
14 декември 2010 г. Година 8, брой 2 

Цена: 0,30 лв. 

Скъпи ученици, учители и служители на СОУ “Бачо Киро”,  

Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” - гр. Павликени 

Томболата от миналия брой продължава и в този. Печелившият номер от брой първи е № 5. Честито! Нека спечелилият да се 
свърже с редакционния екип, за да разбере как ще си получи наградата. Припомняме правилата: номерчето в горния ляв ъгъл на първата 
страница на всеки брой ви осигурява участие в томболата, а наградата е да бъдат извинени отсъствията в един ден по Ваш избор.  

Идва най-светлият празник за християните – 
Рождество Христово. Трапезите се отрупват с 
всевъзможни гозби, елхите се украсяват с лампички, 
играчки и гирлянди, децата са в очакване на белобрадия 
старец, който ще остави подаръци под елхата. За някои ще 
има лакомства, за други – нова играчка, за трети – нови 
дрешки, а на всички лица, млади и стари, ще греят топли 
усмивки.  

Остават броени дни до изтичането на 2010 година. 
Нека да я изпратим подобаващо, като си простим 
грешките, които сме сторили през изминалите месеци. 
Нека си направим една равносметка за събитията, случили 
се от януари до декември – били те добри или лоши. Нека 
в навечерието на новата година силно да си пожелаем 
нещо, което от сърце искаме да се сбъдне.  

Екипът на училищен вестник „Пресклуб „Бачо Киро” 
пожелава на учениците и учителите весело посрещане и 
изкарване на празниците.  

Весела Коледа и честита Нова година! 

Писма до дядо Коледа 

През тази година много слушах мама и татко, много 
им помагах, затова ще те помоля да сбъднеш една моя 
мечта. Като бях по-малка исках много неща и решенията 
ми се променяха постоянно. Вече имам много хубави и 
ценни подаръци. Сега искам един голям плюшен мечок. 
Вярвам, че съм слушала достатъчно за този подарък. 
Предварително ти благодаря! С нетърпение очаквам да 
дойде Коледа. Пожелавам  на теб и джуджетата приятна 
и забавна работа! 

С много обич:  Мила Петрова, VIб клас  

Всяка Коледа радваш децата, като им оставяш по един подарък. Тъй като вече съм по-голяма и 
нямам нужда от играчки, ще си пожелая аз и моето семейство да сме живи и здрави за дълги 
години. Според мен децата в домовете, хората, които нямат покрив над главата си, или бедните 
хора, които остават гладни, за да остане малко храна за децата им, имат нужда от теб. Все пак 
е Коледа. Направи така, че тя да бъде наистина вълшебна за всички. Благодаря ти много. 

Пламена Иванова, VIа клас  

Много хора казват, че ти, Дядо Коледа, не съществуваш, но аз вярвам, че те има и че идваш 
от една прекрасна страна - Лапландия, където има само сняг. 

Мили Дядо Коледа, искам да те помоля да ми донесеш най-прекрасния подарък, който според 
теб заслужавам. Надявам се, че съм била послушна през цялата година. Ще те очаквам с 
нетърпение на Коледа!  

С обич, Ралица Борисова, VIб клас  

Искам да ти разкажа за добрината, която извършихме с моите приятели.  
В един есенен ден отидохме в Детския дом, в който живеят деца с увреждания. Искахме да се видим 

със Стефка. Тя движи трудно единия си крак. Скоро ù направиха операция и тя все още е с гипс. Другите 
деца от дома ни почериха с портокали, а ние им занесохме шоколади. Дълго играхме с тях. Най-много 
стояхме при Стефи. Всички бяха много щастливи и ни поканиха да отидем пак.  

Мили Дядо Коледа, донеси на децата от дома много здраве и усмивки. 
Радослава Ивайлова, ІІIб клас   

Мирела Николова - ІХ а клас 

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници с 
огромно удоволствие се обръщам към Вас и Вашите семейства с 
пожелания преди всичко за много здраве, щастие и успех във 
всички бъдещи начинания!.  

