
 

11 май  -  патронен  пра зник  на  СУ “БачоКиро”  

Пресклуб  
„Бачo Кирo“ 

ПРАЗНИЧЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 

97-та годишнина от създаването на Павликенската гимназия 

Уважаеми колеги   

и родители, 

скъпи ученици и  

приятели на училището, 

   днес е нашият ден! 
 

 

          Ден на 

всички, за 

които стре-

межът към 

знание е със-

тояние  и 

потребност 

на духа. 

С гордост 

отбелязваме , 

че от класни-

те стаи на 

Гимназията са тръгнали много 

светли умове на българската нау-

ка и култура, изявени представи-

тели на изкуството и на спорта. 

Уважаеми колеги, на днешния 

празничен ден искам да поднеса 

уважението си към Вас, които с 

отговорност и търпение възпита-

вате и изграждате бъдещето на  

родината ни. 

 Скъпи ученици,  

 на всички Вас пожелавам да 

бъдете добри хора, да успявате 

със знания, умения и мъдрост. 

Убедена съм, че ще утвържда-

ваме името  и авторитета на на-

шето училище, носейки силата на 

духа на неговия патрон Бачо 

Киро. 

 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

11 май 2018 г. 
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 „Аз един Бачо Киро съм, 

без страх от турчин комита съм.  

Пушка на рамо турих,  

Дряновски манастир намерих. 

Правдата си да диря излязох,  

въжето си на врата сам метнах!" 

       На 11 май 

2018г. се отбе-

лязват 97 годи-

ни от създава-

нето на нашето 

училище, носе-

що името на 

великия рево-

люционер - 

Бачо Киро! Познат с многоброй-

ните действия за освобождаване 

на нашата родина и с творбите, 

описващи суровата робска дейст-

вителност, той оставя следа в ис-

торията ни и се прославя като 

истински  български патриот!  

 Гордо се възхвалява него-

вото име през всичките тези годи-

ни от умни и талантливи учени-

ци, постигнали безбройни успехи 

с труд и упоритост. Това не би 

било възможно , ако ги нямаше 

учителите, съвременните будите-

ли, помагащи не само със знания 

от обемните учебници, но и със 

житейски съвети за живота и мо-

рала. 

 Училището ни е център на 

култура, запазило в себе си тра-

дициите на българското образова-

ние, но и винаги отворено за нови 

възгледи и мирогледи като един 

образец на модерния европейски 

идеал! Помнете, че в днешния 

ден ние не само отбелязваме от-

варянето на вратите на една сгра-

да - ние почитаме отварянето на 

врати за много хора, дало въз-

можности за реализация, създало 

приятелства, възпитало достойни 

хора! 

Данислав Ламбев, Х 
А 

клас 

Колонка на редактора 

„Кал, дъжд, падане, ставане, не се 

върви, но нали е за свобода българс-

ка, юнакът трябва всичко да тър-

пи.“  

 

,,Сбогом, мило отечество, сбогом, мили народе. Аз днес оти-

вам за твоята свобода да се боря с неприятели, че или победя, 

или падна мъртъв - за мене е все едно. Мисля, че си изпълнявам 

длъжността, като отивам за твоята свобода да умра. Стига 

моите потомци да оценяват, че кръвта на народните мъченици 

ще ги избави от турското робство."  

Пепи Стефанова -  

директор на  

СУ „Бачо Киро“ 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ  

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС  

ВТОРО МЯСТО 

в направление 

„Публицистични материали. 

