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23 май 2013 г. Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” - гр. Павликени Празничен брой 

 Скъпи ученици,   

 24 май е денят на българската духовност. Ние, вашите учители, сме тези, които 

утоляваме жаждата ви за знания, които ви учим да цените доброто, които всеки ден ви 

убеждаваме, че най-ценното в живота, това е любовта между хората. Всеки човек има 

само един живот, но ако е прочел 100 книги, то значи, че е живял 100 живота. 

Повярвайте ми, че този, който е прочел едно стихотворение, любувал се е на една 

картина, вдъхновил се е от една песен, то той се е докоснал до Бога. 

 Скъпи колеги, ние сме сеячите на знанията. Ако засяваме нивата на духа с 

трудолюбие, желание и любов, то реколтата ще бъде здрава и богата. Нека с 

постоянство, упоритост и огромно желание поливаме всяко нежно кълнче, за да 

разцъфти с прекрасен цвят. Тогава ще се усмихнем - уморени и доволни. 

 Честит празник! 

                 Радка Станева - директор на СОУ “Бачо Киро” 

Родолюбиво дело 

На национални финали по волейбол  

   Училищните отбори по волейбол за 

момичета и момчета (V – VII клас) са 

зонални шампиони на областите 

Велико Търново, Габрово, Плевен и 

Ловеч. На момичетата предстои 

участие във финала на Ученическите 

игри, който ще се проведе от 6 до 9 

юни в град Суворово, а момчетата ще 

играят своите финални срещи в град 

Смолян. 

 

    

   Олично се представиха нашите юношески 

отбори по волейбол (VIII – X клас и XI – 

XII клас) на финала на зоналния турнир. Те 

заеха призовите втори места в класирането. 

 

 

         Никола Николов, ст. учител по 

физическо възпитание и спорт 

Велосипедисти  

Победа, след победа... 

   В първия учебен ден 

децата получиха като 

подарък от организаторите 

на събитието крачкомер и 

дневник, в който да 

записват колко крачки са 

изминали за 24 часа. На 

следващия ден крачките на 

учениците от класа се 

сумираха и се въведоха в 

сайта http://gccjunior.org/. 

Това позволи на децата, 

ако са се движили активно 

през деня, на другия ден да 

продължат по следващата 

дестинация от маршрута. 

   Най-малките бачокиров-

чета завършиха своето 

виртуално пътешествие в 

Бангладеш, заемайки 746 

място от общо 5 102 класа 

от цял свят. Global Chil-

dren's Challenge се органи-

зира за трета поредна 

година. Той е насочен към 

борба с наднорменото 

тегло при децата и 

заседналия начин на 

живот. В световен мащаб 

одобре-ните за участие 

класове са над 4 500. От 

България участват над 60 

класа. 

25 ученици от  IА клас  

участваха в световната 

здравна програма за 

активен начин на живот 

Global Children’s Challenge. 

Целта бе по забавен начин 

малчуганите да се научат 

да живеят по-здравослов-

но. Учениците трябваше да 

носят крачкомер в продъл-

жение на 50 дни, а учите-

лят вписваше крачките им 

в сайт.   Крачките на деца-

та от класа се сборуваха и 

се превръщаха във вир-

туален път към някоя от 51 

забележителности от 25 

страни. 

   На 17 май в Градския 

парк се проведе състезание 

по майсторско управление 

на велосипед, организи-

рано от Детски комплекс – 

Павликени, под патронажа 

на кмета на Община 

Павликени инж. Емануил 

Манолов. В състезанието 

взеха участие отбори от 

ОУ „Бачо Киро” – Бяла 

черква, ОУ „Св. Климент 

Охридски” гр. Павликени и 

СОУ „Бачо Киро”. Нашето 

училище бе представено от 

8 отбора. Във възрастова 

група І - ІІ клас победител 

е отборът ни от ІІБ клас. 

Третото място в тази 

възрастова група е също 

наше. Извоюваха го 

учениците от ІБ клас. Във 

възрастова група ІІІ - ІV 

клас І място е за отбора на 

ІVА клас, ІІ място за отбора 

на ІVБ клас, а ІІІ място за 

отбора на ІІІ клас на СОУ 

„Бачо Киро”. Първо място 

зае и отборът ни от V клас.     

Поздравления, майстори-

велосипедисти! 