Нека Рождественската нощ Ви донесе истинска хармония, 
мир и благоденствие – на учениците - бележници пълни с 
шестици; на родителите – берекет; на учителите и служителите - 
спокойствие и търпение в работата с децата и удовлетворение от 
постигнатото.  

Като директор на училището искам и се надявам, че можем 
заедно още по -успешно да извървим пътя на 
предизвикателствата през Новата 2011 година, която да ни дари с 
десетки поводи за радост от постигнатите успехи на наши 
учители и възпитаници в престижни участия на олимпиади, 
състезания, конкурси... 

Запазете усмивките на своите лица, чувствайте се обичани и 
обичайте и през Новата 2011 година! 

Честито Рождество Христово! Успешна 2011 година!  

Радка Станева, Директор на СОУ “Бачо Киро” 



Приказка за зимата На коледа се случват чудеса  

Има ли Дядо Коледа? 
   През декември 1897 година в редакцията на в. "Ню Йорк 

пост" се получава писмо от едно осемгодишно момиченце, 
което по съвет на баща си моли авторитетния вестник да й 
отговори на въпроса има ли наистина дядо Коледа. Дават 
писмото на един от най-опитните журналисти Франсис П. 
Чърч. И той сяда и пише отговора. Неговото неподписано есе 
днес има славата на най-известната вестникарска публикация 
на всички времена. 

В. "Ню Йорк пост" го публикува в 
навечерието на всяка Коледа до 1949 
година, когато спира да излиза. 
   Драги редакторе, 
    Аз съм на осем години. Някои от моите 
малки приятели казват, че дядо Коледа не 
съществува. Моля ви, кажете ми 
истината, има ли дядо Коледа? 

Вирджиния О’ Ханлън 
Да, Вирджиния, има Дядо Коледа! 
Вирджиния, твоите малки приятели 
не са прави. Те са повлияни от 

скептицизма на една скептична възраст. Те не вярват, ако не 
видят. Те мислят, че нещо не съществува, ако не го възприемат  
техните малки умове. Всеки ум, Вирджиния, и на големите 
хора, и на децата, е малък. В огромната ни вселена човекът е 
същинско насекомо, мравка, по своя интелект в сравнение с 
безкрайния свят над него, ако се мери възможността му да 
овладее цялата истина и всички знания. Че той съществува, е 
толкова сигурно, колкото е сигурно, че съществуват любовта, 
благородството, преданността. А ти знаеш, че ги има 
навсякъде и те носят красота и радост в живота. 

Уви! Колко тъжен би бил светът, ако го нямаше Дядо 
Коледа! Той би бил толкова тъжен, колкото ако нямаше 

Вирджинии. Тогава нямаше да има детската вяра, поезия, 
романтика, които правят поносимо нашето съществувание. 
Нямаше да получаваме никакви удоволствия, освен усетеното 
и видяното. Светлината, с която детството озарява света, ще 
угасне. 

Да не вярваш в Дядо Коледа! 
Ти би могла да не вярваш и във феите. 
Можеш да накараш някого да наблюдава всички комини в 

коледната вечер, за да хване Дядо Коледа. Но дори да не го 
видиш как влиза в комина, какво доказва това? 

Никой не вижда Дядо Коледа, но това не е знак, че няма 
Дядо Коледа. Най-истинските неща на този свят са тези, които 
нито децата, нито възрастните могат да видят. Някога виждала 
ли си феи да танцуват на поляната? Разбира се, че не, но това 
не значи, че те не съществуват. Никой не може да възприеме 
или да си представи всички чудеса на света, които са невидени 
и невидими. Ти можеш да счупиш бебешката дрънкалка и да 
видиш какво издава шума вътре в нея, но има един воал, който 
покрива невидимия свят, и него не може да разкъса нито най-
силният човек, нито обединената сила на най-силните хора, 
живели някога на този свят. Само вярата, поезията, любовта, 
романтиката, могат да дръпнат завесата и да съзрат и 
обрисуват върховната красота и великолепието зад нея. 

Реално ли е всичко това? 
Ех, Вирджиния, в целия наш свят няма нищо по-реално и 

трайно! 
Нямало Дядо Коледа? 
Благодарим ти, Господи, той е жив и ще живее винаги! 
След хиляди години, Вирджиния, нещо повече, след 10 

пъти по 10 000 години, той ще продължи да носи радост на 
детското сърце. 

