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От край време хората свързват 

есента с тъга и горест. Сигурна съм, 

че за повечето от Вас, които четете 

това, есента също е символ на печал 

и раздяла с дългите летни дни!  

Есента е онази гостенка, която за 

повечето хора е нежелана. И все пак, 

ако отворим сърцата си за нея, тя ще 

ги плени по възможно най-красивия 

начин. Със своите красиви картини, 

пейзажи и неочаквани приключения, 

които крие в себе си, есента не е за 

подценяване. Въпреки че през есента 

не можем да се веселим край морето 

и навън е вече студено за разходки 

до късно вечерта, все пак тя си има 

своите положителни черти!  

Нима има друг сезон, през който 

да можем да наблюдаваме как дърве-

тата се обагрят в топлите цветове на 

есента, както и да се заравяме в шу-

мата от листа. 

Есента ни дава възможност да се 

затворим в топлата стая и да проче-

тем някоя книга, която винаги е под-

буждала любопитство у нас. А да 

споменавам ли за дългите разходки в 

обагрените с красиви цветове гори и 

паркове.  

Есента е много повече от сезон. 

Тя най-точно и ясно ни показва кол-

ко изумителна може да бъде приро-

дата. Есента сама рисува своите пей-

зажи - най-велика от всички худож-

ници! 

Йоанна Георгиева IX A  клас 

Колонка на редактора 

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

"Сезонът не е тъжен, чу ли? А просто 
тих. И просто есен." 

 Мира Дойчинова   

 Последен танц 

Листото като мъничка  сълзица 

отрони се във утрото студено 

и сякаш е крило на златна птица, 

изпърха то и падна уморено. 

 

Лежи като самотна песъчинка 

в голямата студена пуста нива 

и вечер го поглежда месечинка, 

бездушна като горска самодива. 

  

И слуша в скръб листото натъжено 

как вятърът извива бавна песен, 

че то е писъмцето позлатено, 

последното писмо на тази есен. 

Петя Дубарова 

 Оранжево и жълто 

Пресрещат ме оранжево и жълто – 

листата, разгорени като свещи. 

Днес погледът ми цветовете гълта. 

Днес нямам със кого да имам среща. 

 

Сега усещам как се утаяват 

тъгите ми по дадено и взето. 

Днес имам да мълча. Да охладнявам 

в хармония с ноември и с небето. 

Мария Донева  
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Данислав Ламбев, X А  клас 

 

 

 

Тъмни цветове с цветя                      

 
 

Черни ленти                                                   

                                                                              

Тъмно зелено 

     

  Златни елементи 

           

 

Матови цветове      

 

 

 

 

 

 

Природни мотиви  

         
       Филмите са едно от 

най-любимите развлече-

ния за малки и големи. Всеки човек разбира даден филм 

по определен начин, който зависи от чувства, който е по-

родил филмът у него. 

Едни от най-хубавите филми са есенните, пораждащи 

емоции като носталгия, любов и предизвикващи 

“пречистване” на душата. Ето и няколко филма, кой тряб-

ва да изгледате тази есен: 

  “Когато Хари срещна Сали” - филм за приятелст-

во, любов и много смях. 

 “Есен в Ню Йорк” – романтична драма за препятс-

твията в любовта. 

 “Втората майка” - филм за обратите в семейните 

ни отношения. 

 “Месец любов” - романтична драма с прекрасни 

есенни кадри, за различията, влюбването и разбити-

те сърца. 

 “Помни титаните” – филм, разказващ за тръпката 

от завръщането в училище, емоциите от петъчните 

вечери и адреналина от спорта. 

 “Имате поща” – романтична комедия, която е преп-

лела в себе си смеха и поривите на любовта. 

Даниел Иванов, X А  клас 

Есенни филми  

Маникюр есен-зима 2017-2018  

Антония Савова, X А  клас 

 

 

Всеки сезон има своя звук. Лятото се 

характеризира със забавни, бързи песни, 

зимата - с коледни, пролетта -  

с развеселяващи и монотонни. Но точно 

есента донася носталгия за изминалото 

лято и чувство на спокойствие.  

Днес ще ви представя 5 песни, които 

може да добавите към есенния си плей-

лист.  

 Marina and The Diamonds- Weeds  

 Logic - 1-800-273-8255 ft. Alessia Cara, 

Khalid 

 Nial Horran – Too much to ask 

 Selena Gomez, Marshmello – Wolves 

 Taylor Swift- Gorgeous 

Есенен плейлист  

в. Пресклуб “Бачо Киро” 



стр. 2 стр.3 Спомени от лятото 

Едно лято в  Испания  

През есента... 

