
 

                

 

 

 

 

 

КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ 
започват на 24 

декември и продължават до 

Стефановден. За хората 

Малка Коледа е поголям 

празник от следващите, 

защото тази вечер се е 

родил Христос. Найхубав 

е той за децата. Бъдни 

Вечер е първата кадена 

вечер. Найважна роля при 

нея играят бъдникът, 

трапезата с обредните 

хлябове, коледните ястия 

и коледуването.На Бъдни 

вечер  24 декември, 

семейството се събира у 

дома. Приготвят се седем 

или девет все постни 

манджи. Специално за 

вечерта се прави питка с 

късмети – дребни пари, 

дрянови клонки, листчета 

с добри пожелания, 

обещаващи здраве и  

 

 

благоденствие през 

следващата година. На 

25 декември се чества 

Рождество Христово. В 

някои източно 

православни църкви се 

чества на 7 Януари, 

което съответства на 25 

Декември по Юлиянския 

календар. Семейството 

отново се събира, но за 

разлика от предходната 

вечер похапва и блажно. 

Повярващите ходят на 

черква,където има 

празнична  рожде- 

ственска служба. 

Обикновено тогава се 

коли прасето, а в 

градовете  хората просто 

почиват, обикалят 

приятели и роднини, 

похапват  вкусно и пийват 

прилично, за здраве . 

 

КОЛЕДНАТА 

ТРАДИЦИЯ 

Денят преди 

Рождеството се чества 

като Малка Коледа. 

Според народното 

вярване Божията майка се 

е замъчила на Игнажден и 

е родила Младенеца на 

Малка Коледа, но 

съобщава на следния ден 

(традицията повелява 

родилките да съобщят на 

другия ден след 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

 Скъпи ученици, уважаеми 

учители! 
В навечерието на светлия 

християнски празник – Рождество 

Христово, искаме чрез нашия 
вестник да споделим радостта си от 

настъпващите празнични и 

ваканционни дни и да си пожелаем 
весела Коледа и щастлива Нова 

година.Раждането на Спасителя 

изпълва с надежда и вяра милиони 
сърца, дарява с упование душите, 

носи радост и доброта. В Святата 

нощ, затаили дъх, ще си припомним 

отново легендата за Божия син и 
изгрялата Витлеемска звезда, 

известила на света чудото за появата 

на Богочовека.Нека в тези празнични 
дни изразим особена благодарност 

към нашите родители, да ги дарим с 

радостта на вече порасналите им деца 

и си пожелаем истински красиви и 
стойностни неща.Нека да погледнем 

с други очи на хората, изпаднали в 

нещастие , на онеправданите от 
съдбата, на болните и недъгавите, за 

да се опитаме да им помогнем в името 

на Спасителя на човечеството. 

Весела Коледа и успешна Нова 

Година!                  

          
Дядо Коледа 

Сняг на облаци се дига, дядо Коледа 
пристига  в златна хубава шейна чак 

от Стара планина. 

“Дзън-дзън-дзън!” - звънци звънтят, в 
сладък сън децата спят. 

Но да знаят той що носи, ще наскачат 

голи, боси и  ще  дигнат шум безкрай: 

“Дай на мене, дядо, дай! На мен - 
кукла, на Стоян - топка или барабан!” 

                                   Гео  Милев 
 

. 
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раждането).Рано сутринта 

на празника по домовете 

тръгват малки коледарчета. 

Те са облечени празнично, в 

ръката носят дрянова 

пръчка  „коледашка”, и 

шарена торба през рамо. 

Коледарчетата обикалят 

домовете, влизат в къщите, 

благославяйки. Стопаните 

ги даряват с малки 

кравайчета, сухи плодове, 

дребни пари и ги посипват с 

жито от сито или решето за 

плодородие. 

ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ 

Още от ранни зори жените 

се подготвят за празника. 