Франсис Чърч 
Статията подготвиха учениците от ІІІа клас 
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     Беше Коледа. Семейството на Кати седеше около 
софрата. Всички хапваха, никой не говореше. Майката на 
Кати - слаба, висока жена - попита детето си какво иска от 
дядо Коледа.  Кати си пожела най-обикновена кукла, защото 
знаеше, че семейството й не е богато.  
    Щом се нахраниха, майката сложи питата с късметчето. 
Всеки си взе парче. Кати отчупи едно крайно парче, но 

когато отхапа, зъбчето й падна, защото попадна на паричката. Това беше 
първият зъб на момиченцето, който падаше. Всички се зарадваха. Майката на 
Кати я помоли да си легне, защото стана късно. Момичето се мушна под 
завивките и затвори очи. 

Изведнъж Кати са озова в Лапландия, в дома на Дядо Коледа. Всички 
джуджета приготвяха чувала на добрия човек. Кати отвори врата, на която 
пишеше "Кабинет на дядо Коледа". Но момичето нищо не разбра, защото не 
можеше да чете. Когато дядо Коледа видя детето, той го повика да седне в 
скута му. Прегърна Кати и я попита какво иска за Коледа. Момиченцето 
разказа за куклата. След това дядо Коледа разведе Кати из работилницата. 
Показа й шейната, елените, машините, запозна я с джуджетата. Кати се 
чувстваше чудесно. Дотича едно джудже и каза на Дядо Коледа, че Рудолф 
чака. Старецът взе Кати със себе си в шейната. Двамата обикаляха, обикаляха. 
Минаха през много и различни държави, дори и над къщата на Кати. 
Момичето видя себе си как скача и хуква към елхата, а майка й я посреща с 
отворени обятия. Започнаха да разопаковат подаръците, но изведнъж някой 
извика силно: 

- Кати, Кати събуди се! 
Момичето осъзна, че всичко - подаръците, шейната, Дядо Коледа - е било 

сън. Кати скочи, хукна към елхата и ... видя точно такава кукла, каквато си беше 
пожелала. Погледна през прозореца, видя следи от шейната и елените. Разбра, 
че всичко не е било сън, а истина. А майка й каза, че по Коледа стават чудеса.  

Ралица Григорова - VIа клас 

В един студен декемврийски ден Баба 
Зима почука на горската врата. Показа се 
есента. Баба Зима  попита: 

- Може ли да вляза? Стана много студено. 
Мисля, че ти трябва да си тръгваш вече. 

Есента отговори: 
- О, сестрице, аз ще си тръгна, но ти 

трябва да ми докажеш, че си готова. Искам до 
утре да е навалял сняг. Също така и целият 
град да блесне в лампички като 
съкровищница. 

- Добре! – рече Баба Зима. – Така да бъде! 
Вечерта тя изчака всички хора да заспят и 

извика своите верни приятелки – снежните 
феи. 

- Танцувайте, танцувайте, мои снежни 
феи! 

Те танцуваха цяла нощ. От крилцата им 
на земята падаше белоснежен прашец. Той бе 
толкова много, че покри всичко – улици, 
градини и къщи. След това Баба Зима се качи 
на небето и събра много звезди, та ги накичи 
по дърветата, по витрините, по къщите. 
Целият град блесна и засия. 

На сутринта Есента си тръгна, 
съпроводена от последните есенни листа. 

 
А вие, приготвихте ли се за зимата? 
        

Йорданика Ранкова - ІVб клас 

Пламена Иванова - VІ а 



 На 4 декември 2010 г. гр. В. Търново се 
проведе ХIХ Математически турнир "Иван 
Салабашев". В него нашите участници Надежда 
Димитрова Димитрова от VIб клас се класира на 
II-ро място, а Йоана Кирилова Кирилова от IIIб 
клас зае V-то място. 
 

