданка 
Стойкова.Уча в 44. 
СОУ „Неофит 
Бозвели“. Ученичка 
съм в 8б и профилът, в съм в 8б и профилът, в 
който е паралелката 
ми, е хуманитарен 
(медиийни 
комуникации ).



� На 16.06.2015 г.  ние 
посетихме сградата на 
Президентството на 
Република България, 
придружени от учителите 
ни госпожа Мария 
Василева, госпожа Василева, госпожа 
Петранка Бонина и 
госпожа Вероника 
Върбенова. Идеята е  да се 
запознаем с работата на 
държавните институции, за 
да се положат основите на 
изграждане на гражданска 
позиция у нас.



� Срещнахме се с Румяна 
Коларова, секретар по 
образование, наука и 
гражданско общество на 
Президента на 
Република България. Република България. 
Дългоочакваната среща 
протече в неформална 
обстановка, която ни 
отпусна  и ни накара да 
споделим повече за това 
какво е да си ученик в 
днешно време.



� Като бъдещи
журналисти ние 
имахме възможността  
да задададем  своите 
въпроси и да въпроси и да 
изискваме искрен 
отговор.



Първият въпрос, който 
зададох на госпожа Коларова, 
беше :
- Какво обичате да правите в
свободното си време ?
Отговорът, който тя 

представи, беше :представи, беше :
- Много рядко имам свободно
време, защото именно през него
имам още работа. Обичам
работата си , тя е моето
ежедневие, но когато наистина
имам повечко свободно време,
обичам да карам кола и да
плувам, но обичам да плувам в
морето, а не в басейн.



Вторият, и по-точно 
последният въпрос, който й 
задодох, поради факта, че 
нямахме много време, беше :
- Харесва ли ви този начин на 
ежедневие ?
Тогава тя отговори :Тогава тя отговори :

- Не знам, искам да имам  
повече свободно време, но 
обичам работата си .
Отговорът й беше кратък, 

но думите, които вмъкна, ми 
обясниха, че не всичко е 
купон и забавление. Понякога 
просто трябва  да се 
потрудиш, за да получиш и 
останалото .



Това е . Радвам се, 
че отделих от времето 
си, за да отида там. 
Научих много неща, 
особено да не се 
снимам с гвардейците. снимам с гвардейците. 
;д
Беше интересно и се 

надявам да имаме 
възможността да 
отидем пак. ☺


