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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Дядо Коледа
Пристигна в люта зима
Коледа любима!
а под елхата – подаръци красиви
за децата вежливи.
Дойде вечерта красива
и влезе някой през комина.
Някой ще го нарече със взлом,
но всъщност си е по закон.
Дядо Коледа се той нарича,
но пък някой го отрича.
мисли си, че е фалшификат,
а пък всъщност си е уникат.
Дядо Коледа си е магия –
за елфите е най-добрия!
а за малките деца,
върши чудеса!
Елена Пенчева, 5б клас
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Вълшебно е!

В навечерието на Коледа сме! Коледа е не просто един от християнските празници, тя е празник
на надеждата, на любовта между хората, тя е символ на добротата. Най-хубавата част от годината,
в която сме малко по-добри, по-усмихнати и щастливи.
И ученици, и учители, и родители се погрижиха в училище да е вълшебно по Коледа. Класните
стаи се превърнаха в истински коледни домове за нас – украсени, блестящи, вълшебни. В междучасието започнаха да звучат коледни песни, по училищното радио чуваме всеки ден авторски ученически текстове, вдъхновени от светлия празник. Повече от прекрасно е! Коледният дух се усеща
навсякъде. Ученици отправиха поздрав към всички приятели, учители и служители на ОУ „Алеко
Константинов”, като бе изработен кратък филм, с пожелания за здраве, късмет и светли дни през
новата година.

Весели празници от ЦДО 1а клас
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Мария Пеева – учител ЦДО 1а клас

3

Бъдете здрави, бъдете щастливи!
Поздрав със снимки от 6в клас

Снимки: Красимир Цапрев – 6в клас
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Празнично е!
Наближават Бъдни вечер и Коледа! Всички в началото си шушукат, а после и на по-висок глас
обсъждат елхата и подаръците под нея. Духът на най-топлия, най-светлия празник се е настанил в
класните стаи. Децата гиздят зелената елхичка върху своите картички и оформят оранжеви носове
от пластилин.
Висящите по прозорците лампички не спират да блещукат и да насочват Дядо Коледа. Всички са
в очакване – двете стрелки на часовника да се съберат.
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Габриела Митрева – учител ЦДО 5-6 клас
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Цялото училище вече е украсено!
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Изложба „Картички” – фоайе, 2 етаж

Елена Георгиева – учител по ИИ

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Анелия, Дора и Светла са от различни класове - 1, 2 и 3.
Коя в кой клас е, ако знаете, че:
1. Дора и ученичката от трети клас пътуват
за училище с един и същ автобус.
2. Ученичката от втори клас живее в жилищния блок
на Дора, но повече обича да дружи с Анелия.

Евгения Илиева – учител по математика и информатика

8

Изложба „Картички” – 7а, класна стая

Надежда Друмева – класен ръководител
-
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Коледа – къде и как

На 25 декември празнуваме Рождество Христово – Коледа, също позната като Божик или
Божич. Това е един от най-големите църковни
празници в християнския свят. Празникът започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него
християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието Христос
се ражда в пещера в град Витлеем, провинция
Юдея. В момента на Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че
на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на БогаСин. Почитат го и трима източни царе, доведени
на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват
злато, ливан и смирна.
Рождество Христово е един от 20-те църковни празници в България. Отбелязва се на 25 декември (по григорианския и новоюлианския календар), на 6 януари от арменската църква и на
7 януари (по юлианския календар). Празникът се
свързва с размяна на подаръци в семейството,
както и с подаръци от Дядо Коледа и други митични персонажи.
Според повечето историци първото празнуване на Рождество Христово се е състояло в Рим
през 336 г. сл. Хр. Наименованието Коледа идва
от римските празници Календи, посветени на
зимното слънцестоене (от думата „календе“).
През ХХ век българите прибавят към коледната обредност още един елемент, привнесен от
Западна Европа – сияещата елха.
Христос идва на земята, за да освети хората
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и тяхното царство. С идването си той донася частица от светостта на небесния мир – красивото,
отрупано с плод Райско дърво. Затова елхата се
отрупва с фигурки на ангелчета, Дядо Коледа,
гирлянди, топчици, свещички, символизиращи
Христовата същност (светлината, знанието, чистотата, истината).
Народната традиция е свързана с обичая
коледуване. Основни участници са момци в
предженитбена възраст. Облечените празнично
коледари са с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“. Времето за коледуване е строго определено от традицията – от
полунощ до изгрев-слънце на Коледа. В народните представи тогава се появяват караконджоли, вампири, таласъми и др. свръхестествени
същества. Коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят.