 На 11 декември 2010 в гр. Горна Оряховица 
се проведе Коледно математическо 
състезание, в което взеха участие ученици 
от І до ХІІ клас. Участниците бяха 
разделени във възрастови групи по класове. 
Победителят от групата на ХІІ клас е 
Венелин Милков Русанов от ХІІа клас, СОУ 
„Бачо Киро”, гр. Павликени. 

 На първата работна 
среща по проект “Най-
младите предприемачи 
на Европа” в гр. Ески-
шахир, Турция, беше 
избрано предложе-
нието за лого на Цве-
томир Иванов от VІа клас. 

 На 10-11 декември 2010 г., в Парк-
хотел "Москва", гр. София, се 
проведе XXX-тия Синдикален 
съвет на Синдиката на бъл-
гарските учители. Г-жа Елена 
Христова бе определена за 
Синдикалист  на  годината . 
Наградата й бе връчена от Пламен 
Димитров - президент на КНСБ. 

Браво! 
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Тинкърбел и застрашената Коледа 
Беше чудна вечер в края на есента. Тинкърбел и приятелките й си почиваха под топлите есенни лъчи на слънцето, 
насядали на клончетата на едно дърво. Това дърво, а и всички останали, бяха вече боядисани в жълто и оранжево, 
като че ли са посипани със злато и бронз. Феите много се радваха на топлото време, като топлината от слънцето 
галеше прекрасната им кожа. Розета беше феята на растенията и трябваше да посади и отгледа малките фиданки. 
Задължението на Фоон беше да учи и да помага на малките птички да летят. Иридеса се грижеше за създаването на 
дъги и светенето на светулките. Силвърмист беше феята на росата. Тинкърбел беше най-сръчна и помагаше за 
всичко. Но вече птичките се научиха да летят, растенията бяха порасли, а светулките се скриха в къщичките си, 
защото им се доспа. Феите много се забавляваха, защото бяха извършили всички свои задължения през лятото и 
есента, като им оставаше да почиват цяла зима до пролетта. 

Не щеш ли, изненадващо горският пощальон им донесе писмо от Дядо Коледа по-рано от обичайното. Всички се изненадаха 
какво може да е по-различно тази година. Отвориха писмото и с уплаха прочетоха: 

Мили феи,  
без сняг моите елени не могат да теглят шейната, с която раздавам подаръци на послушните деца. Говорих с Времето, което каза, че проблемът е 

много сериозен. Моля помогнете да покрием света със сняг, за да спасим Коледа и Зимата. 
Добрия старец 

Ами да, увлечени в игри, феите не бяха забелязали или не им беше дошло на ум, че всъщност топлото време беше продължило 
твърде дълго и че не се захлаждаше. А всички знаят, че промяната на времето е просто естествено и е нормално да започне да се 
застудява. Това писмо много смути всички феи и останалите горски обитатели. Дори тези, които обожаваха лятото, се натъжиха. 
Феите разпитаха всички и скоро разбраха, че тази година Времето не може да посипе всичко със сняг, защото е заето да поддържа 
ледниците на полюсите замръзнали. Сърничките дойдоха от тайна спешна мисия в града и докладваха, че това се дължи на 
Глобалното Затопляне. Изглежда хората бяха изгорили твърде много дървета и петрол и ледниците се топяха много бързо. Горкото 
Време – всичката му енергия отиваше да поддържа ледниците студени и не можеше да напусне поста си. Но как за толкова малко 
време, дори и с вълшебния си прашец, да покрият всичко със сняг и лед? 

Никой не знаеше какво да направи. Но Тинкърбел, Розета, Фоон, Силвърмист и Иридеса не се предадоха. Феичките отидоха до 
горската библиотека – храм на знанието, където можеше да се намери всякаква информация. Библиотеката беше пълна с прашни, 
сложни свитъци и малки, шарени детски книжчици. Сетиха се да потърсят Свитъка на Времето от Уедъртаун. В него пишеше, че на 
едно магическо розово цвете хеликония трябва да са написани с рунно писмо Елфски магически думи, с които да променяш времето 
както пожелаеш. Феите бързо се стегнаха за път и тръгнаха все на юг, ориентирани от Южния кръст в нощното небе.  

