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Печелившият номер 

от брой втори е № 104, 

а от брой трети - № 42.  

Свгси Триуон Заргзан 

Свгси Валгнсин 
Свети Валентин – празникът на всички влюбени. Цветарските 

магазини едва смогват с поръчките на купувачите, които нон-стоп 

искат да си купят валентинки, букети с цветя, плюшени играчки, 

панделки и всякакви други 

подаръчета за празника. Изклю-

чение не правят и сладкар-

ниците, които са претъпкани с 

всякакви лакомства – торти и 

пасти във формата на сърце, 

изписани с надписи „Обичам 

те!”, сладки във формата на рози, 

кутии със захаросани ягоди и 

сметана и какво ли още не. И 

това се повтаря всяка година – 

отново, и отново, и отново...  рис. Мирела Николова, ІХ а клас 

Колонка на редактора 

рис. Йордан Иванов, VІ а клас 

Трифон Зарезан (или Ден на 

лозаря) е български народен 

празник в чест на Свети Трифон, 

който се счита за пазач на лозята. 

Празнува се от лозарите, 

винарите и кръчмарите на 14 

февруари, също като Свети 

Валентин.  

Празникът се среща още 

като Зарезановден, Трифон 

Чипия, Трифон Зарезой и 

Трифон Пияница. Веселин 

Маринов е възпял празника в 

една своя песен, която се казва 

“Трифон Зарезан”. 

рис. Лидия Миткова, VІ а клас 

14 февруари ще се 

о к а ж е  т р о е н 

празник за много 

хора. Едни ще 

празнуват деня на 

влюбените - Свети Валентин, 

други - деня на виното, 

Трифон Зарезан, а трети пък 

- имения си ден (Валентин, 

Валентина, Трифон, Валерия 

и всички техни производни). 

Дали ръка за ръка с любимия 

човек, или пък на чашка с 

верен другар – всички ще 

празнуват този ден. Ще греят 

усмивки по зачервените лица, 

ще се вдигат наздравици, ще се 

танцуват кръшни танци, ще 

има веселие. 

Вие от кои сте – обвързани 

и влюбени, влюбени във 

виното или именници?  

Решили ли сте къде да 

пийнете за здраве с приятели, 

без значение дали ще е за 

имения ви ден, или за Трифон 

Зарезан? Измислили ли сте 

вече с какво ще зарадвате 

половинката си? Романтична 

вечеря на свещи, последвана от 

бурна нощ? Следобед в 

сладкарница, последван от 

магазин за плюшени играчки? 

Разходка на лунна светлина 

(за това си сверете календара; 

проверете дали има луна)? 

Разходка с лодка по някое 

езеро? Идеи много, а времето е 

малко. Действайте! 

Валя  Андреева, ХІІ а клас 
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Проугрия винар 

На 8.02.2011г. петнадесетина ученици от ХІІа 

и ХІІб клас по инициатива на нашите класни 

ръководители – г-жа Тунчева и г-н Николов, 

посетихме в село Върбовка винарската изба на 

фирмата „Универсал Пенев” -  една от трите 

действащи изби в нашата община. Бяхме 

посрещната от г-жа Светлана Пенева, която е 

инженер-технолог и ръководи и контролира 

производствения процес в избата. Тя ни запозна с 

пътя на гроздето от приемния пункт до 

огромните винени резервоари. Научихме от 

собственика на фирмата, г-н Пламен Пенев, че 

избата през 1935 г. от местното население и през 

десетилетията се е увеличавал нейният капацитет, 

за да се стигне до днес - времето, в което за първи 

път в избата предстои да заработи бутилираща 

линия. 

С много любов и вещина г-н Пенев ни разказа 

за различните видове вина, за това как се 

извършва дегустацията им. Домакините бяха 

много мили и любезни, много гостоприемни и с 

удоволствие демонстрираха своите бели и 

червени вина. Пожелаха ни да се отнасяме към 

виното като към другар и изразиха надежда, че са 

сечелили някого от нас за професията на винаря. 

Венелин Русанов, ХІІ а клас 

Лгвгнди и обичаи 
На 1 февруари 

православната 

църква почита 

Св. Трифон - 

лечител, про-

славил се с 

чудесата, които 

правел. Роден е през 225 г.н.е. в семейството на 

бедни християни в малоазийската част на 

Римската империя. На 17-годишна възраст успява 

да излекува тежко болната дъщеря на император 

Гордиан, за което бил богато възнаграден от 

императорското семейство. Само няколко години 

по-късно на престола се възкачил наследникът на 

Гордиан – Деций Траян, който за краткото си 

управление успял да унищожи много християни 

заради вярата им. 

Един от тях бил Трифон, който не пожелал да 

се отрече от християнската вяра и умрял от раните 

си след дълги изтезания, но с молитва на уста. 

На този ден по български обичай празнуват 

лозарите, кръчмарите и градинарите, които са 

закриляни от светеца-лечител. Обичаят повелява 

стопанката на къщата да стане рано и да опече 

обреден хляб, украсен с лозово листо. Вари се и 

пиле, а в бъклица се налива от най-хубавото вино. 

Всичко се поставя в шарена торба и с нея 

стопанинът се отправя към лозето.  

Там събралите се мъже започват ритуала по 

зарязването на лозите. Обърнати на изток и 

посрещайки слънцето, те зарязват по три лози, а с 

отрязаните клонки украсяват калпаците си. Лозите 

се пръскат със светена вода и се благославят за 

плодородие. 

Ивайло Иванов, ХІІ б клас 
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Любов! Какво всъщност 

е тя? Има ли я? Кьде е ?  

