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Коледен брой 

Цена 0, 50лв. 

Последни летни дъждове валят, 

последни топли ветрове шумят. 

Танцуват те върху горещата земя 

и с поклон приканват есента. 

 

Гроздове на лозите натежават 

и в теменужен цвят се украсяват. 

Небето облича сива бална  дреха, 

птичите криле полека я подеха. 

 

Над земята в притихналия здрач   

се носи бойна песен на кълвач, 

и всеки се спира да чуе песента 

за огнения танц на есента. 

Преди и сега  

Преди беше истина, преди беше реалност. 

Сега си спомен, от който  

                             очите ми се  пълнят със сълзи. 

Преди беше реалност,  преди беше истина. 

Сега си  спомен, от който  

                                           понякога настъхвам. 

Съдбата явно е решила, 

                               че не мога аз да те забравя. 

 

Мили Дядо Коледа, 

 

   Пиша ти това 

писмо, защото скоро е 

Коледа, а аз цяла годи-

на съм слушала, била 

съм добра ученичка и 

добро дете. Моля те да 

ми изпълниш едно желание! Дари здраве, 

щастие, късмет и топлина на нашето семейст-

во, и най-вече на мама и татко! Сбъдни също 

така желанията и на моите съученици и им 

дай това, от което имат най-голяма нужда! 

Нека те бъдат умни и добри през новата годи-

на, да не се карат и бият помежду си, а да си 

помагат и да уважават нашите учителки! Бла-

годаря ти много, Дядо Коледа! 

 

Винаги вярваща в теб, в твоите коледни чу-

деса и в доброто у хората: Гери 

 

Гергана Златкова Георгиева,  ІIІА клас,  

 

Мили Дядо Коледа, 

 Пише ти едно момченце на 8 години от гр. Павликени. Аз вече 

съм ученик във ІІ клас. Много обичам да играя, да пея, да свиря на пиано 

и да танцувам народни танци. В училище е много хубаво, защото имам 

много приятели.  

  От днес при нас учи ново дете – Амелия. Тя е много усмихната и хубава, 

но е различна от нас. Госпожата ни обясни, че е болна от детска церебрал-

на парализа и затова ходи трудно и има нужда от помощ. Тя също така ни 

разказа колко много труд и усилия полагат Амелия, нейната майка, лека-

рите и терапевтите, за да оздравее. Вече три пъти са ходили на лечение в 

Китай. Предстоят и още такива процедури, защото докторите казват, че 

Амелия ще проходи. Госпожата ни разказа също така, че тя е дете като 

всички нас независимо от заболяването й и ние трябва да й помагаме, ко-

гато има нужда, и да и бъдем приятели.  

Виждайки това усмихнато момиченце с големи черни, но тъжни очички, 

реших, че бих могъл да помоля теб, мили Дядо Коледа, да и помогнеш. 

Дай на това момиченце и неговата майка сила и истински приятели с доб-

ри сърца, за да може  да бяга на двора с нас! Отвори, мили Дядо Коледа, 

сърцата на всички добри хора, за да могат да се съберат паричките, които 

са необходими за нейното лечение! 

  Благодаря ти от цялото си сърце за чудесата, които ще направиш, за да 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА !  
Здравейте скъпи 
учители, ученици и 

родители! 

Наближава Коледа! 

Твърди се, че на 
Коледа стават  

чудеса.  

Вие вярвате ли в това? 

Коледа е празник за цялото семейство. 

Децата са писали писма до Дядо Коледа 
и сега чакат с нетърпение да съмне, за 

да получат своите подаръци, оставени 
от него под елхата. 

Коледа е един уникален празник! Лично 
аз го обожавам! 

Камината гори, масата е наредена, 

елхата украсена, светят лампички по 
прозорците, чорапчето, окачено над 

камината, чака да бъде напълнено с 

лакомства. Тиха и нежна музика. 

Смях и сладки приказки с близките... 

Това е моята представа  

за перфектната Коледа. 

Колонка на редактора 

Рождество 
 

Звън дочух - далечен звън, 

звън - внезапен и тревожен, 

Камбана влезе в моя сън 

и ме погали спомен... 

 

Звезда над мене изгоря, 

нощта от болка потрепери, 

Прошепна хор - във храм аз бях, 

дете бях и се молех! 

 

Запалих свещ от друга свещ, 

ръка целунах на старица, 

и нещо скъса се във мен, 

като в ранена птица... 