  За поредна учебна година 

нашите велосипедисти 

победиха безапелационно 

в състезанието по май-

сторско управление на 

велосипед 

 

 

 

 

 

 

 

Отборите по футбол при 

СОУ "Бачо Киро" утвържда-

ват името на училището в 

ученическите игри. Успехи-

те им са многобройни.  

Областни шампиони  

   Пет отбора от СОУ  “Бачо Киро”  - 

областни шампиони по волейбол в 

Ученическите игри: 

 момичетата и момчета  

       V – VІІ клас 

 момчета VІІІ – Х клас 

 момичета и момчета 

       XI – ХII клас 

За 50 дни около света  

   Българското училище има 

вековни традиции, а всяко 

училище има свои празници. 

Най-светлият празник за на-

шето училище е денят на 

Бачо Киро. Години наред 

училищният празник започ-

ваше от неговия паметник. 

Тази традиция бе прекъсната 

за повече от 10 години и на 

10 май 2013 г. ние не просто 

празнувахме, а възстанових-

ме ритуала на празника, въз-

становихме паметника на 

нашия патрон. Идеята за това 

родолюбиво дело бе предло-

жена от директора и доразви-

та от учениците от 11А клас, 

работещи по проект за граж-

данско образование на фон-

дация “Пайдея”.  Възстановя-

ването на паметника се осъ-

ществи изцяло със средства 

от дарения. Изработката е на 

г-н Илко Костадинов, учител 

в нашето училище. 

   В този светъл и слънчев 

ден наши гости бяха г-жа 

Маргарита Попова – вице-

президент  на  Република  

България, г-н Пенчо Пенчев - 

обл. управител на област В. 

Търново, инж. Емануил Ма-

нолов – кмет на общ.  Павли-

кени, г-жа Албена Тодорова 

– кмет на гр. Бяла черква,  

кметове на други общини, 

бивши възпитаници на гим-

назията и нейни служители. 

   Възстановеният паметник 

на Бачо Киро бе открит от 

вицепрезидента г-жа Попова. 

   През 2012 г. по предложе-

ние на директора и с реше-

ние на Педагогическия съвет 

бе учредена  почетна награда 

“Бачо Киро”, която се при-

съжда за принос в разви-

тието на училището. 

   Първите носители на  отли-

чието са г-жа Розинка Пен-

чева - старши учител по БЕЛ, 

наградена за нейния висок 

професионализъм и за изди-

гане авторитета на учили-

щето, г-жа Росица Ганчева - 

старши учител по химия, за 

постигнати отлични резулта-

ти от нейни ученици в на-

ционални олимпиади и със-

тезания.  Първите ученици, 

носители на наградата, са 

Николай Александров от 

XIIA клас и Дани Пенев от 

IXA клас, постигнали високи 

резултати в областта на 

природните и обществените 

науки. 

     Празничната програма 

продължи с финалния етап 

на фолклорното надиграване 

„Дръж се, земьо…”.  

                     Василена Христова,  

                            председател на 

                    Ученическия съвет 
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На добър час, мили абитуриенти! 

напред. Пътят ви няма и не 

трябва да бъде лек, защото 

така ще се радвате истински и 

на малките, и на големите 

победи. 

   Бъдете добронамерени, чест-

ни, искрени, отворени към 

другите и доброто няма да ви 

подмине. Бъдете истински 

хора и ще успеете! 

    

   Желая ви една незабравима 

абитуриентска вечер! 

Петя Филипова, 

класен ръководител  на ХII А клас 

   Изминаха трите години, в които 

бяхме заедно, и дойде така мечта-

ният за вас последен учебен ден. 

   Сигурна съм, че наученото 

досега ви е помогнало да се 

справите успешно с  държавните 

зрелостни изпити, че където и да 

продължите образованието си, ще 

бъдете отново сред първите.  

   Навярно ще имате моменти на 

колебание и несигурност, но 

никога не се отказвайте от мечтите 

си. Вярвайте в собствените си 

възможности и следвайте своето 

разбиране за живота. 

   Не забравяйте своето училище, 

учителите и приятелите си! 

   Връщайте се при тях не само в 

щастливи, но и в трудни моменти, 

за да намирате подкрепа, вдъхно-

вение или стимул да продължите 

ето, че дойде времето, когато 

трябва да се разделим. През 

трите години, в които бяхме 

заедно, ние се учехме взаимно. 

