
РОЖДЕСТВО  

ХРИСТОВО 
На 25 декември, в 

България, а и в целия 

християнски свят се чества 
един от най-големите 

църковни празници – 

Рождество Христово или 

Коледа. Този свят ден в 
християнската религия и 

култура се свързва 

рождението на  Иисус 
Христос. То е описано в 

евангелията на Лука и Матей. 

Според религиозните 

вярвания именно идването на 
Христос на земята дава 

началото на една нова ера в 

историята на човечеството. В 
нощта на Рождество почитта 

си към младенеца показали и 

трима източни мъдреци, които 
били привлечени от една 

изгряла на небето звезда, 

която светела по-силно и по-

ярко от всички други. 
Коледуването е един от 

традиционните български 

обичаи на Коледа, характерен 
с празнично облекло, украсени 

калпаци и коледарски песни. 

Коледарите обикалят 
домовете на хората и пеят 

обредни песни с различни 

мотиви, а стопаните на къщата 

ги даряват с пари, сланина, 

боб, вино и така нататък. 
Коледуването е обичай с 

езически корени 

Произлиза от римската дума 
calendae – първите дни на 

месец януари. Традицията 

датира отдавна, а основната 
задача на младите мъже е да 

прогонят злите духове и да 

пожелаят здраве през 

годината. Времето за 
коледуване е точно 

определено.Коледарите 

започват подготовката си от 
Игнажден (20 

декември).Разучават песни, 

коледарските групиизбират 
техен водач, който според 

обичая е по-възрастен и най-

вече женен. Водачът стои 

най-отпред и наставлява 

обиколките. От полунощ до 

изгрев слънце на Коледа е 
времето, през което момците 

пеят пред домовете на 

хората. В народните 

представи тогава се появяват   
вампири, 

таласъми и други 

същества със 
свръхестествена 

сила. 
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                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

Уважаеми 

учители,скъпи ученици,! 
 

. 

Весела Коледа и успешна 

Нова Година! 

Коледа 
 

Ой, Коледо, мой Коледо, 

роди ми се боже чедо. 

Кравай скача от полица 

ври в котлето 

кървавица. 

Запей, бабо, като лани, 

весело на нас да стане: 

ой, Коледо, мой, Коледо, 

роди ми се боже чедо! 

Иван Вазов 
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Коледната 

елха е украсена ела (или 

друго иглолистно дърво) за 
празника Рождество 

Христово (или Коледа), 

разпространена и за 

празника Новагодина (нового
дишна елха).Тя е сред най-

разпространените традиции, 

свързани с празнуването на 
Рождество Христово. 

Представлява украсяване на 

вечнозелено иглолистно 
дърво – най-често от рода ела, 

откъдетоидванаименованието. 

Преди Коледа дървото се 

отсича, внася в дома и 
украсява с разноцветни 

светлини, орнаменти и 

лакомства. В отделни случаи 
се украсяват големи улични 

дървета на стратегически 

места, без да бъдат отсичани. 

Също така в някои случаи 
вместо живи дървета се 

използват изкуствени. 

Макар че днес коледната елха 
се счита за християнски 

обичай, всъщност той 

възниква в древността. В 
Древен Египет са украсявали 

палмите. Германските 

племена по-късно украсяват 

вечнозелени клонки, за да 

отпразнуват дара 

на светлината около най-
късия ден на годината – 21 

декември. В началото хората 

са украсявали само клонки от 

елхи, ели, борове и чак през 
1597 г. започват да украсяват 

цели дървета. 

Вечнозелените дръвчета 
символизират вечен живот. Те 

са сред най-значителните 

части от празничния обред. 

Постепенно украсите на 
елхата стават по-богати; 

коледните дръвчета се 

обкичват с гирлянди, 
множество светлини и 

коледни играчки. 

Обикновено на върха на 
коледната елха стои 

голяма звезда, която 

символизира пътеводната 

звезда, показала пътя на 
тримата мъдреци при 

раждането на  Иисус Христос. 

Популярна украса за елхите са 
и ангелчетата, топките в най-

разнообразни цветове, 

захарните пръчки и 
понякога свещички. Най-

използваните и типични 

коледни цветове 

са червеният и златният. 

 

Обичаят на коледната 

елха по света: 
   За първи път елхата става 
коледно дръвче в Германия. 

Старите германци вярвали, 

че в нея живее духът на 
гората, който ги закриля, а по-

късно вечнозеленият цвят на 

клоните ѝ вече означавал 
вечна вяра в Христос. От 

германските обичаи дошъл и 

този, елхата да се украсява с 

играчки, светлини и под 
елхата да се оставят много 

подаръци. 