(Следва продължение...)          Надя Димитрова - VIа клас 

Съобщения 
 На 14 декември 2010г. от 17.30 ч. се открива 

коледен благотворителен базар в търговски 
комплекс, І етаж (срещу магазин “Браво”). 

 Предстои учредяване на ученически клуб по 
проект “Достатъчно силни да бъдем любезни”, 
посветен на борбата с агресивността и тормоза 
сред учениците.  Всички, желаещи да участват в 
работата на клуба, да се свържат с г-н Неделчев. 

РЕЦЕПТА ЗА “КОЛЕДНА МАГИЯ” 

1 дом 

1 молитва 

1 елха 

Подаръци - колкото поеме 

1 лъжица надежда 

10-12 лъжици усмивки 

щипка чудо 

вяра на око 

много туптящи сърца 

1 кг. топлина 

Разбърквате докато се получи звездна нощ. 

Поръсвате с бял, пухкав сняг. 

Изречете вълшебните думи “Обичам те”-  

и хванете своя любим човек за ръка. 

И, за да сте истински вълшебници - дарете обич! 

Топла и щастлива Коледа ! 

 Елена Петрова (актриса) 



Заедно сред природата  

Коледна салата с риба тон 

Пита с пара 
Продукти: 
1 кг. брашно 
20 гр. мая  
по 1 суп. лъжица захар и 
сол  
50 мл.олио  
хладка вода за омесване 
Начин на приготвяне:  

Разбийте маята със 
захарта в малко вода и 
брашно и я оставете на 
топло да втаса. Пресейте 
брашното, изсипете го в 
съда за месене и в кладенче в 
средата изсипете вта-
салата мая. Прибавете 
солта, част от олиото, 
хладка вода и замесете меко 
тесто, като добавяте в 
процеса на месенето и 
о станалата мазнина . 
Оформете питата и 
поставете в нея парата (по 
желание  дряново клонче -  
за здраве). Сложете я в 
намазана тавичка. Печете 
в умерена фурна около 30 
минути. 

Издирила Йоана Калинова 
– IIа клас 

Разглобено ли е нашето време? 
Когато бях малка, много 
обичах да си играя с кукли. 
Всички момиченца, които 
също са си играли с кукла 
Барби добре знаят, че 
понякога, за да я облечем, 
трябва да й махнем главата. 
Един път реших да махна и 

ръцете, и главата, и краката на моята кукла, но разглобена, тя 
изглеждаше ужасяващо грозна. 

Светът, в който живеем днес, се „разглабя” малко по малко 
и заприличва на моята съсипана кукла. Но защо малките 
момиченца искат да са като куклите, с които са си играли? 
Защо момченцата искат водните им пистолети, с които до 
вчера са се пръскали, да се превърнат в “Калашников” или в 
“Макаров”? И защо родителите на тези деца не знаят за 
желанията и мечтите им, а после са толкова безкрайно 
учудени, когато милите, красивите, нежните дечица се 
превърнат в зли и жестоки хора. 

Момичетата играят с кукли, които са красиви на външен 
вид, а отвътре са празни. Когато пораснат, по българските 
музикални канали виждат други кукли, които по нищо не се 
отличават от тези, с които са играли като деца – също така 
красиви и също така празни. Виждат фолкпевици с „големи 
възможности”, но със силиконови импланти и руси коси. 
Истински барбита! Жалко е, че ако по-рано сме възприемали 
тези гледки като нещо неправилно и нездравословно, то сега 
все повече от нас не само че не реагират, но приемат всичко за 
нормално и стойностно. 

Бях поразена, когато наскоро моя позната сподели, че за 
бала си иска да си сложи силикон. Ето че сами не усещаме как 

се превръщаме в жалки, безчувствени кукли – отвътре не кухи, 
а пълни със силикон… 

А момчетата какво виждат на телевизионния екран? 
Виждат всекидневните обири, кражби, виждат лъскавите коли 
на мутрите и на следващия ден в училище обсъждат не нещо 
друго, а именно тях – мутрите, колите и гаджетата им. Или пък 
как Джон Сина е направил „задушаващо тръш-ване”. И когато 
мом-ченцата станат тийнейджъри, започват да оправдават 
постъпките си с това, че „мацките харесват лошите момчета”. 

