
На 15.01.2011 г. се проведе първият кръг на 
Националното състезание по компютърни мрежи, 
организирано от Cisco мрежова академия  "Интелекти" 
и РИО - Велико Търново. 
След решаване на теоретичен тест и практическа 
задача, първите трима в крайното класиране са: 

 1. Борис Георгиев Алтънов - ІХа клас с 90 т. 
 2. Цветомир Митков Друмев - Ха клас с 90 т. 
 3. Илиан Бориславов Йорданов - ІХа клас с 90 т. 

7 февруари 2011 г. Година 8, брой 3 

Цена: 0,30 лв. 
Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” - гр. Павликени 

Колонка на редактора 
Наближава праз-

никът на всички 

влюбени – Свети 

Валентин. Свети 

Валентин е като

-лически празник, 

който се празнува на 14 

февруари. Както всяка друга 

предишна година, така и 

тази, по традиция, в нашето 

училище ще бъде поставена 

поздра-вителна кутия, в 

която всички ще могат да 

пуснат своите картички и 

валентинки с послания към 

приятели и/или гаджета. 

Отговорник отново ще бъде 

Пламена Генчева (12а клас). 

Вестникът обявява конкурс 

за най-оригинална творба на 

тема „Свети Валентин и 

Трифон Зарезан”. Може да 

изпращате съчинения, рисун-

ки, стихотворения и всичко 

друго, което ви хрумне, че 

можете да  сътворите. 

Крайният срок за подаване на 

т в о р б и  з а  у ч а с т и е  е 

04.02.2011г., изпращайте всич-

ки материали на редак-

ционния и-мейл. Най-добрите 

ще бъдат публикувани в 

специалния празничен брой, 

п о св е т е н  н а  Д е н я  н а 

влюбените, виното ... и още 

нещо. 

На 04.01.2011г. двама от членовете 
на редакционния екип на вестника 
се срещнаха лично с известния 
български актьор, който беше 
дошъл в нашия град. Красимир 
Ранков (още познат като Антон 
Ставрев, началника на охраната в 
M – Center от сериала „Стъклен 
дом”) с усмивка се съгласи да се 
снима с Валя от 12а и Ивайло от 
12б клас. Оказа се изключително 
мил и дружелюбен човек, който с 
удоволствие разказа както за 
работата си във филма “Стъклен 
дом”, така и за трудностите в 
актьорската професия. 

СРЕЩА С АНТОН СТАВРЕВ 

УСПЕХ 

Успех на състезанието "Аз, природата и светът"  
На 20.12.2010 г. се проведе националното състезание на СБНУ "Аз, 
природата и светът" за ученици от I до IV клас. В него учениците 
от СОУ "Бачо Киро" Александрина Чакърова от І клас, Йоана 
Дечкова от ІІ клас и Явор Танев от ІV клас постигнаха максимален 
резултат от 50 точки.  

БРАВО 
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СПОМЕН ОТ КОЛЕДНАТА ДИСКОТЕКА 

На 21.12.2010г. се проведе училищна коледна 

дискотека, която осигури на възпитаниците на 

СОУ „Бачо Киро” томбола с награди, танци, 

музика на живо и още много забавления. За 

доброто настроение и музиката се погрижи 

павликенската рок-група Noise, в която свири 

нашият съученик Мартин Тодоров от 11б 

клас. 

РОДЕН КРАЙ 

Загадъчната колона 

„Марков камък” 

 Преди  около  месец  татко 

ме заведе на странно място. Насред 

обширна и равна нива видях хълм, 

над  който се  издигаше огромна, 

величествена каменна колона. От 

татко научих, че местните хора я 

наричат  „стълбо”  или  „Марков 

камък”.  Любопитно ми беше да 

разбера повече за тази загадъчна 

колона.  Научих,  че  това  е 

единственият по рода  си в  цяла 

Европа каменен римски обелиск. 

 Хипотезата на директора на 

Историческия музей във Велико 

Търново д-р Иван Църов е, че 

сградата е представлявала фамилен 

мавзолей. Тя е построена през II в. 