 

Глас забравен - нощен глас - 

дочух камбаната да плаче, 

с душа горчива като мен - 

с душата на сираче! 

 

Забравих страх,усетих Бог - 

и светлината ме прегърна... 

И времето за дълго спря -  

 

Габриела Борисова, VБ клас 

Писма до Дядо Коледа 

Пламена Иванова,  

ОГНЕНИЯ ТАНЦ НА ЕСЕНТА  

За теб съм малка искрица, 

която свети в сърцето, 

която пали  доброто   

в една мъжка зеница. 

 

За теб съм грижа не малка, 

която тревожи сърцето, 

която е сянка в окото, 

но те изпълва със обич. 

 

За теб съм отскоро  страхът, 

който те кара да тръпнеш, 

който те кара да мръзнеш 

и да проклинаш студът. 

 

За теб не съм вече  дете, 

което заспива с  приказки, 

а което с думи дръзки 

мрежа  край тебе  плете. 

 

За теб съм тази  искрица,  

която роди грижата, 

 която подпали страха. 

За теб съм  

Плодовете на есента   

Беше слънчев и прохладен есенен ден. Мама и тати решиха, че е дошло време да 

прибираме есенните плодове. Аз се радвах, че ще отидем на село. Първа скочих в ко-

лата и с нетърпение очаквах беритбата.  

Докато пътувахме към Вишовград, край мен се разкри красива есенна картина. 

Пробягваха дървета в чудни цветове: червени, оранжеви, жълти. Само боровете в 

„Славееви гори” стояха на стража в зелена премяна. 

Щом пристигнахме на село и колата спря, аз хукнах към двора. Ябълките се бяха 

отрупали със сочни червени плодове, а в покафенелите листа на крушата ме примамва-

ха вкусни жълти крушки. Веднага си откъснах една и я захапах. По устните ми потече 

сладък лепкав сок.  

В това време тати дойде със стълбата, а мама носеше кошниците. Тати се качи на 

стълбата и започна да бере ябълките, а мама се захвана с крушите. Аз й помагах. Кога-

то се поизморихме, спряхме да си починем. Колко красиво беше това, което видях! 

Кестените отсреща  стояха величествено в своята шарена есенна премяна. Тати е сед-

нал на стола, а мама на едно пънче. Правят планове къде да приберат ябълките и кру-

шите. И двамата се усмихват. Доволни са от плодовете на своя труд. Аз ги гледам и 

съм радостна и щастлива.  

Колко прекрасна е есента! 
 

Александър Барбонелов, 

Есен е  

Есен е. Жълто, оранжево, червено, кафяво – цвят до цвят, пъстър килим. 

Есен е. Почернели живи жици – прелетни птици, готови за път. 

Есен е. Хладно, дъждовно, ветровито, а сутрин рано дори мразовито. 

Есен е. Круши, ябълки, грозде – плодовете на нашия труд. 

Есен е. Черна, разорана земя – майка на малките житни зрънца. 

Есен е. Деца, деца и весела игра сред пъстрите листа. 

Есен е… 

Йоанна Бобева, ІІІА клас 

Колко весело, красиво 

есента нашари двора, 

върху плочките ни сиви  

грейват шарка подир шарка. 

 

Шаро котето подгони, 

а врабчето чикчирика 

в тази есенна палитра, 

в тази приказна картина. 

 
Славена Веселинова, ІІІА клас 

I място в раздел „Поезия“ - „Цветовете на есента“ 

Есенна приказка  

Художничка  

Художничка голяма е Есента. 

Рисува, рисува навред по света. 

Навсякъде край нас шари със замах. 

Нашари дърветата, 

нашари полетата, 

нашари дворовете. 

Само едно не разбирам -  

как успява Есента  

сам самичка да направи 

тази чудна красота. 

Зорница Здравкова, ІІІА клас 
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Теодора Димитрова  и   Христо  Конакчиев 

се представиха отлично в конкурса „1000 

стипендии”, организиран от фондация 

„Комунитас”, и  заслужиха своите целого-

дишни стипендии. 



Борислава Блажева - ІІA клас, 

Виктория Кърчева - VА клас и 

Тодор Петров - VІІБ клас спе-

челиха със своите рисунки 

първо място на организирания  

през месец октомври  от Асо-

циация „Слово” и Българското училище 

„Бачо Киро” в Алкоркон, Мадрид, за трета 

поредна година международен конкурс 

„Природата и традициите в детското твор-

чество”, който тази година премина под 



 

Две блон-

динки си гово-

рят:  

- Предс- тавяш 

ли си, през 

тази го- дина 

Нова го- дина се 

пада в петък.  