Аз научих много от вас, надя-

вам се  –  и вие от мен. Искам 

да ви се извиня за всичко, което 

е можело да направя за вас, но 

по някаква причина не съм го 

сторила.  Искам също да ви 

кажа, че вие винаги ще имате 

място в сърцето ми, едно 

специално място... Защото вие 

сте първият ми клас и защото 

ви обичам. Искам да ви 

благодаря за уважението, което 

винаги съм усещала от ваша 

страна, за дове-

рието, което ми 

оказвахте през 

годините, и за 

това, че ме до-

пуснахте близо 

до вашия свят, 

където бяхме 

също  приятели. 

   Надявам се, 

че ще останем такива!  

   Пожелавам ви успешен старт 

в живота, реализирайте идеите 

си и мечтите си, но преди 

всичко, бъдете хора! Запазете 

детското в себе си, живейте 

пълноценно и помнете: „Живо-

тът не се измерва според броя 

на вдишванията, които правим, 

а според моментите, спиращи 

дъха”. Желая ви от сърце много 

такива моменти.  

 

   На добър час!            

               Маргарита Трифонова,  

класен ръководител на XIIБ клас 

Скъпи ученици, 

   Когато бяхме малки, нямахме 

търпение да завършим училище – 

ето, че този момент дойде. Със 

затварянето на вратата на учили-

щето ние ще отворим вратата на 

истинския живот. Завършването 

не е краят на нашето пътуване, 

защото всички ние ще 

продължим да пътуваме в 

рзлични посоки. Тогава вие, 

учителите, няма да сте до нас, за 

да ни напътствате – ще трябва да 

разчитаме на себе си. Затова ние 

бихме искали да ви благодарим 

за всичко, на което ни научихте. 

   Специално благодарим на 

нашата класна – г-жа Маргарита 

Трифонова – затова, че винаги ни  

подкрепяше. Никога няма да за-

бравим годините, прекарани тук! 

   Пожелаваме на всички за-

вършващи ученици успешно да 

се представят на зрелостните и 

кандидатстудентски изпити!  

Михаела Николаева,  

          Християна Христанова, XIIБ клас 

От нас за вас  

Стремежът - да бъдем първи! 

ставят драматизирани някои 

от златните български на-

родни приказки. 

   С много веселие, усмивки 

и забавления преминаха екс-

курзиите до ЕК “Етър” - 

Габрово, с. Боженци и град 

Трявна.  

Неделчо Неделчев, 

педагогически съветник 

от Клуб „Спорт” по проект 

„Интеграция без граници” и 

учениците от ІV клас под 

ръководството на г-н Илиян 

Йорданов. Учениците имаха 

възможност да се опознаят 

взаимно, да натрупат двига-

телни умения в сложни 

състезателни игри и да 

изпитат собствената си 

толерантност в отборните 

игри. 

   Под ръководството на г-жа 

Ст. Тунчева работи учени-

чески клуб „Музикален теа-

тър”. На празничния благо-

творителен концерт, който 

ще се състои на 23 май, 

младите артисти ще пред-

до качествено образование и 

обучение.  

   Най-важни за екипа са 

клубните форми, създадени 

по проекта. На 12 февруари 

в нашето училище се про-

веде съвместно спортно за-

нимание между участниците 

   СОУ „Бачо Киро”  

съвместно със Сдружение 

„Надежда – ЦРД” гр. София 

осъществява дейности по 

проект „Интеграция без 

граници”, финансиран по 

Оперативна програма „Раз-

витие на човешките ресур-

си” с 285 404, 61 лева. Основ-

ните дейности са насочени 

към подобряване на каче-

ството на живот на децата и 

младежите със специални 

образователни потребности 

(СОП) чрез предоставянето 

им на възможности за достъп 

Нови успехи на младите химици от СОУ “Бачо Киро” 

и през тази учебна година 

 Осем ученици участваха в областния кръг на 

олимпиадата по ХООС.  Работите на трима от тях бяха 

изпратени за оценяване от националната комисия. За 

участие в националния кръг се класираха Николай 

Валентинов – ХІІ клас и Дани Пенев – ІХ клас.  

 Двамата ученици се предста-

виха отлично  в заключителния 

етап на 45-та Национална 

олимпиада по химия и опазване на 

околната среда. Николай получи 

оценка – 5.25, а Дани е четвърти 

във втора възрастова група. 

 С отличен 5.75 бе оценено участието на Николай 

Валентинов Александров в ХV Национално състезание 

по химия и опазване на 

околната среда. 