Особено внимание се 

отделя на приготвянето на 

обредните хлябове  

безкръвното     жертво- 

приношение за светлия ден. 

Облечени в празнична 

премяна, те заместват 

обредните хлябове, които се 

приготвят от най чисто 

брашно. Още при 

приготвянето на реколтата 

найхубавото зърно е 

отделено, измито  в реката и 

изсушено. Характерна 

украса за хляба е кръстът и 

неговите разновидности  

розета, цвете и т. н. 

„Витите, превити краваи” с 

дупка в средата, които се 

даряват на коледарите, ги 

замесват и украсяват 

момите и ги подаряват на 

своите избраници в 

Коледната нощ. На следния 

ден коледарите организират 

с тях „търг” на мегдана, 

като събраните средства 

даряват на черквата, 

училищетоили читалището. 

 

 

БЪДНИК 

Основен момент в 

подготовката на Бъдни 

вечер е отсичането и 

донасянето на бъдника. 

Дървото не бива да докосва 

земята и до дома се носи на 

дясно рамо. Всички в дома 

го очакват с нетърпение. 

Бъдникът, това е дъбово или 

крушово дърво, отсечено и 

донесено в къщи от млад 

мъж, с него се поддържа 

огънят през цялата нощ. 

Внасяйки го в къщи, мъжът 

питадомочадието: “Славите 

ли Млада Бога?”, жените 

отговарят:“Славим, славим, 

добре дошъл!. Мъжът 

добавя: “Аз в къщи и Бог с 

мене!” Вечерта на Бъдни 

вечер бъдникът ще гори 

през цялата нощ. Според 

народната вяра да е светло 

на Божията майка и да е 

видело на мъртвите предци, 

дошли на празничната 

трапеза. Според поверието 

бъдникът има магическа и 

лечебна сила.В някои 

краища на страната сутрин 

го гасят с вино и от 

недогорелите части правят 

части за рало и кръстчета за 

здраве. Пепелта от бъдника 

се използва за лек, поставя 

се в ниви, лозя и ливади, за 

да раждат. 

 

Свети Николай 
Дядо Коледа не винаги е 

бил такъв, какъвто го 

познаваме днес. В 

древността човекът, който 

раздава подаръци, се 

наричал свети Николай. Той 

е бил роден в богато 

семейство, но много малък 

останал сирак, тъй като 

родителите му починали. 

Николай израснал в 

манастир и когато бил едва 

17-годишен, станал най-

младият свещеник.Той 

раздал фамилното богат- 

ство под формата на 

подаръци на всички 

нуждаещи се, като най- 

щедър бил към децата. 

Според легендите Николай 

пускал торби с подаръци 

през комините или пък ги 

хвърлял през прозорците. 

Начинът, по който раздавал 

подаръците, и до днес е 

останал непроменен. По-

късно Николай бил ръко- 

положен за епископ.След 

смъртта му той бил 

провъзгласен за светец. 

Образът на свети Николай се 

свързва с щедростта и 

добротата и той се смята за 

първообраз на съвременния 

Дядо Коледа. 
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ДЯДО КОЛЕДА, 

Дядо Мраз, Санта Клаус, 

Свети Николай, Крис 

Крингъл … 

Дядо Коледа не винаги е 

бил такъв, какъвто го 

познаваме днес. В 

древността човекът, който 

раздава подаръци, се 

наричал свети Николай. Той 

е роден в земите, където 

днес се намира Турция, през 

300а г. Според легендите 

Николай пускал торби с 

подаръци през комините 

или пък ги хвърлял през 

прозорците. Начинът, по 

който раздавал подаръците, 

и до днес е останал 

непроменен. Покъсно 

Николай бил ръкоположен 

за епископ, а шапката му, 

дългата дреха, бялата брада 

и червеното наметало се 

превърнали в негова 

запазена марка. 

Добрият старец, такъв, 

какъвто го познаваме днес, 

се ражда във въображението 

на зъболекаря Клемент 

Кларк Мур през 1822 г. 

