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На 8-ми март всяка година 

се отбелязва Международният 

ден на жената. Всяка една же-

на по целия свят бива уважена 

и поздравена за това, че се на-

рича ЖЕНА. Всички ние в то-

зи ден най-вече се обръщаме 

към своите майки, които са се 

борили за нас и  все още го 

правят. Жените, които ни оби-

чат безрезервно, предпазващи 

ни от всичко, което би ни на-

ранило и наскърбило. Жена - 

създание, носещо грехове, 

мечти, тъги. Дори да бъде с 

разбито сърце и наранена ду-

ша, тя ще намери сили да се 

изправи въпреки всички тру-

дости.  

Жената може да направи 

счупеното да изглежда краси-

во. Може да е силна и невиди-

ма едновременно. Тя има цяла 

вселена вътре в себе си. Жена-

та, носеща всички грехове на 

земята, всички проблеми на 

децата си. Носи ги на рамене-

те си и всичко това я кара да 

изглежда, че все едно  носи 

ангелски крила. 

Николета Атанасова, XI Б  кл. 

Колонка на редактора 

Пресклуб  
„Бачo Кирo“ 

Празничен брой Училищен вестник на СУ „Бачо Киро“ - гр. Павликени 

БЪЛГАРКА Е! 

 

 

Жените – едни непредсказуеми същества, 

които имат свои доста странни разбирания за 

света и за околните. Женският мозък е устроен 

така, че да постави мъжа в безизходица и да не 

му остави друг избор, освен този да се предаде 

и да признае вината и грешката си.  

Ето няколко правила на женската логика, илюс-

триращи странния начин, по който функциони-

ра сивото ѝ вещество.  

1. Първо правило: „Твърдение, което остава 

без възражения, се счита за доказано.“  

2. Второ правило: “Повтарянето на едно и 

също нещо по няколко хиляди пъти е си-

гурен начин то да промени мнението на 

мъжа… в полза на жената. 

3. Трето правила: “Когато забележи, че гре-

ши, сменя темата или така омотава мъжа в 

мрежите на логиката си, че дори и тя заб-

равя какво е искала да каже.  

4. Четвърто правило: “Жената не се подчи-

нява на закони, принципи и правила, за-

щото тя ги създава!“ 

Женската логика   Жена ми е на две диети едновременно, защо-

то не може да се наяде само с една.  

 Много е опасно, когато срещнеш жена, която 

те разбира напълно. Това обикновено завършва  

с женитба. 

 Две приятелки се срещат. Едната бута детска 

количка. Другата гледа бебето:  

- Същинско копие на татко си!  
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в. Пресклуб “Бачо Киро” 

КРЪСТОСЛОВИЦА       

Йоанна Георгиева, X А  клас 
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Даниел Иванов, X А  клас 

Анджелина Джоли – една от 

най-високо платените Холивудски 

актрси, режисьор, пратеник на добра 

воля на Агенцията за бежанците на 

ООН.  

Био ̀нсе Ноулс-Картър  
- американска певица, актриса, 

автор на песни и продуцент, една 

от най-чаровните жени на наше-

то време. 

Селена Гомез – 
американска певи-

ца, актриса, предс-

тавител на UNICEF 

и най-следваният човек в Instagram със 

134 милиона последователи. 

Приянка Чопра  
една от най-високо платените Боли-

вудски актриси, певица и най-

красивата индийка за 2017 г.  

 

 
Кендъл Дженър  

- американски модел и телевизион-

на звезда, занимаваща се също и с 

благотворителна дейност.  

Антония Савова, X А  клас 

1. Майчина ласка. 

2. Годишен сезон. 

3. Легло, в което едно време майките са отглеждали своите 

бебета. 

4. Фолклорен или повествователен жанр, който се основава 

на измислени герои и събития. 

5. Чувство на нежност и привързаност. 

6. Първата прелетна птица, която предвещава пролетта. 

При правилно решение в оцветеното поле ще получите 

пролетно цвете, което подаряваме на мама за нейния 

празник — осми март. 

5--тете най-красиви  
жени днес  

Българка е!- шепнат ветровете. 

Българка е! Първа е по хубост! 

Българка-по-нежна е от цвете, 

което не понася капка грубост! 

Българка е-истинска богиня! 

В бяла рокля с везани шевици. 

Сякаш дар от райската градина 

са искрите в момини зеници. 

Българка е! Песен да запее 

птиците в гнездата онемяват. 

Усмихне се - слънцето изгрее, 

Господ с шепата си и е давал. 

Българка е! Първа под небето! 

По-красива от звезда вечерница. 

Българка е! С обич във сърцето, 

тя белязва сякаш е вълшебница. 

Ивелина Никова 
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Красивата кралица на 

Египет е известна с 

нейните големи 

постижения и грешки 

в управлението. 

Вълнуващата ѝ 

история е разказана в 

много филми и книги, 

тъй като освен със 

собствените си 

решения, тя е впечатлявала поколения наред и 

с брака си със също толкова известния    

 Юлий Цезар. 

Нейният живот бил кратък, но изключително интензивен. Само на 

17 г. тя става комендант на френската армия. На 18 години тя вече се е 

доказала като много добър стратег и безстрашен воин, спечелвайки 

много битки с английската армия. На 19 години я изгарят за ерес, а 25 

години по-късно е обявена за невинна и мъченица. 

5 -те най-влиятелни жени  

Актриса, която харесвам... 