 В състезанието по 

ХООС, организирано от 

ХТМУ – София, взеха 

участие  11 ученици от 

нашето училище.Трима 

от тях получиха оценки 

6.00, а 5.23 е средният 

успех на групата. 
 

Росица Ганчева, ст. учител по ХООС 

Една страхотна учебна година за най-малките ученици на СОУ „Бачо Киро”   

    На 1 ноември 2012 г. във 

Велико Търново на 21-я 

есенен  математически тур-

нир "Черноризец Храбър" 

Надежда Борисова от ІІБ кл. 

зае І място с 66 т. от 72 

участници. Същата извоюва 

и златен медал на матема-

тическото състезание „Д-р 

Иван Салабашев”. Отлично 

се представиха най-малките 

математици и на Европей-

ското математическо кенгу-

ру във В. Търново, където 

Василена Василева от ІІБ кл. 

зае ІV място, Венцислав 

Илиев – ІV място и Пламен 

Симеонов – VІ място. На Ве-

ликденското математическо 

състезание Йоан Ангелов от 

ІБ клас бе отличен с грамота 

за призово място. 

    Пламен Симеонов от ІVА 

клас се представи отлично и 

на финала на Националното 

състезание IT Знайко, който 

се проведе от 26 - 28 април 

във В. Търново. 

    В Национално състезание 

по БЕЛ, организирано от 

СУФ „Любословие”, СБУ и  

Института за български език 

към БАН, много активно се 

включиха учениците от І до 

ІV клас. Специални поздрав-

ления заслужават Велислав 

Христов, Гергана Георгиева, 

Катерина Георгиева, Румяна 

Мирчева и Славена Весели-

нова от ІА клас, които имат 

максимален брой точки - 30. 

    Първокласниците Велис-

лав Христов, Ивона Ива-

нова, Гергана Георгиева, 

Зорница Здравкова, Йоан 

Ангелов, Мишел Димитрова, 

Катерина Георгиева, Румяна 

Мирчева и Славена Весели-

нова, второкласниците Васи-

лена Василева, Катерина 

Колева и Надежда Борисова, 

както и четвъртокласникът 

Венцислав Илиев се пред-

ставиха отлично на финала 

на Националното състезание 

на СБНУ, получавайки 

максималния брой точки – 

50. 

    Кристина Грозева от ІVБ 

клас се класира за финала на 

първото национално състе-

зание „Ключът на музиката”, 

който се проведе на 22 март 

в Академията за музикално, 

танцово и изобразително 

изкуство в Пловдив.  

   Децата от немскоезичните 

групи на III-ти и IV-ти клас 

заеха първо място в 

областния преглед на дет-

ско-юношеското творчество 

на немски език. Четвърто-

класниците от групите по 

английски език пък се 

класираха на III място. 

    Много добро беше и 

представянето на Марина 

Божанова от ІVА клас и 

Айджан Касимова от ІVБ 

клас в областния кръг на 

олимпиадата „Знам и мога”. 

   Бяхме най-добри не само в 

областта на науката, но и в 

областта на изкуството и 

спорта. 

              Милена Маринова,  

ст. учител 

Проект „Интеграция без граници”  



Нашите таланти  в. “Пресклуб “Бачо Киро” 

Учим, творим и успяваме 

   За втора поредна година от 

Асоциация „СЛОВО” – Асоциация на 

българските учители в Мадрид и 

Българско неделно училище „Бачо 

Киро”, Алкоркон, Мадрид организират 

конкурс „Природата и традициите в 

детското творчество” за рисунка и 

литературна творба на тема 

„ПРОЛЕТТА И ДЕТЕТО”.  

   Малките художници от СОУ „Бачо 

Киро”, гр. Павликени заеха 2 място на 

Тереза Тодорова от ІІІ клас във 

възрастова група 7-8-9 години, 1 място на Антоанета Атанасова от VІ клас, 2 място 

на Айджан Касимова от ІV клас, 3 място на Мая Костова от ІІІ клас, Марина 

Божанова и Ива Цоневска от ІV клас във възрастова група 10-11-12 години, 1 място 

за Пламена Иванова от VІІІ клас и Мирела Николова от ХІ клас и 2 място на 

Габриел Петров от VІІ клас и Радослав Атанасов от ХІ клас във възрастова група 13-

14-15-16-17 години.  