Тогава американецът 

написал поемата “Разказ за 

посещението на свети 

Николай”. В дните преди 

Коледа той ходил от покрив 

на покрив, тихичко се 

спускал по комина, за да 

влезе в домовете и да 

остави подарък на децата 

във висящите до камината 

чорапи.Образът на Дядо 

Коледа печели световна 

популярност благодарение 

на реклама на “КокаКола”. 

През 1931 г. художникът на 

компанията Хадън 

Сандблъм направил 

реклама, в която старецът в 

червени одежди пие 

популярната напитка. От 

този момент Дядо Коледа се 

превърнал в любимец както 

на децата, така и на 

родителите в целия свят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домът на Дядо Коледа 
Домът   на   Дядо   Коледа   в   

Лапландия   се   е   

превърнал   в голяма  

туристическа  атракция.  В  

дните  преди  Рождество 

Христово   къщата   е   

посещавана   ежедневно   от   

над   5000 души,  като  

голяма  част  от  хората,  

които  идват,  са  от Япония 

и Европа.Домът  на    добрия 

старец    е    разположен    на    

няколко километра   извън 

столицата Рованиеми - в 

градчето Корван- тунтури. 

Дестинацията бързо 

придобива популярност.    

Все по-често любопитни   

туристи от чужбина 

започват  да  посещават  

покоите на Дядо Коледа 

непосредствено преди   

Рождество Христово.През 

1995 г. районът     е     про- 

възгласен за официалната 

столица   на   Дядо 

Коледа".В Рованиеми,освен 

дома на Дядо Коледа, 

неговия офис и пощата, е 

издигнат    през    1996    г.    

и увеселителният парк    

"Санта парк".  Целта   е   да   

се   убедят   и   най-

скептичните деца в 

съществуването   на   Дядо   

Коледа.Паркътпредставляв

а огромна  пещера,  в  която  

са  поставени  въртележка,  

както и многобройни 

сергии на джуджетата с  

различни сувенири и 

украшения. 

                   „ Тиха  нощ“ 

 

Тиха нощ! Свята нощ! 
Цела земя е в  тишина. 
Виж! Витлеемската 
светла звезда Мъдреци 
води от чужда страна, 
Дето  Христос  се  роди  /2 
 
Тиха нощ! Свята нощ!  
Песен сега  На похвала   
Ангели пеят със радостен 
глас! Вест за спасение 
донасят до нас: 
Ето спасител дойде! /2 
 
Тиха нощ! Свята нощ! 
Цела земя Пей с веселба. 
Почет на Бога нек’ всеки 
даде,Че между нас днес 
спасител дойде - Мир на 
всегда на земли /2 

 

Н А П И Ш И  П И С М О ДО      

ДЯДО КОЛЕДА 

Адресът на Дядо Коледа 

е: Santa Claus, Arctic Circle 

96930 Ro 
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Хайде да опознаем своите учители:    Г-жа Идриз – учител по Математика 

- Г-жо Идриз ,като малка 

винаги ли сте искали да 

бъдете учител по 

математика? 

- Като малка  още не 

бях ориентирана с 

какво ще се занимавам, 

след седми клас вече 

бях взела своето 

решение да продължа с 

математика. 

- Какво най - много Ви 

харесва в това да бъдете 

учител? 

-Да виждам успеха и 

напредъка на учениците 

си..   

 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

 

- Само един-

математика. 

- Как бихте се описали с 

две думи, какъв учител 

сте? 

- Добра и справедлива. 

- Много ли са се променили 

учениците през годините? 

-  Страшно много и за 

съжаление повечето са 

поели в неправилна 

посока . 

- Ако не бяхте избрали 

учителската професия , 

какво друго щяхте да 

работите? 

- Счетоводител. 

 

Хайде да опознаем своите съученици: Кязим от V б  клас и Айнур VІ б клас

- Здравейте, харесва ли Ви  в нашето училище? 