Очерк“ 

 

ВТОРО МЯСТО в направление  

„Училищен вестник“ 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

И ЛИТЕРАТУРА 

организирано от  

Сдружение на учителите филоло-

зи „Любословие” 

ВТОРО място във II кръг  

на Денислав Стоянов 

от II
А

 клас 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА  

ОЛИМПИАДА ПО  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  

ЛИТЕРАТУРА 

ТРЕТО място  

на Диана Дончева 

от XII
Б

 клас 

 
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

МУЗИКА “КЛЮЧЪТ 

НА МУЗИКАТА” 

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ  

на Виктория Боева,  

Преслава Пенева и  

Йоан Ангелов 

от VIБ клас 

3 отбора на  

СУ “Бачо Киро” –  

ОБЛАСТНИ  

ШАМПИОНИ  

от  

Ученически игри  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес отново сме тук – в училищния 

двор. Днес трябва да кажем довиждане на един 

много специален човек, който през последните 

четири  години бе неотлъчно до нас… Нашият 

класен ръководител – г-жа Теодора Атанасова. 

Сега, когато училищният живот свърши, искаме 

да и изкажем своята благодарност за неописуемото 

търпение. Продължавайте все така да изпълнявате 

своята трудна мисия на учител и да направите 

добри хора и тези, които идват след нас! 

Обичаме Ви – всички ние – момичетата и 

момчетата от XIIв клас. 
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Скъпи ученици, 

 

Със сигурност си спомняте деня, 

в който пременени и 

развълнувани, с любопитство сте 

прекрачили прага на класната 

стая. Неусетно са изминали 

дванайсет години – за едни от Вас 

изпълнени с доста труд и стремеж 

към знание, а за други те са били 

просто една пъстра въртележка. 

Днес, пред прага на живота, Вие 

сте отново развълнувани, но от 

плахите деца няма и следа. През 

тези дванайсет години стъпка по стъпка Вие сте 

изграждали своята личност, за да се превърнете в 

уверени и целеустремени млади хора. В този дълъг 

път на съзряване Вие сте били подкрепяни, 

напътствани, вдъхновявани, а понякога и укорявани 

от Вашите учители. 

Скъпи мои ученици, 

В училището на живота Ви предстои да изживеете 

много прекрасни мигове, но и много горчивини. 

Приемайте всяка трудност като изпитание и всеки 

неуспех – като урок! Бъдете отговорни и достойни 

хора с топли сърца, толерантни и трудолюбиви! 

Мечтайте и следвайте мечтите си, но никога не 

забравяйте, че истински великото се крие в добротата 

и човечността – както е казал големият ни поет Дямян 

Дамянов „Животът скрит е в дребните неща, в жест 

най-обикновен, ала човешки“! 

От сърце Ви желая успех във всички смели 

начинания и много късмет! Обичам Ви! 

XII Б клас 

Сбогом, зрелостници! в. Пресклуб “Бачо Киро” 

Мили мои момичета и 

момчета от 

XIIа клас,  
заедно 

преминахме 

успешно 

през най-

хубавото 

житейско 

изпитание - 

училището. 

Имали сте 

мигове, 

когато сте го 

мразили, но 

много по-често навярно сте го 

обичали... То ви направи 

съзнателни хора, то ви подготви да 

изберете правилния път на 

кръстопътя на живота... Даде ви 

ценни уроци и от днес нататък вие 

трябва да ги прилагате умело, ако 

искате да издържите и следващото 

изпитание, а то просто се нарича 

„живот"!  

От утре бъдете себе си, 

отстоявайте себе си, бъдете смели, 

знаещи и можещи; когато вървите 

нагоре, не забравяйте откъде сте 

тръгнали и накъде отивате; по пътя 

към върха не губете идеалите и 

ценностите си, защото всеки от вас 

го чака нейде един звезден връх.  

Преследвайте целите си упорито и 

с труд; искате ли нещо - вземете си 

го, но без да нарушавате нечия 

хармония; бъдете упорити, но и 

отстъпчиви; бъдете добри, но не 

твърде добри; бъдете и мъничко 

лоши, но не се заразявайте с 

лошотия; останете верни на себе и 

познавайте приятелите си в нужда; 

вярвайте в неограничените 

възможности и мечтайте, защото 

човек е толкова голям, колкото 

големи са мечтите му; почерпете от 

мъдростта на стареца, но не 

пренебрегвайте дързостта на 

младостта у вас; научете с лекота 

житейските уроци, както онези в 

училище; не забравяйте да бъдете 

благодарни; радвайте се на 

свободата си, но не я превръщайте 

в слободия; когато се спънете и 

паднете, станете и гордо 

продължете напред; не се 

предавайте в трудни моменти; 

изживейте живота си така, че да не 

съжалявате; жънете там, където сте 

посели; вярвайте във вятърни 

мелници, но не опитвайте да 

хванете вятъра или да върнете 

стрелките на времето... 