в имението на богати 

земевладелци, представители на 

аристокрацията на близкия голям  

град 

 Никополис  ад  Иструм.  Учените 

намират сред развалините надпис, 

който гласи: "Квинт Юлий, булевт 

и жрец на Рим, който приживе и 

със здрав разум издигна в чест на 

себе си, баща си и майка си." Този 

текст насочва учения към идеята, 

че храмът е бил изграден именно 

от Квинт Юлий, уважаван градски 

съветник и жрец на официалния 

култ на Римската империя. В такъв 

случай мавзолеят е бил превърнат 

в  хероон,  светилище  на 

обожествения след смъртта местен 

първенец. 

 На други места из Европа 

той отдавна щеше да привлича 

хиляди хора от целия свят.  

                      

 Атанас Мандев VIIа клас 

Кристиян Бакалов и Венелин Русанов от 12а клас 

допълниха празничната атмосфера с караоке 

изпълнение на китка от стари градски песни – 

„Красив роман е любовта”, „Аз искам да те 

забравя”, „Аз съм Гошо хубавеца” и „Палома”. 

Петя Йорданова и Анелия Петкова, също от 12а 

клас, допълниха изпълнението на съучениците 

си с кръшни танци и много усмивки. 



Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” стр. 3 Творчество 

Тинкърбел и застрашената Коледа           /продължение от брой 2/ 
Скоро пристигнаха  в  странен старинен град,  в  който се 

намираше чудната хеликония. Тинкърбел се досети, че трябва да има 

някакво  препядствие,  което  да  предпазва  растението.  Феите 

намериха тайна градина в двора на един замък. Там се намираше 

хеликонията,  зад  стена  от  омагьосан  бодлив  брашлян,  който 

пропускаше само феи и елфи. Всеки друг, които се опиташе да го 

премине, биваше сграбчен, обвит и убоден. Тинкърбел се промъкна, 

взе листенце от растението и го подаде на приятелките си да го 

прочетат.  

Ала внезапно се появи тъмна, човешка сянка, която дотогава 

само ги беше следила скришом. 

- Му-ха-ха-ха! Забавихте се. Откога ви чакам, малки феички. Взехте ли ми свитъка?  

Феите се спогледаха въпросително. Сянката принадлежеше на злия човек Аварис, който също 

търсеше свитъка. Той имаше голяма черна брада, прошарена коса и сключени вежди. Суровият му поглед 

и дрезгав глас издаваха лошия му характер, а лукавата му усмивка и доволно изражение показваха голямата 

му алчност. 

- Ти кой си и за какво ти е елфския свитък? На нас ни трябва спешно, за да оправим времето. 

Някои хора са били много алчни и без да мислят за бъдещето са предизвикали Глобално Затопляне. 

- А вие кой си мислехте, че го е направил? Аз предизвиках глобалното затопляне, за да може да 

потърсите свитъка, тъй като не знам къде е.  

- Но за какво ти е свитъка?! — попитаха все още с недоумение феите. 

- За пари и власт, естествено! За да мога да контролирам и да продавам 

времето! Му-ха-ха-ха! 

- Ние никога не ще ти дадем свитъка! — извика уверено Тинкърбел, която 

държеше листенцето с тайните думи.  

За нещастие, Аварис изненадващо бързо скочи и грабна безценния свитък. 

- Мой е! Мой е! — изсъска алчно Аварис и размаха хеликониевото листо във 

въздуха. 

Изневиделица Фоон изсвири нещо с уста и едно птиченце бързо грабна 

свитъка, когато Аварис щеше да го разтвори. Но той извади от джоба си 

семенца ечемик, а изкушената птичка отвори уста и изтърва свитъка. Аварис 

го хвана и прочете на глас съдържанието на тайния свитък: 

 - „Сговорна дружина, планина повдига.” Но... Това ли е? Какво е това?  

Аварис клекна безпомощно и се взря още веднъж в свитъка, като че ли този 

път ще се види друго. Феите се засмяха, защото те разбраха значението на 

тези думи, и оставиха Аварис да се тюхка.  

Тинкърбел и приятелките й се прибраха и разказаха приключенията си на другите. 