Айнур . – Да ,много ми харесва и ми е много приятно да 

уча тук.  

Кязим. – Много ми харесва. 

- Намерихте ли много нови приятели в нашето училище? 

Айнур.- Да разбира се, в почти всеки клас имам приятели  

Кязим.-Да намерих. Мога да каже ,че почти всички 

ученици са ми приятели . 

- Кои са любимите Ви учебни предмети? 

Айнур.- Математика и Английски език. 

Кязим.-Математика. 

- Мислили ли сте къде ще учите след седми клас? 

Айнур.- Още не съм мислила. 

Кязим.- Ами, чудя се между езиковата гимназия и математическата. 

- Занимявяте ли се с някакъв спорт? 

Айнур.- Не, не спортувам 

Кязим.- Занимавам се с футбол. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

Да се върнем на:1 ноември - Ден на народните будители  
Този ден е посветен на делото на книжовниците, просветителите, на борците 

за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности 

на нацията и нейния морал - Паисий Хилендарски, Григорий Цамблак, 

Константин Костенечки и много други.  Учениците отбелязаха деня на 

народните будители като изготвиха табла. Поклон 

пред делото на всички будители!  

------------------------------------- 
          16 ноември  - 

Ден на толерантността  

Толерантност -означава уважение, приемане и 

разбиране на богатото многообразие от култури 

в нашия свят, на всички форми на самоизява и 

способите за проява на човешката 

индивидуалност. С красиво табло, послания и 

украса по вратите на класните стаи нашето 

училище беше част от международния празник и показа ,че не сме 

безразлични едни към други и можем да бъдем ТОЛЕРАНТНИ.  

 

********************************************************

КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ:  За поредна година в нашето учелище се проведе седмица 

на Коледните и Новогодишни празници 16-20.12.19г. За всеки ден от седмицата беше планувано 

различно мероприятие.В понеделник с парола„Коледна магия“ Дядо Коледа посрещаше учениците 

на входната врата.Кагато те казваха тайната парола имаше сладки изненади за всички от чувала на 

добрия старец. Във вторник беше ден на изненадат “Какво има в торбата“, внучката на белобрадия 

старец раздаваше коледни късметчета. В “Деня на доброто“- сряда, в чувала на Дядо Коледа под 

елхата всеки ученик можеше да пусне коледна картичка с пожелание, които по късно бяха 

раздадени.Четвъртък беше „Деня на коледните шапчици“ учениците разнообразиха учебния 

процес като носеха през целия ден коледните шапки.На 20.12(петък) се проведе  общоучилищното 

коледно тържество“Щастливо детство“във физкултурния салон на училището. Беше представена 

празнична програма с песни ,стихотворения,гатанки, забавни игри и танци.Участваха ученици от 

начален и прогимназиален етап, на гости ни беше самият Дядо Коледа,а г-жа Ацинова награди с 

грамоти класиралите се паралелки на конкурса за най- красиво украсена класна стая за Коледните 

празници.Всички много се веселяха и забавляваха. 
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Двама пияни си говорят: 

- Защо дръпна брадата на Дядо Коледа? 

- Исках да проверя - истинска ли е... 

- И? 

- Истинска се оказа, и сега и идея си нямам какво да правя с нея?! 

************************************************** 
 Малкия Иванчо казва на баща си: 
- Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да напиша колело! 

                                           - Вече не искаш ли влакче? 

                                           - Искам, но намерих едно в шкафа ти. 

************************************************************************************ 

     - Стоянчо, знаеш ли коя е Снежанка? 

     - Знам! Тя е дъщеря на Дядо Коледа и Баба Яга! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Открийте разликите: 
                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                            
Издава:   

                                                                                         
група за занимания по 

интереси: 

                                                                                       

„Училищен вестник“ 
                                                                                                       

с ръководител: Борислава Джинина. 
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