Преди всичко обаче: бъдете хора, 

хора със сърца, намирайте 

човешкото във всекиго, запазете 

детското и невинното, не 

разплаквайте малките ученици, 

които живеят във вас, онези 

същите деца, които прекрачиха 

някога училищния праг... 

На добър час, момичета и момчета 

от XIIa! 

И помнете, каквото и да ви 

готви утрешният ден, започнете от 

днес!!! Обичам ви!!! На добър 

час!!! 

XII А клас 

Днес казваме довиждане на 

тези, които бяха до нас през 

тези пет години – нашите 

учители. На Вас, скъпи 

учители, дължим зрелостта си. 

Вие ни поведохте по трудните 

коридори на знанието, Вие ни 

напътствахте с усмивка и укор, 

но най вече ни показахте, че за 

да успееш трябва да се бориш, 

за да помъдрееш, трябва да не 

се страхуваш да грешиш. И ако 

човек е толкова голям, колкото 

са големи мечтите му, то 

трябва да тръгнем към тях, за 

да ги превърнем в реалност. 

Нека да тръгнем с усмивка 

напред към нашето бъдеще, 

където запазено място имат 

само най-смелите. Гимназията 

ни изпраща, за да дойдат 

прекрасни години, изпълнени с 

емоции, отговорности, смях и 

сълзи.  

А Вие, скъпи учители, ще ни 

липсвате много! Ще ни липсва 

доверието в нас, обичта, с 

която превръщахте 

лудориите ни в отговорност, 

търпението, с което ни 

учихте, че животът е път и 

цел, а имаш ли цел, ще 

намериш и пътя. Затова на 

този така бленуван, дълго 

чакан и желан ден, със сълзи в 

очите и дълбок поклон Ви 

казваме БЛАГОДАРЯ! 

XII А клас 

В спомените ... Училищен вестник на СУ “Бачо Киро” 

Красимира Генкова  

кл. ръководител  

на XII 
А

 клас 

Наташа Нонова  -  

кл. ръководител  

на XII 
Б
 клас 

Скъпи учители, през всички тези години ни научихте на безброй неща. Показахте ни, че зад цената на 

успеха се крият много трудности, но въпреки всичко не се отказахте. Сега гледате с надежда и силно 

вярвате, че ще успеем да се справим с препятствията в живота. Благодарим Ви за положените усилия, 

искрената всеотдайност и за това, че ни научихте колко много трябва да се борим за онова, което искаме. 

Разбрахме, че не бива да приемаме нищо като даденост. 

Скъпи съученици, пожелаваме Ви да изживеете пълноценно всички красиви мигове и положителни емоции 

в училище. Наслаждавайте се истински на тези години, защото това е най-

хубавото време. 

  Преди четири години, 

на 15 септември, аз 

започнах едно ново 

приключение. Станах 

класен ръководител на 

днешния 12 в клас. В 

кабинет №8 посрещнах 

с голям страх 18 

ученици. Притеснявах 

се дали ще ме слушат, 

дали ще ме харесат, 

или намразят. 

Днес след много имиграции и 

емиграции отново сме 18 на брой, но този 

път броя и себе си в това число.  

ХІІ в, Благодаря Ви, че ме направихте 

част от Вашия клас! Благодаря Ви, че ме 

уважавахте и слушахте. Благодаря Ви, че 

ми позволихте да Ви бъда освен класен 

ръководител и приятел! 

Ще ми липсвате! Обичам Ви! 

Теодора Атанасова   

кл. ръководител  

на XII 
В
 клас 

Диляна Костова, XII Б  