По традиция Коледа се празнува в нашата
страна 3 дни. Според народните вярвания, ако
вземеш сол на заем по Коледа и не я върнеш,
ще те болят очите. Ако ти писне ухото на Коледа,
означава, че ангел небесен е минал край теб. Затова трябва да се прекръстиш три пъти и каквото
си намислиш ще се сбъдне.
На Рождество Христово свършват постите и
обядът е блажен и много богат. На него задължително се поднася баница с най-различни плънки
– месо, зеле, гъби, праз, тиква и др. Основните

ястия през този и следващите са приготвени от
свинско месо. На трапезата се слага пита, баница, пача, печен дроб, пастърма със зеле, свинско
с праз, печена кокошка.
На Коледа се коли прасе.
На Коледната трапеза могат да се видят хлябове и питки с различни форми и шарки, които
също са свързани с големия празник, а са и възпети в песните на коледарите. Върху някои от тях
се поставя и по една паричка – символ на благоденствие и богатство.

Как празнуват хората по света?
Ето и някои любопитни подробности:

образ е дядо Мраз, а друга любопитна за празника фигура е тази на добрата баба Бабушка,
В Австрия се ражда известната коледна песен която също носи подаръци на добрите деца. Не
„Зимна нощ“, изпълнена за пръв път в църквата трябва да забравяме и чаровната Снегурочка!
„Свети Никола“ в Обендорф, близо да Залцбург,
през 1818 г. Днес тази песен се пее навсякъде по
света. В Австрия Коледа е задължително свърУнгарският вариант на Дядо Коледа се наризана с построяването на яслата, където млади- ча Миколаш. Традиционно той посещава домоят Христос се ражда. Особено живописна е тази вете в нощта на 5 декември, в навечерието на
традиция в Тирол, а в Залцбург една огромна пи- Никулден.
рамидална конструкция пресъздава живота на
Навръх Коледа унгарските деца обикновено
човечеството до раждането на Христос.
поставят ботуш на перваза на прозореца, в който
В навечерието на Коледа австрийците при- добрият старец Миколаш ще постави различни
готвят известния „щрудел“ с орехи и плодове, лакомства. В Унгария украсяването на коледното
с който ще почерпят близки и познати, но и бе- дърво става на Бъдни вечер. Традиционната ведните по улиците.
черя включва рибена чорба.
Австрия е преди всичко известна с коледната украса на гарите си, а в последните десетилетия и в централните части на всички градове –
така австрийците пожелават щастлив празник на
Еленът също е на почест, но в тази страна
всички пътници, които в „святата нощ“ отсъстват Дядо Коледа идва „на крака“. Той напуска с впряот домовете си. Австрия е известна с приказните га си „арктичната си хижа“, където живее цяла
година и чете хилядите писма
си коледни базари.
на деца, които джуджетата му
носят от земята.
На 24 декември вечерта
По време на комунизма,
вечерята се сервира рано, към
Коледа никога не е била особе17-18 часа. След което идва истинският Дядо Коледа, който
но популярен празник и затова
раздава подаръците. За тази
тук все още властва обичаят да
цел финландците имат специсе отбелязва по-скоро настъпална служба по „набиране“ на
ването на Нова година. Все пак
кандидат-Дядо Коледа – стубогато украсената елха е на поденти, бой-скаути. Въобще
чит, макар и не толкова масовсички, които с удоволствие обво. В някои райони се пеят количат празничния костюм.
ледни песни. Вместо дядо Коледа, тук водещият

Австрия

Унгария

Финландия

Русия

Д-р Мирко Попов, учител по история и цивилизации
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Чудна Коледа

В една ранна утрин, седмица преди Коле– Снежинка? – зачуди се тя.
да, еленчето Рудолф се разхождаше из краси– Не каква да е снежинка – стъклена снежинвата снежна гора. Наоколо беше тихо и спокой- ка! – въодушевено извика еленчето.
но. Само звукът от поклащането на дърветата
– Аз ще ти помогна! – възкликна Лидия.
тихо скърцаше. Изведнъж един тайнствен глас
И така двамата заедно продължиха по пътя.
забуботи. Рудолф любопитно последва гласа и Скоро се мръкна. Еленчето и красивото девойстигна до една затънтена къщурка. Надникна че пренощуваха в близката пещера. На сутринта
от прозорчето – вътре се бяха събрали големи и се събудиха и видяха, че вали снежец. Тръгнаха
едри мъже, които обсъждаха нещо. Щом елен- отново. По пътя видяха кралството на Леденачето се позаслуша, разбра че говорят за някаква та кралица. Решиха да я посетят. Тя ги покани в
снежинка. Рудолф осъзна, че тази снежинка не чаената зала – там всичко беше от лед и стъке обикновена. Щом мъло. Кралицата ги попита
жете напуснаха къщуркакакво ги води. Двамата
приятели отговориха, че
та, еленчето влезе вътре.
са тръгнали на път, за да
Умираше от любопитство
намерят специална вещ.
да разбере къде се намира
Кралицата замълча. Разнеобикновената снежинка.
Поогледа наоколо, повърбра, че търсят това, коетя се, докато не разбра, че
то е и тя самата – стъклената снежинка.
точно това, което искаше
Рудолф предложи да
да узнае, е стояло пред
очите му. В трапезарията
потеглят. Щом тръгнаха,
кралицата заповяда на
беше закачена голяма и
слугите си да ги прослекрасива картина. Зад нея
дят. Така и стана. Докато
имаше малка дупчица, а в
вървяха, Лидия чу стъпнея – свитъче. Щом Рудолф
го взе в ръце и го разтвори,
ки зад себе си и разбра,
видя карта. Може би пътят
че някой ги следва по
от картата водеше до непътя. Момичето и Еленобикновената снежинка?
чето успяха да заблудят
Кой знае?
преследвачите. ТръгнаЗатова Рудолф тръгна
ха отново. Стигнаха до
на път. Той потегли смел,
края на гората и там, на
Апликация – 2 б,в клас, ЦДО
сигурен, че ще намери
пътя, откриха малка ку-
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това, което търси. По пътя чу детски плач. Еленчето разтревожено тръгна да търси този, който
плачеше. Наоколо беше пусто и трудно можеше
да се види жива душа. На съседното дърво беше
седнала малката Лидия, разстроена и уплашена.
Рудолф ѝ рече:
– Не се страхувай, миличка, аз ще ти помогна.
– А ти накъде си се запътил? – попита Лидия.
– Тръгнал съм да търся снежинка! – гордо отговори еленът.

