
 

Коледните празници в 

България  

  Православният християнски 

календар поставя за начало на 

празничната година 1 
септември, макар гръко-

римският езически обреден 

цикъл да е започвал от 1 
януари. След прибирането на 

реколтата идва редът на 

традиционните календарни 
празници. През IV век гръко-

римското духовенство 

въвежда големия празник, 

непознат дотогава, Рождество 
Христово, прикрепен към деня 

на зимния слънчев кръговрат, 

25 декември.  По-късно, в 
пределите на Римската 

империя са се 

чествали тъй 
наречените 

Календи, 

предхождани 
от други 

празници през декември, 

главно Сатурналиите. 
Безсилна да ги отстрани, 

църквата ги съгласува с новите 

християнски възгледи. У 

някои славянски народи 
коледните обреди са свързани 

с новогодишните. У нас обаче 

има два отделни празника - 

Коледа и Василов ден (Нова 
година). 

Как празникът Коледа е бил 

честван някога? 
Щом премине Никулден (6 

Декември), когато се чества 

светецът, покровител на 
застрашените по море 

пътници, и настъпи 

Игнажден (20 декември), 

който по някои места се 
смята дори за начало 

на новата година, 

започва 
подготовката на 

нетърпеливо 

очакваната Коледа. На 
Никулден се правия курбан 

от шаран. В деня на свети 

Игнат, наричан у народа 

"полезов ден", се гледа кой 
човек ще дойде пръв в 

къщата и според характера 

му и благополучието му, се 
гадае за щастлива или лоша 

година. Денят срещу Коледа 

се нарича някъде "Божик", 

т.е. ден на младия бог. 
Тогава се отсича в гората 

дебел пън (дъб или бук), 

наречен "бъдник", който 
трябва да гори през цялата 

нощ. Семейството будува да 

не загасне огънят. Думата 
"бъдник" и оттам - Бъдни 

вечер - произлиза тъкмо от 

това бдение. Бъдни вечер се 

празнува тържествено с 
трапеза от постни ястия 

(сарми, фасул, ошав, чесън и 

т.н). Строго се спазват най-
разнообразни обичаи за 

предугаждане на бъдещето и 
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УЧИЛИЩЕН  СВЯТ

  

 
 

Весела Коледа и успешна 

Нова Година! 

На какво ухае 

зимата? 

 

Зимата ухае на снежинки 

и златисти бабини 

милинки, 

рано сутрин - на игра 

голяма, 

вечер пък - на приказки 

до мама. 

На шейна със пеещи 

звънчета, 

на бъбриви весели 

джуджета... 

Ала ароматът й най-ярък 

е на чакан коледен 

подарък! 

 

Мая Дългъчева 
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здраве и благодат в къщата. 

Преди вечерята някой отива в 
градината и замахва с брадва 

по безплодните дръвчета със 

заканата: "Ще пресека това 

дърво!" Друг го спира: "Защо 
ще го сечеш" - "Оти не ражда." 

- "Остави го, отсега ще роди." 

Това се повтаря три пъти. По 
същият начин се плашат 

бездетни жени и непроходили 

деца. После мъжът прекажда 

три пъти трапезата. Първият 
залък не се яде - сутринта се 

дава на добитъка; момата спи с 

него и ако сънува, че го яде с 
някой момък, ще се 

омъжи за него.  

Чупят се орехи, за 
да се види късмета 

на всеки - хубавата 

ядка означава здраве 

и сполука, а развалената - 
болест. Една цяла ядка се 

оставя за св. Богородица - тя 

служи за лек. Когато се 
нахранят, всички стават 

вкупом, за да се измътят 

яйцата под квачката заедно, да 
не се разпиляват кокошките, 

пилетата и пчелите. 

Домакинът пристъпя наведен 

доземи, за да бъдат класовете 
на нивата пълни и приведени 

от жито и т.н. 

На сутринта на 25 декември 
Голяма Коледа, се гледа в 

къщата най-напред да дойде 

момиче или млада жена, та 

агнетата да бъдат все женски. 
Важни са песните на 

коледарите, които се 

изпълняват от дружина 
вечерта срещу празника и 

заранта на другия ден. Млади 

момци подготвят празничните 
песни, запомнени от старо 

време. В уречен час те тръгват 

да "славят" Рождество 

Христово, обикаляйки всички 
къщи носейки "благата вест" 

за здраве и успех. Песните са 

съобразени с възрастта, 
положението в семейството и 

интересите или мечти на 

всеки. Първата възхвала е 
предназначена за домакина - 

"станеник" или за "чудното 

дърво", бъдника, символ на 

очакваната благодат. Дървото 
се мисли за възвишено до 

небето спуснало клони до 

земята. По него слиза сам 
Господ, за да дарува щедро 

всички. 