     В Швеция елхата се 
украсява от бащата. Никой 

друг няма правото да я вижда 

до раздаването на подаръците. 

Вместо елха, виетнамците 

украсяват клоните на 
прасковата. 

      В страните от Латинска 

Америка, коледното дръвче е 

заменено с палмово, отрупано 
с памук. 

     В България обичаят да се 

украсява елха идва от Русия. 
Руснаците уреждали коледни 

дръвчета в по-големите 

градове на България по време 

на Руско-турската 
освободителна война. Така 

елхата станала една от най-

популярните в България. Тя е 
не само коледно, а и 

новогодишно дръвче. В СССР 

през 1920-те елхата е 
забранена като религиозна 

традиция и едва в 1936 година 

е разрешена отново, но не като 

коледна, а като новогодишна 
традиция. 

     В Япония коледното дръвче 

е популярно вече и там, макар 
че повечето японци не са 

християни. 

     Напоследък в Китай стана 
много модно да се ходи на 

църква по Коледа. Макар че 

по-голямата част от китайците 

не са християни, те с интерес 
слушат на китайски език 

празничните коледни 

литургии в католическите 
храмове. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Хайде да опознаем своите учители:    Г-жа Павлова – директор на нашето учелище

- Г-жо Павлова ,какво си 
спомняте от първия си 

учебен ден? 

- О, това е един доста 

далечен спомен, но е нещо, 

което не се забравя цял 
живот! Спомням си колко 

много се вълнувах, станах 

преди всички, нямах 
търпение да отида в 

училище. Бях много горда с 

новата си чанта и големите 
бели панделки в косата. В 

училищния двор ме чакаше 

моята първа учителка, 

която няма да забравя 
никога. 

-     Как се насочихте към 

учителската професия? 

-  Още от малка във всяко 

съчинение, в което 
трябваше да напиша каква 

искам да стана, когато 

порасна, аз винаги посочвах 

професията учителка. Това 
винаги е била любимата ми 

професия и моя мечта, 

която осъществих. 

-    Кои Ви бяха любимите 
предмети? 

- Те и до днес са български 

език, история и музика. 

-    Как се почувствахте, 
когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Първата среща с учениците 

беше изключително 
вълнуващ момент. Бях много 

щастлива, но и доста 

притеснена изплашена! 

Страхувах се от това дали 
ще се справя добре, ще ме 

приемат ли учениците. 

Всичко се случи по най-
добрия начин и ето ме пред 

вас. 

-    Извън професията си, 

имате ли някакво хоби? 

-  Да, макар и да не звучи като 

хоби,изключително много 

обичам да се разхождам сред 
природата. Дългите разходки 

извън града са занимание, 

което ми доставя огромно 

удоволствие . 

-     Бихте ли пожелали нещо 
на учителите и учениците за 

предстоящите празници? 

 

- Пожелавам на всички: 

Бъдете здрави! Бъдете 

щастливи! Бъдете добри! 

Бъдете усмихнати! 

Откривайте радостта в 

хиляди неща – големи и 

прекрасно малки! 

Посрещайте бъдещето с 

надежда, кураж, 

ентусиазъм и енергия! 

Обичайте себе си, живота 

и хората, които ви 

заобикалят! Дарявайте 

нежност и любов! 

Забавлявайте се! 

Посрещнете в домашно 

спокойствие, топлина и 

уют една прекрасна Коледа 

в очакване на една 

щастлива Нова година! 

 

ВНИМАНИЕ, Обявен е………… !!!                                                     

   Може 

Да участва всеки. Снимките изпращайте на електронната 

поща на вестника:       school_world@abv.bg, до 13.01.2021 г.  

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….!                                                  

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ  ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В 

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА.   

УСПЕХ НА ВСИЧКИ!  
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

 В навечерието на 1 ноември-   
    По покана на клуб „Родолюбие “към нашето училище с 

ръководител г-жа Ганчева, екипът на библиотеката, към НЧ 

“Развитие - 1873“в града, проведе състезание на тема 

„Будители народни“. Участниците в този клуб приеха 
предизвикателството да научат и запознаят публиката с 

живота и делото на някои от будителите ни. Показаха на 

практика как могат да търсят информация за тях в азбучния библиотечен каталог, с лекота откриха образите 
на будителите сред историческите личности на България. Гости на този урок бяха учители, родители и 

съученици. 