 - Не-е! Дано 

само да не е и 

13-и.  
























- Ей, малкия, да не ме забравиш за Нова 

Година?  



Скъпи Дядо Коледа! Китайските пират-

ки, които ми подари миналата година, 

много ми харесаха! Но тази Нова година 

искам да ми подариш, моля, два пръста 

за лявата ръка… 



Скъпи Дядо Коледа, 

пожелавам си тази година да имам тънко 

тяло и де- бел порт-

фейл. И моля те, 

чети вни- мателно, 

за да не ги обър-

каш като миналата 

година!



















След новогодишния празник в 

детската градина баща говори на 

сина си:  

 - Сине, ти си вече голям, трябва 

да ти кажа истината - няма Дядо 

Коледа. Това бях аз.  

-  Знам, знам. Нали щъркелът съ-

що си ти.     



В навечерието на Коледа мъж се 

клатушка по улицата, носейки ел-

хичка. Една възрастна дама го 

вижда и с изумление казва:  

- Как не ви е срам по Коледа да се 

напивате, а да не стоите при се-

мейството си?  

- И на мен ми се иска да се прибе-

ра, но не знам как да се измъкна 

от тази гора. 



Какво пише в писмото на Лили 

Иванова до Дядо Коледа?  

Знаете ли, че първата коледна картичка е изработена от 

англичанинът Хенри Коул през 1843. Омръзнало му да 

пише писма до семейството си за празниците, бизнес-

менът решил, че с картичка ще е по – бързо. Идеята му 

станала толкова популярна, че успявал да продаде все-

ки различен модел за 1 шилинг.  

Първата новогодишна бъл-

гарска картичка е изпрате-

на през 1882 г., а първата 

коледна – през 1885 г. По-

вечето от честитките се от-

печатват в Германия с до-

бавен текст на български, а 

рисуването на български 

картички започва през 20-те 

години на 20 век.  

Знаете ли, че най-

прочутият елен на планетата – 

Рудолф, всъщност е от женски 

пол. 

Традиционните цветове на 

Коледа са зелено, защото сим-

волизира живота, червеният, 

символизиращ кръвта на Исус, 

и златният, който се свързва 

със светлината и изобилието. 

Знаете ли, че Jingle Bells първоначално е написана за 

Деня на благодарността. Композирана е от Джеймс 

Пиърпойнт през 1857г.  

В Скандинавските страни, ко-

ледната украса основно се със-

тои от миниатюрни кози, нап-

равени от слама. От същия ма-

териал са изработени по-

голяма част от декоративните 

предмети, които се използват 

за украса за този празник.  

Знаете ли, че първото коледно 

дърво пристигнало в Англия 

през 1811г., когато съпругът 

на кралица Виктория поставил 

елхата в замъка Уиндзор.  

Знаете ли, че 

всяка година по све-

та се украсяват око-

ло 35 милиона ко-

ледни дръвчета. 

В книгата на ре-

кордите на Гинес 

като най-високо ко-

ледно дърво е впи-

сана ела с височина 

Знаете ли, че... 

Елица Иванова, VБ клас 

Александрина Чакърова, 

Мая Костова, VА клас 

Хо - хо - хо... 

Катя Крумова, VIIA клас 

  Полина Петрова, VБ клас 

БРАВО! 



Атанас Стефанов Линков от IXA   клас  в 

„Цветна олимпиада” се класира на първо място 

в областта по „Информатика и информационни 

технологии и ще участва в следващия кръг, 

който ще се проведе през април 2015г. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 










 

Ученици и учители от СОУ „Бачо Киро” взеха участие в общоселски 

празник, проведен на 22.11.2014 г. в с. Патреш под надслов „Нашите 

деца хубави”, посветен на Ден на християнското семейство. 



























 

Полина Атанасова получи покана за участие в 

тържествено отбелязания в аулата на Софийс-

кия университет „Свети Климент Охридски”  

Световен ден на философията. Тя бе отличена 

със  сертификат за отлично представяне в кон-

курса за философско  есе.



 

 

Анди Христов, VII
A клас 

Нашият талантлив математик - Ради, с поред-

ния успех - второ място на областен кръг в 


