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 Уважаеми ученици и родители,

 Пожелаваме Ви светли, 
мирни и щастливи празници! 
 Нека Новата година донесе на всички 
Вас здраве и успешни дни!
 Весела Коледа и щастлива Нова година!

от Училищното ръководство

РОДОЛЮБИЕ

КОЛЕДНИ ОБРЕДИ И ОБИЧАИ

Бъдни вечер или Малка Коледа - 24 декември
Това време е свещено за християните – нощта преди раждането на Христос. 

Окичената елха със звезда на върха е символ на Витлеем, там, където е роден Ии–
сус. На Бъдни вечер е втората кадена вечеря. Най-възрастният мъж в семейство–
то прикадява дома и нарича: “Слава във висините Богу, на земята мир, между 
човеците благоволение.” Трапезата е постна със 7 ястия, защото толкова 
са дните на седмицата, 9, защото 9 месеца майката носи своята рожба 
и 12, защото 12 са месеците на годината. Присъстват само членовете на 
семейството, като никой не става от масата до края на вечерта. В огни–
щето се слага бъдник - дъбово дърво, отсечено и донесено от млад мъж. 
По това как гори се гадае каква ще е идната година. В тази вълшебна нощ 
обикалят коледари по домовете.

Игнажден - 20 декември
В народния календар на този ден започват родилните 

болки на Богородица, затова вечерята е постна - сурово 
жито, орехи, пита със свещ. Най-възрастният в семейство–
то прикадява къщата - това е първата кадена вечеря по 
празниците. На Игнажден има поверие, че е важно кой е 
първият човек, влязъл в къщата ви. Този обичай се нарича 
полазване. А полазникът трябва да е добър човек, та ид–
ната година да е добра. На 20 декември не се дава нищо 
на заем, за да не се даде късмета на къщата.
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За Бъдни вечер се месят и специални обредни хлябове. Има пити, направени за трапезата 
на Бъдни вечер, украсени с кръст, кръг и растителни елементи. Наричаме ги боговица, ко–
ледник. Втори вид хлябове са за стопанството на дома с украса, свързана с труда на хората. 
Друга разновидност на обредните пити са коледарските краваи - вити - превити. Едно парче 
от бъдника се оставя и се нарича за Богородица - закрилница на християнските семейства 
и дома. 

Хлябът е божество. Пред него лоши думи не се изричат. Да се хвърля хляб е грехота, 
дори трохите не се газят. Към хляба посягат само чисти ръце. Целият живот на българина 
е свързан с него: хляб се меси за новородено дете, с хляб се посреща младото семейство, 
хляб се раздава при кончината на хората. Без хляб няма живот! Хората знаят - има ли хляб, 
има благополучие, плодовитост, здраве за домашните, реколтата и добитъка. Ето защо най-
светлите празници народът ни посреща с хляб.

Раждането на Иисус Христос. Най-важният 
ден за всички християни наравно с Великден. 
Българите на този ден, рано сутринта, колят пра–

се, защото свършват коледните пости.  
Трапезата е празнична и богата - с 
блага ракия и червено вино.    

Коледарските дружини обикалят 
домовете и наддават за краваите на 
своите любими. Събраните пари 
даряват, а с яденето и пиенето се 
черпят на общоселското хоро. 
Под елхата децата намират по–
даръците от Дядо Коледа. На 

Коледа е хубаво в  дома ви 
да влезе първо момиче, за 
да е женски добитъка.

КОЛЕДА ИЛИ БОжИЧ - 25 ДЕКЕМвРИ
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ИзвъНКЛАсНА ДЕйНОст

Лора Христозова – уредник в Етнографския музей

Славите ли млада Бога?                       
Славим, славим! Ние вкъщи и Бог с нас!

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Коледен концерт
Наближава Коледа! Всички очакват светлия празник с нетърпение! Прекрасно е, че тези 

мигове могат да бъдат споделени със съучениците ни и нашите учители!
На 20 декември се състоя коледният концерт на петокласниците. Беше наистина красиво. 

Някои свириха на пиано, други на китара, трети пяха, четвърти танцуваха, а пети рецитираха. 
Всичко това беше репетирано с много желание и вълнение. Сред публиката имаше горди 
родители, които снимаха и аплодираха децата си.

Празникът е празник, когато е споделен с близки хора. Липсваше само снега, но магията 
беше жива!