Така си минава времето, така си растем. Къде са нашите 
родители в нашия живот? Някои от майките ни въобще не се 
впечатляват от насилието. Та нали вкъщи то е всекидневие, та 
нали често пъти те самите са жертви на домашно насилие. 
Други пък са прекалено заети с работата си и нямат време да 
ни попитат дори как е преминал денят ни. Има татковци, 
които вместо да работят за една минимална заплата цял месец, 
решават да завъртят дребен нелегален бизнес. И така таткото 
се превръща в човек със сенчест бизнес, в мъж, тормозещ 
съпругата си, в един от тези престъпници с белезници, които 

виждаме по телевизията. 
Така постепенно, бавно не 
усещаме как се „разглобява” 
днешният свят. Не просто се 
разглобява, той просто се разпада! 
Лошото е, че ние също сме 
участници в тая разруха, която се 
случва бавно, неусетно, малко по 
малко и никой не реагира. А 
трябва. 

Къде са  днешните хамлетовци? Има ли ги? Трябват ни! 

Полина Кирилова – Ха клас  

стр. 4 в. “Пресклуб “Бачо Киро” Млади таланти 

Аз съм ученик от ХІа клас и ще ви 
разкажа за екскурзията, която 
организирахме. Решихме да 
прекараме уинкеда на 26-28 ноември 
2010г. в град Априлци под строгия 

контрол на г-н Йорданов. Тръгнахме 
от училище с автобус. Както в 
повечето случаи, в които деца пътуват в автобус, пяхме песни, 
веселихме се и така не усетихме кога отлетя времето и се озовахме 
в Априлци. Това райско кътче в сърцето на Стара планина ни 
впечатли с красивите старинни къщи и изискани хотели. 
Разбрахме, че ще си прекараме чудесно. Настанихме се в къщата за 
гости „Йовевски” – със съвременна архитектура, места за отдих и 
почивка в големия двор. Първото, което направихме, бе 
запалването на барбекюто. Всеки имаше задължения в 
приготовлението на вечерята. Нощта мина в танци, пеене и много 
смях. Тогава почувствах колко сплотени можем да бъдем  като 
клас. Сутринта беше тиха. Балканът - покрит със сняг. Вечерта там 
бяхме забелязали светещ кръст. Направихме поход до него, за да 
го разгледаме, но бяхме само няколко човека, докато останалите 
кротко си спяха по леглата. Съботната вечер мина като 
предходната - с всички задължения и приготовления. Обаче 
настъпилият нов ден беше различен - всички бяха тихи, 
приготвяха багажите си, готвеха се за път. Събрахме се и чакахме 
жълтият автобус да ни прибере в Павликени. Странно, но по 
време на пътуването настроението пак се приповдигна. Имаше 
много шеги, смях и песни. Пристигнахме в града ни и всички се 
запътихме към домовете си. Трябваше пак да сядаме над 
учебниите. Ах, защо почивните дни в една седмица не са повече!   

Ангел Кабаиванов - ХІ а клас  

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

Елена Иванова - ІVа клас 

Весела Коледа! 
Честита Нова година! 

Продукти:  
1 консерва риба тон , 1 кутия 
майонеза 
5 сварени яйца, 1 кутия сладка 
царевица 
200 гр. сирене, 200 гр. кашкавал, 
лимон 
Начин на приготвяне: 
Салатата се оформя като торта 
в подходящ съд. На първия ред се 
настъргва белтъкът; на втория ред 
се настъргва жълтъкът; на третия 
ред се намазва с майонеза; четвърти 
ред се слага рибата тон на късчета 
и отгоре се изцежда лимонов сок; 
пети ред се посипва сладка царевица; 
шести ред се намазвас майонеза; 
седми ред се настъргва сирене; осми 
ред отново се намазва с майонеза и 
последен ред настъргва се кашкавал 
до получаването на пухкаво 
покритие. 

от Десислава Тодорова - Божанова;  
записала: Марина Божанова  

от II а кл. 

Алекс Паунчев - ІIІб клас 