- Ще спасим Коледа, ако сме задружни! — рече пред всички Тинкърбел. — Нека сръчковците да 

направим плетени кошници, други да ги пълнят, а птичките да ги разнасят по света.  

Зима в парка  

Бях излязла навън по работа и ми се 
прииска да отида в парка. Разбира се, 
през зимата паркът бе напълно пуст. 
Дори пейките бяха замръзнали. 
Ледени шушулки се спускаха от 
железните дръжки на люлките. 
Дърветата бяха покрити със скреж. 
Няколко врабчета скитаха насам-
натам и ровеха с човки в снега, в 
очакване да намерят нещо за ядене. 

Катерина Иванова III Б клас 

Йорданика Ранкова   IVБ клас  

Челси Шилаковска III А клас 

 *** 

Студът ме пронизваше. Задуха леден 
вятър. В парка нямаше жива душа. 
Шадраванът, които беше спрян през 
зимата, се беше превърнал в ледена 
пързалка. Пръстта в алеите се бе 
втвърдила и  замръзнала. Всичко 
сякаш бе потънало в дълбок сън. 
Паркът беше побелял. 
Ослепителната светлина на снега го 
правеше още по-красив. 

 *** 

Усещането за спокойствие и тишина 
придаваше на парка особен вид. 
Приключих с разходката и се 
прибрах вкъщи. Винаги ще помня 
този ден. 



ВЕСЕЛИ ЗАДАЧИ 
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 Редакционен екип:  Валя - ХІІ а клас, Ивайло - ХІІ б клас, Михаела - Х б клас e-mail: vestnik_bacho_kiro@abv.bg 

          Пържени филийки 

Мама много добре изпържва хляб на филийки от 

двете страни, служейки си със специално малко 

тиганче. Всяка страна на филията се изпържва за 30 

секунди, а в тиганчето се събират една до друга само 

две филийки. За колко време най-малко могат да се 

изпържат 3 филийки? 

           Задача за рокери 
На един паркинг имало няколко мотора. До 

тях стояли няколко момчета. 
- Качвайте се по едно на мотор! -  

изкомандвало най-голямото от тях. 
Едно момче останало без мотор. 
- Слизайте! Качвайте се по двама на мотор! – 

изкомандвало отново най-голямото момче. 

Открийте разликите 
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рис. Мирела Николова IXа клас 
рис. Мирела Николова IXа клас 

    Нютон 
 Във Вселената има закон и ред, а 

математиката е ключът към разбирането на този 

ред.  

Има ли нещо случайно в математиката? Тя е търсач 

на схеми, структури, обясняващи логиката, по която 

функционира светът около нас. Чудно е, че колкото 

по-абстрактна и по-трудна става математиката, 

толкова по-голямо приложение намира в реалния 

живот… 

 Основните математически понятия като 

число, като геометрична фигура са математически 

текстове. Те ни изглеждат съвсем простички, а 

всъщност са абстрактни понятия, без които животът 

не може. 

 Математиката е необятна като самия живот. 
Тя е …  многолика, многопластова, загадъчна. 
Провокира те да вървиш напред и да търсиш 
отговори – още и още… Тя е като жива вода, от 

смисълът на цял един живот. 

 Математиката  е  единица,  тя  е  Абсолюта, 

единният Бог, тя е потенциал, уединение, творческо 

начало, непроницаемост, непредсказуемост и люлка на 

всичко велико,  което почти винаги е направено от 

Младостта. 

 Математиката е навсякъде около нас и вътре в 

нас… Без нас математиката е нула –  нищо, празно 

пространство.  Колкото  тя  ни облагородява,  толкова 

ние я  развиваме.  Тя се доближава до Абсолютната 

истина и Абсолютната свобода. Тя е връзката между 

очевидно  житейското  и  „предначертаното”,  т.е. 

рамките,  в  които  всеки  човек  въпреки  волята  и 

качествата си е затворен. 

 Математиката  би трябвало да  променя  света 

към по-добро, но тя може и да унищожи този свят, 

изпълнен с мечти и копнежи. 

Всичко зависи от мен, от теб, от всички нас!  