 

1 Януари - Св. Васил     

Срещу св. Васил (1 януари) се 

прави кадена вечер ("втори 
Бъдни вечер"). На трапезата се 

слага баница или млин, в 

който има малки дрянови 
пръчки с пъпки и една 

сребърна пара. Който намери 

парата ще бъде богат и 

щастлив, а на когото се падне 
от клончетата - той ще получи 

-здраве, сватба, нова къща и 

т.н. Друго ястие е пачата от 
свинска глава. На сутринта по-

младите момчета тръгват да 

сурвакат за здраве със 
сурвакници  

дрянови 

клонки. 

Навсякъде 
ги даруват с 

пари, орехи и 

краваи. 

2 Януари - Св. Силвестрий 
Срещу 2 януари, св. 

Силвестрий, се прави 
"риванка" или "риване" на 

оборите. По мръкнало чета 

момци тръгва с гайди и песни, 
влиза във всяка къща и изрива 

торта от оборите. Навсякъде 

ги чака торба с краваи, 

бъклица вино, наденица или 
печено свинско месо. 

Домакините не ги посрещат, 

но оставят портите отворени, а 
кучетата вързани. Риначите 

пеят из улиците, играят около 

байрак и на другия ден 

продават събраната сланина и 
с парите правят нова гощавка. 

6 Януари – Богоявление  
На 6 януари се празнува 

Богоявление или Водици. 
Тогава се кръщава водата и от 

този ден престава да ходи 

караконджо, който е обикалял 

през дванадесетте "поганни 
дни". Свещеникът прави 

водосвет на реката, езерото 

или морето, където се отива с 
икони и хоругви, и хвърля 

кръста във водата. Момците 

скачат да го вадят и после 

обикалят с него и събират 
бакшиш. Моми и ергени 

заедно обикалят именниците и 

им мият лицата със специална 
вода, която носят със себе си. 

Вярва се, че ако замръзне 

китката на попа при водосвета, 
годината ще бъде плодородна. 

Болни и деца се къпят с 

дрехите в реката, а 

"кръстената вода" се пие за 
здраве на гладно сърце. Някои 

кръщават с нея виното и 

разсола, за да не се развалят. 

21 Януари - Бабинден 
Последният празник от този 

цикъл е Бабинден. На него 

майките с малки деца гостуват 

на своите "баби" (т.е. 
акушерки), носят им дарове и 

им поливат да се измият, след 

което се отдават на весело и 
шумно угощение, понякога 

бабите биват откарвани на 

реката и окъпани. 
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Хайде да опознаем своите учители:    Г-жа Гудова – учител по математика

-    Г-жо Гудова ,какво си 

спомняте от първия Ви 

учебен ден? 

-    Честно казано не го 

помна. Сигурно е било 

много вълнуващо и 

радостно. 

-    Как решихте да станете 

учител? 

-    От дете си играех на 

учител.Може би моите 

учители са ми били стимул 

и еталон да избера тази 

професия, както и моят 

баща , който е бил учител в 

определено време. 

-    Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

-    В първите години от 

ученичиството всеки 

предмет беше интересен. 

По – късно  – математика и 

физика. 

-    Как се почувствахте когато 

за пръв път застанахте пред 

ученици? 

-    Пред ученици застанах за 

пръв път през ІV – та 

година от студентството. 

   Чувството е 

отговорност, удоволствие 

и притеснение.До нас бяха 

нашите обучители и те ни 

подкрепяха. 

-   Имате ли хоби и кое е то? 

-    Определено занимание  

като хоби нямам , но 

изпитвам удоволствие да се 

занимавам с цветя, да 

решавам судоку, да гледам 

филми и телевизионни 

предавания. 

 
 

ВНИМАНИЕ, ОБЯВЕН Е………… !!!                                                     
                   МОЖЕ ЗА 

УЧАСТВА ВСЕКИ. СНИМКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

НА ВЕСТНИКА:           SCHOOL_WORLD@ABV.BG,  ДО 13.01.2022 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 памет на Иван Вазов – в часовете по литература 

при г-жа Джинина, учениците от седмите класове 

отбелязаха 100 години от смъртта на бележития Иван 

Вазов. Той си отива от този свят на 22 септември 1921 

г.Учениците представиха презентация за живота и 

делото му, прочетоха интересни и  неизвестни факти 

за твореца и раздадоха на съучениците си малко 

известни негови стихотворения. 