   Журито за литературно творчество отреди на нашите участници следните позиции: 

1 място Доника Пенкова от VІІІ клас и 2 място на Яна Дойнова от VІІІ клас и 

Мирела Петрова от VІІ клас в раздел Поезия, 1 място на Доротея Кирилова и на 

Михаела Димитрова от Х клас, на Марина Божанова и на Пламен Симеонов от ІV 

клас, 2 място на Яна Дойнова от VІІІ клас, 3 място на Доротеа Кирилова от Х клас и 

на Василена Христова от ХІ клас в раздел Проза. 

В парка през пролетта  

На пейката, под  старата бреза, 

седи девойка с усмивка на уста. 

Как всичко цъфнало е тук сега, 

да, това е пролетта. 

 

Днес  пак замечтано гледа тя 

към уханните, прекрасните  цветя, 

 пчеличките жужат, жужат, жужат 

и от цвят на цвят летят . 

 

Там, под старата бреза, слуша  тя 

на птичките певици  песента. 

Песен за вяра, радост и любов –  

 днес е  празника Христов. 

 

На небето слънцето се смее, 

катеричка на брезичката лудее, 

 девойката за щастие мечтае, 

любимият пристига – тя го знае. 

Яна Илиянова Дойнова  

Събуждайте се всички от сън! 

Не чувате ли пролетния звън? 

Не усещате ли топлината,  

не виждате ли и цветята? 

Хайде, катерички, птички,  

хайде, пеперуди и пчелички, 

хайде, Бабо Мецо, ставай 

и пролетната козина одявай. 

Хайде, разходете се в гората, 

полегнете на тревата! 

Колко хубави са слънцето, земята, 

колко цветни са полята! 

Как приятно люлякът ухае, 

всичко може да ви смае!  

Доника Пенкова Иванова 

Пролет в гората  

Пролет иде, празници води  

Цъфна бялото кокиче –  

хубаво като момиче. 

Цъфнаха и  минзухари – 

на кокичето другари. 

 

Баба Марта пак дойде – 

мартеници си вържете – 

здрави занапред бъдете! 

И помни, мъничко дете – 

мартеничка на дърво вържи, 

щом видиш щъркел да кръжи. 

 

Лазаруват нашите момичета – 

на главите със венчета. 

Песни пеят, къщи обикалят – 

на този ден те Лазар хвалят. 

 

После – Възкресение Христово. 

Яйце червено е готово, 

Обредният хляб в средата, 

да се чукнем със яйцата! 

Мирела Петрова Стоянова 



Нашите таланти  в. “Пресклуб “Бачо Киро” 

Учим, творим и успяваме 

   Пролет е. Небето е ясно, 

синьо, без нито едно 

облаче. Слънцето грее, а 

златистите му лъчи озаряват раззеленилия се парк. В добре 

поддържаните алеи са разцъфнали първите пролетни цветя - 

големи жълти нарциси, ароматни зюмбюли и червени, 

прекрасни лалета, гордо надигнали чашки. Щастливи хора се 

разхождат и оживено си говорят, насядали по пейките. 

   А ето го и щъркела, прелита над парка и се настанява в 

гнездото си, като гледа с любопитство към играещите наоколо 

деца. Две катерички, опиянени от красотата на деня, се гонят, 

като скачат от клон на клон една след друга.Чуват се мелодични 

птичи песни от близките дървета. Група врабчета пъргаво кълве 

трошиците, хвърлени им от хората. Малките перушинени 

топчета подскачат весело и безстрашно. Голяма жълта пеперуда 

се спира във всяко цвете от алеята, пиейки от сладкия му 

нектар. 

   Децата също безгрижно си играят. Три малки момченца карат 

велосипеди, други пък ритат шарена топка на зелената свежа 

полянка. Едно момиченце, облечено в червена рокличка, се 

радва на красивата си кукла. Друго, по–голямо момиче, скача 

енергично на въже заедно с приятелката си. Щастливо младо 

семейство минава, водейки малко куче. Майката, спира 

бебешката количка до една от пейките и сяда, за да си почине. 

През цялото време ги гледа засмяното слънце и още повече 

огрява парка. 

   Бавно си отива пре-

красният ден. Паркът 

постепенно опустява. 