Данислав Ламбев, X А  клас 

  

    Как една же-

на успя да на-

кара света да я 

нарича “жената 

чудо”? На този 

въпрос може да 

даде отговор 

бижуто на Из-

раел, Гал Га-

дот. 

   Тя си заслужи 

този прякор не 

заради красотата 

си, а заради упо-

ритостта си и 

борбения си дух. 

 Израелската актриса полу-

чава това признание заради 

главната ѝ роля във филма 

“Жената чудо”. Това е най-

успешният филм на 2017 годи-

на, като според филмовите кри-

тици причина за този успех е 

именно блестящото представя-

не на Гал Гадот. Актрисата е 

избрана за главната роля, защо-

то превъзхожда останалите на 

кастинга с физическата си под-

готовка. Тя е била четири годи-

ни на служба в израелската ар-

мия. Пет месеца тя изучава 

шест различни вида бойни из-

куства. След завършека на под-

готовката тя изпълнява безуп-

речно ролята на първата супер-

героиня в историята. 

 Но Гадот не печели назва-

нието си само заради екраниза-

цията. Тя е “жена чудо” и в 

ежедневния си живот. По време 

на заснемането на филма изра-

елката е била бременна в петия 

месец. За да се завършат сним-

ките на сцените, е било нужно 

коремът ѝ да бъде боядисан в 

зелено, а кадрите после се об-

работвали. След като филмът 

излиза по кината и бива оценен 

високо от критиците, Гал про-

дължава да върши чудеса. Тя 

мотивира жените, че могат да 

са независими и могат да пос-

тигнат всичко. Гадот не моти-

вира само жените по света, тя 

мотивира и малките момчета, 

които след като са изгледали 

екранизацията, казват че като 

пораснат искат да станат като 

Гадот. 

Във вечерта на наградите 

“Златен Глобус” актрисата по-

лучи специална награда, която 

се връчва на жените, променя-

щи границите на киното и теле-

визионния бизнес. Израелката 

отделя голяма част от речта си 

да съобщи, че споделя награда-

та с жените и мъжете, които се 

борят за женското движение в 

индустрията и обществото. 

 Харесвам Гал Гадот, защо-

то тя е борбена жена, която 

вдъхновява хората по света да 

бъдат себе си и да застанат зад 

това, в което вярват.  

“Мисля, че жените са неве-

роятни, заради способността да 

показват чувствата си. Възхи-

щавам се на такива жени. Също 

така мисля, че е грешно, когато 

те прикриват емоциите си, за да 

изглеждат силни. Аз казвам, 

нека бъдем себе си и нека това 

бъде нашата сила.” (Гал Гадот) 

Гал Гадот 

    

     Тя  е професиона-

лен сърфист от САЩ. 

Избрах да пиша за 

нея защото тя е една 

силна жена, справила 

се с трудностите и 

помагаща на хората. 

      Тя започва да се 

състезава още когато 

е на 7 години, в раз-

лични щатски състе-

зания. На 13-годишна 

възраст Бетъни пре-

търпява тежък инцидент. Докато си лежала на 

сърфа с отпусната във водата лява ръка, я напада 

тигрова акула. Акулата отхапва ръката и до ра-

мото. Възстановяването е тежко и бавно. Тя ус-

пява да се оправи и с упоритостта си и своята 

търпеливост започва отново да сърфира. Хамил-

тън продължава да покорява вълните. Участва и 

печели международно състезание. През 2007г. се  

 

състезава с професионалистите. 

Превръща се в знаменитост и вдъхновение за 

милиони хора по света. Тя помага, давайки ку-

раж на хората с увреждания, преживели подобни 

травми. 

За Бетъни са снимани няколко филма, но 

‘‘Душа на сърфист‘‘ се превръща в един от най-

мотивиращите филми на всички времена. Също 

така издава книга “Тяло и душа“, като със собст-

вения си пример се опитва да мотивира много 

жени по света да не се предават пред неволите си 

и да се борят винаги за мечтите си. 

Едно от най-важните неща, които е постигна-

ла, е, че е създала семейство. Днес тя е щастливо 

омъжена и има син на име Тобиас, на който пре-

дава своите умения по сърфиране. В момента е 

бременна и чака второто си дете. 

Харесвам я точно заради тези неща, които е 

постигнала, и че се е борила с трудностите в своя 

живот. Личният и живот доказва, че няма нищо 

невъзможно. 

Тя е изпреварила времето си. 

Родената през 1867 г. в Полша 

Мария Кюри е гениален учен в 

областта на физиката и 

химията. Тя е и първата жена, 

получила Нобелова награда, и 

единствената жена, получила 

две Нобелови награди. Нейните 

открития дават на 

човечеството възможност да 

направи огромна стъпка 

напред в еволюцията си. Тя е и 

първият изследовател в 

областта на радиоактивността, 

термин, създаден от самата нея. 

Родена като Норма 

Джийн Бейкър, Мерилин 

израства в бедност, за да 

се превърне в една от 

най-известните 

филмови легенди. 

Нейните филми са 

умерено успешени, но 

тя  оставя трайна следа 

чрез своя фотогеничен 

външен вид и аурата на 

блясък и изтънченост.  

Влиятелен домакин на токшоу,  
Опра Уинфри  
е сред първите  
жени със собствено   
ток шоу.  
Нейното  
предаване е 
изключително  
влиятелно,  
защото се  
фокусира  
върху въпроси,  
важни за американските жени.  

Мария 

Василева,  
X А  клас 

Катерина Иванова 
X А  клас 

Бетъни Хамилтън  