Намерих я в един красив, 

дълбок и тъмен поглед, в 

който видях част от себе 

си, видях света и не 

успях да видя края. 

Разбрах, че в нея се крие 

онова, което търся – 

смисълът на моя живот. 

     Намерих го в две 

малки, но така  красиви 

ръце ,  че  веднага 

замечтах за нежността, която те можеха да дарят. В 

тези две ръце усетих топлината, която сгря цялото ми 

същество. Усетих се силен и изпълнен с желание да 

предпазя това малко тяло с изящни форми от всичко 

грозно и зло. След допира на устните и върху моите 

открих нещо изгубено във времето, отдавна 

неизпитвано. Копнея с цялото си сърце да ги 

докосвам отново и отново, и отново... Усещам 

нейната слабост и нейната сила – две крайности, 

неразделими една от друга. Те породиха чувството, 

което ме плени.  За мен тя е  книга, в която е писал 

мъдрец.  Книга с прозрения за нещата от живота, 

основани на болка и житейски опит. В нея прочетох 

истини, в които и аз вярвам, но и нови, различни 

писания, които тепърва ще разшифровам. В тази 

книга има и нечий друг почерк, но сега е отворена на 

нова страница – моята страница. Вярвам, че ако 

държа ръката ù с любов, можем да напишем една 

красива история...    

Кристиян Памуков, Х а клас 

рис. Мирела Николова, ІХ а  

Това, когсо мг плгни 

Когато открием любовта, понякога заставаме 

пред изпитания, които ни причиняват болка. 

Отвърнеш ли на болката с болка, сам се 

обричаш на болка. А трябва просто да се 

докоснем с ръце, със сърца, с разум. Това е 

вълшебство! Любовта е най-голямото 

вълшебство, скрита сила, която притежават 

всички влюбени, без да го осъзнават.  

Колкото и горчиви да са понякога 

разменените думи, колкото и болезнена да е 

нанесената от другия рана, любовта ще излекува 

душите, ще заличи всичко. Няма победа, която 

любовта не може да удържи. В любовта е 

съсредоточена огромна енергия, тя е най-

страхотната сила във видимия и в невидимия 

свят. Няма мечта, която да не превърнеш в 

реалност, няма закон, който да не можеш да 

промениш, няма ситуация, която да не можеш да 

преобърнеш, стига да обичаш достатъчно 

силно. 

Всеки, който обича,  е вълшебник! 

Василена Христова, ІХ а клас 

Любовса г рилна касо рмърсса 

Що е любовта? 
Говориш ми и … знаеш как, 
докосваш ме и … знаеш как, 
прегръщаш ме и … знаеш как, 
целуваш ме и знаеш …как. 
Обичам да съм твоя, 
обичам да си мой. 
Със тебе ще покажем на света 
що е любовта! 
 Мартина Димитрова, ІХа клас 

Една истина красивата лъжа разбива 

и искрите превръщат се във 

   сребърни сълзи. 

Една обида в самотната душа се скрива, 

отеква тътен от падаща 

   сребърна сълза. 

И тя - луната - тъй тъжна, огромна и сива, 

бледо свети над падащата 

   сребърна сълза. 

 

 Десислава Кръстева – Х а клас  

Сребърна сълза 

(откъс от есе, участващо в олимпиадата по философия) 



Ствгнири за Свгси Валгнсин 

По пъся на Алира 

- Как се чувствахте в семействата, в които 
бяхте? 

- Наистина се чувствахме страхотно. Осигуриха 

ни отделни стаи и се отнасяха с нас като с техни 

собствени деца. За тези пет дни, прекарани там, се 

привързахме до такава степен към тях, че при 

заминаването си бяхме много натъжени.  

- Като цяло с какво впечатление останахте 
за Палма и хората там?  

- Също като училището, градът е чист и 

поддържан. Могат да бъдат видяни и много 

исторически, архитектурни и природни 

забележителности. Хората са изключително 

дружелюбни и мили.  

Следващата работна среща е в България. Тя ще 

се проведе от 8 до 12 юни в нашия град. Това е и 

заключителната среща по проекта, за която ни 

предстои много работа.  

Стела Тунчева 

От 18 до 23 януари 2011 година екип от 

ученици и учители участва в работна среща по 

проект „Пътят на познанието на Алиса” в гр. 

Марачи, Майорка, Испания. Визитата съвпадаше с 

празниците в Майорка в чест на Сан Антоний и 

патрона на град Палма – Сан Себастиян. 

Попитахме Яна Петрова и Мими Маринова от 

ХІа клас, ученичките, взели участие в срещата, за 

впечатленията им от визитата: 

- Кое е различно в училището в Марачи и 
кое там ви хареса?  

- Разликата е, че като цяло училището е доста 

чисто и запазено, а учениците се стараят да го 

поддържат такова. Дворът на училището е 

огромен, с много места, където учениците могат да 

седнат и отпочинат по време на междучасията. 

Всички участваха много активно в подготовката на 

тържествата в чест на Сан Антоний.  

Учебната компания на СОУ „Бачо Киро”, „Акцент” 

АД започна продажба на сувенири и подаръци за 

празника Свети Валентин.  

И тази година учениците от XIб клас предлагат 

голямо разнообразие от продукти – химикали, 

ключодържатели, чашки с плюшени мечета, светещи 

сърца, пеещи и танцуващи мечета и други. 

З а п о в я д а й т е  в с я к о междучасие 

да разгледате или да купите в 

кабинет № 21 на малка сграда, 

докато все още има избор. 
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