тийка. Когато отвориха кутийката, видяха, че в
нея имаше бележка. На нея пишеше: „Благодаря
ви приятели. Заедно минахте през този път и аз
съм тук, за да разберете, че приятелството е ценно, затова запазете вашето!“.
В този момент Лидия и еленчето се спогледаха, усмихнаха се един на друг и се съгласиха,
че приятелството е богатство и затова тази Коледа за тях е чудна – намериха своя верен приятел.
Теодора Патова 5в клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

LOGIC PUZZLES
The Good Life

Each of five neighborhood dogs (Saber, Ginger, Nutmeg, Pepper, and Bear) is enjoying one of the
following activities: getting its ears scratched, playing catch, taking a nap, burying a chew toy, and going
for a walk.
• Pepper is either playing catch or burying a chew toy.
• Neither Ginger nor Saber nor Bear is on a walk.
• One of the dogs named after a spice is getting
its ears scratched.
• A dog not named for a spice is playing catch.
• Bear is getting some exercise.
Can you figure out what each pooch is doing?

President’s Day

George, William, John, Abe, and Millard have
their birthdays on consecutive days, all between
Monday and Friday.
• George’s birthday is as many days before
Millard’s and William’s is after Abe’s.
• John is two days older than Abe.
• Millard’s birthday is on Thursday.
Can you figure out whose birthday is on each
day?

The Long and the Short of It

Six neighborhood children (Leisha, Benito, Delia,
Charlotte, Weldon, and Zina) were measured
yesterday.
• Weldon is taller than Delia but shorter than Zina.
• Leisha is taller than Benito but shorter than
Delia and Weldon.
• Benito is not the shortest.
Can you put them in order of height from tallest
to shortest?

ANSWE RS

The Good Life Answer: Saber is taking a nap, - Ginger is getting her ears scratched, Nutmeg is going for a walk, Pepper is burying a chew toy, and Bear is playing catch.

President’s Day Answer: John’s is on Monday, George’s on Tuesday, Abe’s on Wednesday,
Millard’s on Thursday, and William’s on Friday.

The long and the Short of It Answer: Zina, Weldon, Delia, Leisha, Benito, Charlotte.
Даниела Букович – учител по АЕ

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:
Светла - 2 клас, Дора - 1 клас, Анелия - 3 клас
Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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ÇÀÁÀÂÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Апликация от памук "Зима"
Апликацията – най-интересният вид творчество, особено за деца, които обичат да правят
нещо със собствени сили. Зад прозореца вече е
почти зима, значи апликацията трябва да бъде
мека и пухкава, като зимния сняг. За основа,
вместо хартия, вземете памук, той напомня сняг,
а и ръцете няма да замръзнат. Памукът – добър
материал за зимни обемни апликации и творчески идеи...
Правим снежната корона на дървото, рисуваме храсти.

На хартия
с флумастер
рисуваме дърво.

От парченца памук
правим фитилчета
и ги прилепваме
към клоните на
дървото

От памук правим облаци на небето и корони
на храстите.

Рисуваме елен, покриваме "земята" с памук, отделяме короните на храстите с памучни
фитилчета, в нужните места нанасяме блестящи
На заден план от памучни фитилчета, правим глитери на апликацията. И готово!
Опитайте и вие! Приятно творене!
хълмове, рисуваме още две по-малки дървета.
Богдана Стамболова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Скъпи ученици, учители, родители,
Честитим Ви
настъпващите Коледни
и Новогодишни празници
като сърдечно Ви желаем
да преодолявате всякакви кризи,
да имате нови и неочаквани решения,
амбициозни планове!

Топла и споделена Коледа и по-добра 2022 година!

ЦДО 2 в, г клас

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица
с пожелание за здраве и успехи!

ЦДО 2 в, г клас

ОХРАНА

Охраната на училището се осъществява от негови служители.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.comЕлена Пенишева – библиотекар
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