---------------------------------------- 

      Ученици от нашето училище взеха 

 участие в анонимния конкурс „Пещерските будители“, 

организиран  от Биовет АД, който се проведе за първи път тази 

година. Конкурсът е посветен на Деня на будителите и е в два 
раздела – за написване на литературно произведение (есе, разказ 

или стих) и за рисунка. В историческия музей на града се състоя 

церемонията по връчването на наградите. Наградени ученици 
бяха: Йорданка Лабова от VІІб клас - поущрителна награда за стихотворение, Тодор 

Фирков от VІІа клас - ІІ място за рисунка. Всички други ученици от нашето училище 

получиха грамоти за участие. 

     ***************************************           
    На 09.11.2020 г. се навършиха 140 години от 

рождението на големия белетрист Йордан Йовков. 

Ученици от нашето училище с голям ентусиазъм и 
вълнение приеха предизвикателството, отправено им 

от НЧ „Развитие – 1873“ – да бъдат актьори. Те се 

превъплътиха в героите от разказа на „По жицата“и 

представиха ревю на герои от други разкази. 
Учениците разгърнаха талантите си и на сцената сред 

декори, костюми, сценично осветление. Празникът, посветен на Йовков завърши с 

невероятното акапелно изпълнение на Теодора Ненкова на народната песен „Сама 
ли си ден жънала“, с която  докосна и разчувства всички присъстващи. За отличното 

си представяне учениците получиха заслужени аплодисменти. 

---------------------------------------------------------------------- 
16 ноември - Ден на толерантността: Доброто настроение 

завладя училището ни  още преди първия час, когато ученици от VІІа 

клас посрещнаха всички с късметчета-пожелания 

на входната врата. Украсени бяха стените и 
вратите на класните стаи с красиви табла. По 

време на часа на класа се разгледаха основните 

принципи за толерантно поведение, гледана беше 

презентация, а при учениците от VІІб клас, 
психоложката Нели Донова представи пред тях 

същността на това да си толерантен.  В часовете по български език 

и литература г-жа Джинина разгледа темата: „Думата 
„толерантност “в българския език и литературните произведения“. Учениците прочетоха 

свои съчинения по темата. 
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КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ:   
   Коледа e, време e за добрина, любов и щедрост.  Въпреки 

онлайн обучението за поредна година в нашето училище се проведе 

седмица на Коледните и Новогодишни празници 14 -18.12.20 г. За 

всеки ден беше планувано различно мероприятие в 

електронна среда. В понеделник с парола „Коледна магия“ в 

часовете на класа учениците изтеглиха своето онлайн 

късметче за здраве. В часовете по музика се слушаха и пяха 

Коледни и Новогодишни песни, коледни картички с 

пожелания бяха нарисувани в часовете по изобразително 

изкуство. Учениците от начален етап четоха различни 

приказки за Дядо Коледа : „ Приказка за Коледа “, „ Весели приказки за 

Дядо Коледа“, „ Коледа любима“, „Тайните на Дядо Коледа“ и др. В „Деня на 

коледните шапчици “ учениците разнообразиха учебния процес  като носеха през 

целия ден коледни шапки и диадеми. В часовете по български език и литература учениците казваха 

стихотворения, гатанки и решаваха забавни кръстословици, а в час по математика се решаваха 

закачливи задачи и се играха математически игри. Всички много се веселиха и 

забавляваха. В часовете по английски език учениците гледаха презентации за 

празниците на английски език и разказваха как 

празнуват Коледа в англоговорящите страни.В 

клуб „Дигитални умения“,учениците 

направиха електронни коледни 

картички.Всички с ентусиазъм се 

включиха в подготовката и 

изпълнението на мероприятията и 

показаха, че коледният дух и 

вълшебство са ги  завладели.  

  
         



Декември , Брой 1                                                                               ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

 -        

- Какво ти донесе дядо Коледа? 

- Ами разболях се от грип. 

- Значи те е посетил не дядо Коледа, а дядо Мраз. 

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

                   Обява на пазара за елхи: 

      Уважаеми клиенти – помнете, който вкъщи има изкуствена елха, то 

при него ще дойде неистински Дядо Коледа с фалшиви подаръци! Който е с отрязана елха 

ще получи малотрайни подаръци! Заповядайте на нашия щанд – елхи в саксии! 

************************************************************************************ 
     - Татко, познай кой влак закъснява най-много! 
   - Кой, сине? 

- Този, който обеща да ми подариш още за миналата Коледа. 
 

ПОМОГНЕТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА ДА РАЗДАДЕ  

ПОДАРЪЦИТЕ 

           
Издава:   
           група за занимания по интереси: 
                     „Училищен вестник“ 

         с ръководител: Борислава Джинина. 
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