Златните лъчи на слънцето 

угасват и на негово място 

изгрява луната с нейните 

неразделни сестри – 

блестящите звезди. Лек, 

топъл ветрец подухва и 

раздвижва заспалите 

дървета. Нощта е спокойна, тиха, ясна. Може да се види всяка 

звезда. Луната озарява всичко с красивата си сребърна светлина, 

сякаш е запален фенер. Всичко става вълшебно, магически 

тайнствено и красиво. Звездите напомнят милиони най-

различни брилянти, които все едно някой безгрижен човек  е 

захвърлил в небесата. Сова седи на отсрещното дърво. Нейните 

умни, жълти очи гледат наоколо, сякаш се възхищават на 

красотата на нощта. Совата издава приглушен звук и отлита 

бързо незнайно къде. Щурците припяват своята безкрайна 

песен. Сякаш никога няма да свърши… 

   Започва да се развиделява. Отнякъде се чува красива, нежна 

песен на славей. Хората от града се събуждат в очакване на 

следващия прекрасен, изпълнен с много щастие и слънце 

пролетен ден. 

Йорданика Красимирова Ранкова  

Пролетни впечатления  

 

 

 
   Закичването с марте-

нички е български оби-

чай от незапомнени вре-

мена. Те се слагат на 

първи март и се връзват 

на някое цъфнало плодно 

дръвче, когато видим 

щъркел или лястовичка. 

   Малкият Джон се беше 

родил и живееше в голям 

град оттатък океана и много обичаше своите баба и дядо. Те се 

казваха баба Пенка и дядо Петър и живееха в  малко селце в 

България. Дядото и бабата също обичаха своя внук и му 

изпращаха редовно подаръци за празниците, но детето с 

нетърпение всяка година очакваше един много специален 

подарък на първи март – мартеничка,  направена с много любов 

от сръчните ръце на баба му. 

   Баба Пенка не забравяше своя внук и всяка година още през 

февруари му  приготвяше мартеничка. Тази година направи  

Пижо и Пенда. Тя беше традиционна, с бял и червен конец, но 

Пижо и Пенда станаха като живи, с усмихнати личица – още 

малко и ще ти заговорят. Дядо Петър опакова мартеничката 

много внимателно, защото я чакаше дълъг път. Сутринта отиде 

в пощата и я изпрати на своя внук. Задачата на мартеничката да 

стигне до там беше много трудна и какво ли щеше да се случи 

по време на нейното пътуване?                                                                                                        

   Рано на другата сутрин пощальона дойде, взе пакета и тръгна 

към летището. Когато стигна там, той го изпрати заедно с 

другите писма да пътува до Америка. В 

багажното отделение на самолета беше 

доста тъмно. Пижо и Пенда бяха много 

притеснени и малко уплашени какво ли ще 

се случи. Малко след, като затвориха 

вратата на самолета, Пижо се добра до 

прозореца и погледна навън. Той се стресна 

като видя на каква огромна височина се 

намират. Докато той гледаше навън, Пенда 

намери една много красива кутия, която 

щеше да им свърши чудесна 

работа за през нощта. Те 

решиха да пренощуват там. На 

сутринта Пенда се събуди от 

силен шум. Изпаднал в паника, 

Пижо се опитваше да счупи 

един от прозорците. Той искаше 

на всяка цена да избяга от тук. 

Пенда започна да го успокоява. 

Тя искаше да види усмивката на 

Джон, когато получи своята 

мартеничка. Да усети топлината 

на сърцето му и обичта му към 

дома. Пижо си представи как 

грейва усмивката на детското 

лице и веднага се върна в 

кутията при своята приятелка. 

Докато разговаряха, чуха позната реч, от един плик изскочиха 

още мартенички. Те се запознаха и от дума на дума стана ясно, 

че пътуват за Испания при Давид. В малката кутия стана весело. 

Чуваше се смях и песни. Пътуването се беше превърнало в едно 

незабравимо преживяване. 

   На летището в Мадрид 

свалиха мартеничките за 

Испания. Сутринта Пижо и 

Пенда се събудиха и видяха, 

че техните приятели ги няма. 

Пижо и Пенда отново 

останаха сами. Този ден беше 

дълъг и самотен за тях. 

Докато летяха над големия океан, ги успокояваше само мисълта 

за срещата с малкия Джон. Те заспаха дълбок сън хванати за 

ръка. Събудиха се от топлината на детска ръчичка, която ги 

закачаше на блузката си. Усетиха туптенето на сърцето на 

Джон, който много обичаше своите баба и дядо и се радваше от 

все сърце на дългоочаквания подарък. 

 

Пламен Иванов Симеонов  

Пътешествието на Пижо и Пенда  