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

      Ученици от нашето училище взеха участие във 

второто издание на конкурса „Пещерските 

будители“,организиран от „Биовет“ АД. Тази година 

те писаха по темата: „Крепостта Перистера – 

минало и настояще“.  Конкурсът е посветен на Деня 

на будителите и е в два раздела – за написване на 

литературно произведение (есе, разказ или стих) и за 

рисунка и фотография. На 1 ноември се състоя 

награждаването на победителите .Церемонията се проведе в двора на крепостта 

Перистера, тъй като темата на конкурса бе посветена на историческата забележителност, 

възстановена частично през 2013-14 г.  Награди получиха всички участници , а призови места заеха 

: за рисунка ІІІ място – Маринела Фиданова и за фотография – ІІІ  място - Йоана 

Хамамджиева.Изложбата на рисунките и фотографиите обиколи всички училища.              

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

    В часовете по Човекът и природата при г-жа Ганчева, 

петокласниците развихриха своето въображение и 

направиха красиви макети на Слънчевата система и 

планетите в нея. За миг училището ни се превърна в 

космическа обсерватория и настроението беше изцяло 

обхванато от тайнствеността на Космоса и всичко което се 

крие в него. 

----------------------------------------------------------------- 
       Доброто настроение завладя училището ни още 

през първите учебни дни, когато ученици посрещнаха 

всички с изложба на тема “Творим и учим“. Показани 

бяха различни ръчно изработени изделия от всякакви 

материали.Имаше цвета ,духчета , колажи и още 

много красиви предмети. Доброто настроение 

продължи и с украсените коридори за коледните и 

новогодишни празници.Учениците от начален и 

прогимназиален етап показаха колко 

много обичат да празнуват и да се веселят 

с рисунките , коледните картички и 

таблата посветени на празниците. С тях те 

отправиха своите пожелания и докоснаха 

сърцата на всички в училище.  
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КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ:  За поредна година в нашето училище се проведе седмица на 

Коледните и Новогодишни празници 16-23.12.19г. За всеки ден от седмицата беше планувано различно 

мероприятие. В четвъртък (16.12) 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. В 

петък (17.12) беше ден на „Снежните приятели“, учениците с моркови и въглени в ръка направиха снежни 
човеци в двора на училището, които за миг оживяха от детския смях. За „Деня на коледните шапчици“ 

,понеделник (20.12), учениците разнообразиха учебния процес като носеха през целия ден коледните шапки. 

С изненади в деня на  “Какво има в торбата“ вторник (21.12), внучката на белобрадия старец и джудженце 
раздаваха коледни късметчета. В “Деня на доброто“- сряда (22.12), в коледна кутия на пожеланията, под 

елхата всеки ученик можеше да пусне коледна картичка с послание към близки и приятели, които по - късно 

бяха раздадени.Четвъртък (23.12) „ Коледно тържество“, всички класове направиха своите тържества по 

класните стаи , с много викторини, музика , лакомства и да не забравяме подаръци. Раздадени бяха 
грамотите на класовете за участието им в конкурса „Най- красиво украсена класна стая“. Празничното 

настроение цареше още от началота на месец декември с песни ,стихотворения,гатанки, забавни игри и 

танци, с украсяване на цялото училище и запалване на голямата училищна елха.Учениците от четвърти клас 
украсиха елха в двора на училището, за да радва всички хора от квартала. На гости на учениците от начален 

етап  беше самият Дядо Колед, за когото написаха писма и пуснаха в пощенската му кутия в училищната 

библиотека. Второкласниците написаха пожелание на голямо табло към всички деца по света . Заредени с 
коледен дух и настроение учениците от първи и четвърти клас гостуваха на ДГ „Иглика“и подариха 

лакомства и ръчно изработени картички на малчуганите. Учениците от четвърти клас изработиха сурвачки, 

с които сурвакаха за здраве и отправиха пожелания за щастие, късмет и благоденствие. Всички много се 

веселиха и забавляваха. 
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В един коледен ден: 

– Мамо, лампичките на елхата горят! 
– Не се казва горят миличък. Казва се „светят“. 

– В такъв случай, мамо, трябва да знаеш, че и пердето 

започна да свети. 

************************************************** 
   - Мамо, искам кученце за Коледа! 

- Не може, ще ядеш свинско, както всички останали!                 

******************************************************* 
   Дядо Коледа седна да чете писмата на децата от България. 
Чете, чете... И започна да нарежда в чувала учебници по 

български език. 

 

ПОМОГНЕТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА ДА СТИГНЕ ДО   

 ШЕЙНАТА С ПОДАРЪЦИТЕ:                   СУДОКУ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Издава:   

      група за занимания по интереси: 
           „Училищен вестник“ 

  с ръководител: Борислава Джинина.   
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