Резултати от конкурса  

„Миг от лятото“ 

Категория „Рисунка“: 

 I-во място: Мая Димитрова, VIII 
Б
  

Категория „Литературна творба“: 

 I-во място:  Радостина Ранкова, V 
А

 

Категория „Фотография“: 

 I-во място: Радостина Ранкова, V 
А

, 

Ирена Асенова XI Б , Ванислав 

Николаев XI А  

 II-ро място: Габриела Тасич XI А,  

Йоана Дечкова IX А   

 III-то място: Роберто Илиев X А , 

Християн Христов X А  
снимки и текст: Николета Атанасова, XI Б  клас 

 
 
 
 
“...И беше щастлива, че се слу-
чи да разбере какво е това, лю-
бовта, както казват – нещо 
хладно и случайно под ниското 
небе с лъскава луна, и безшум-
но, и така красиво неподвижно 
и самотно. Беше хубаво. Но 
никога не се случи повече.“ 

„Пътуване по посока  

на сянката“,  

Яна Букова 
 

„…и да иска, не може да бъде 
друга. Тя е момиче със сърце, 
такива изобщо престанаха да 
се раждат!“ 

„Нощем с белите коне“,  

Павел Вежинов 

 

„Когато двама души си обър-
нат гръб, обикновено единия 
гледа напред, а другия в мина-
лото.  
Аз се бях вторачил в CNN.“ 

„18% сиво“,  

Захари Карабашлиев 
 
„Смъртта е череша, която зрее 
без нас.“ 

„Физика на тъгата“,  

Георги Господинов 
 

„Ние се раждаме първоначално 
риба, влечуго, теле, хищник, 
търтей, паразит – всичко заед-
но. Истинският ни рожден ден 
е, когато надмогнем животни-
те в себе си и платим висока-
та цена, за да станем човек. 
Всеки по свой начин и на своя 
цена.“ 

„Пътуване към себе си“,  

Блага Димитрова 

Есента вече почука на вратите ни със златните си цветове и вкусотии. Както 

всеки сезон, така и есента си има определени храни, с които да засили и защити 

имунитета и организма ни. 

Тиква - царица на есента 

  

На първо място поставяме тиква-

та, тъй като това е първата асоциа-

ция, която правим, когато есента 

наближи. Тиквата е много здра-

вословен дар от природата. Богата 

на фибри, тя не само подобрява 

храносмилането, но и осигурява 

много витамини и минерали. 

Тиквата съдържа голямо коли-

чество вит. C (мощен антиокси-

дант), както и вит. A (изкл. важен 

за здравето на кожата и очите). 

Крушите - плодът, възпят от 

Омир 

Този плод е познат на хората 

още от около 8 в. пр.н.е., когато е 

живял и легендарният Омир, а в 

Древен Рим крушите неизменно 

са присъствали върху блюдата с 

плодове, с които са се гощавали 

най-богатите римляни. 

Ще подобри здравето и фигурата 

ви. Крушата е богата на витамини 

C и K, фибри, които ще се погри-

жат за вашето добро храносмила-

не. 

Нар - чудо на зрънца 

Нарът е плод, който може да се 

консумира под формата на пресен 

сок, както и към добавка за раз-

лични ястия и салати. Фактът, че 

нарът се използва в народната ме-

дицина за лекуване на малария, 

ангина, бъбречни кризи, туберку-

лоза, изгаряния и натравяния, ни 

кара да се замислим за изключи-

телно ценните ползи от този плод, 

богат на витамини B6, B12, E и C, 

както и на желязо, магнезий, кал-

ций и калий. 

ПОМИСЛИ 

Страницата подготвиха:  

Даниел Иванов, Данислав Ламбев 

и Йоанна Георгиева, X А  клас 

 

Сладкиш с орехи и сливи 

Необходими продукти:  

 400 г брашно 

  100 г захар (+ за поръсване)  

 60 г краве масло (студено) 

  1 1/2 ч. л. бакпулвер  

 1 щипка сол 

  3 яйца  

 200 г орехи  

 400 г сладко от сини сливи  

Начин на приготвяне: 

 Брашното се смила в блендер, заед-
но с маслото, половината захар, бак-
пулвера и солта, до получаването на 
трохи. Добавят се 2 яйца и 2–3 с. л. 
студена вода и отново се смила. 
 Орехите се смилат с останалата за-
хар. Тестото се разточва в правоъ-
гълна форма и се поръсва с полови-
ната орехи. Намазва се със сладкото 
и се поръсва с останалите орехи. 
След това се прегъва като писмо. 
Намазва се с останалото яйце и се 
поръсва със захар. 
 Сладкишът се пече 30 минути в 
загрята на 190 градуса фурна, с вен-
тилатор. 
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