        Радослав Грозданов - 5 а клас

Коледен концерт
Коледа е един от най - вълнуващите и весели празници през годината. На този свят праз–

ник ние, учениците от четвърти и шести клас, посветихме нашия концерт. Емоции и радост се 
усещаха в отрупаната с хора зала.

Концертът откриха шестокласниците с ръководител госпожа Нина Димитрова. Те озариха 
залата с изпълнението на песента „Рождество Христово”.

Елегантната гимнастичка от 6 г клас - Таня Кузманова изигра перфектно своето съчета–
ние. Тя зарадва с изпълнението си и малки, и големи.

Антонио Георгиев от 6 в клас изпълни на електрическа китара „Самба Пати” от Карлос 
Сантана. Всички много се въодушевиха и зарадваха, а изпълнението му беше наистина блес–
тящо.

Мария Щърбева от 6 г клас изпълни на пиано без грешка произведението „На Елиза” от 
Лудвиг Ван Бетовен. Всички много внимателно я слушаха и накрая я аплодираха.

Учениците от шестите  класове от клуб „Български традиции и обичаи”, ръководен от 
госпожа Силвия Милева, направиха възстановка на кукерски обичай. С помощта на г-жа 
Христозова, уредник в Етнографския музей, те  бяха изработили  и красивите маски, с които 
участваха.  Кукерските звънци дълго огласяха  сцената. Спектакълът си  заслужа–
ваше да се види, защото всички участници бяха положили много труд и усилия, за 
да зарадват присъстващите зрители. Така всички “пиха“ с пълни шепи от чистия 
извор на народното изкуство.

Концерта закриха учениците от четвърти клас с оперетката „Тhе littlеst 
Сhristmаs trее”. Най-развълнувани и притеснени бяха те, но тяхното из–
пълнение беше наистина великолепно. Всички ги харесаха и аплодира–
ха.

Така премина Коледния концерт  - с много емоции и вълнения и  с ис–
тинска наслада.

       Петя Кръчмарова - 6 а клас
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По традиция четвъртокласници поздравя–
ват децата от ЦДГ ,,Майчина грижа” по случай 
Коледните празници. Група ученици от 4 а, б и 
в клас разказаха на бъдещите първокласници 
как според българските обичаи се отбелязва 
Бъдни вечер. За трапезата се приготвят пост–
ни ястия като варен фасул, пълнени чушки с 

боб, пълнени чушки с ориз, сарми, жито, ти–
квеник, ошав, мед и орехи, различни плодове 
и пита. Най-възрастният член на семейството 
разчупва обредния хляб и първото парче се 
оставя настрани за Богородица и починали–
те, следващото парче се разделя за къщата и 
останалите се раздават на семейството спо–

ред възрастта. Огънят трябва да бъде 
поддържан от дъбово или крушово 
дърво, наричано бъдник. Със своята 
светлина горящото дърво символизи–
ра раждането на Иисус Христос.

Четвъртокласниците заедно с 
малчуганите направиха коледна ,,раз–
ходка по света”. Проследиха кой как 
възприема и празнува Коледа - Ав–
стрия, Англия, Индия, Италия, Кана–
да, Мексико, Русия, Финландия, Хо–
ландия, Гваделупа.

Много празнично настроение съз–
дадоха българските коледни песни 

,,Ой Коледо” и ,,Щурче”. Децата 
получиха подарък коледна кар–
тичка с пожелание, нарисувана 
специално за тях.  

         

Честита коледа!

   Класните ръководители на 4 клас
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На 16.12.2011 г. се състоя поредната 
сбирка на нашия клуб. Посетихме Първа ра–
йонна служба пожарна безопасност и защита 
на населението. 

Още при самото ни влизане в двора на 
пожарната видяхме как няколко пожарника–
ри се затичаха към гаража, качиха се на по–
жарния автомобил и потеглиха бързо със си–
рени и сини лампи. Отиваха 
на пожар. 

След това ни посрещна–
ха гл. пож. Стефан Чолаков 
и гл. пож. Радослав Арнау–
дов. Те ни заведоха до оста–
налите пожарни автомобили 
в гаража. Показаха ни какви 
са камионите, къде се возят 
пожарникарите и къде са 
разположени съоръжения–
та, с които огнеборците га–
сят огъня. Показаха ни как–
во облекло и оборудване се 
използва за предпазване на 
пожарникарите. Видяхме и 

лоста, по който те се спускат от втория етаж 
направо в гаража. 

Посещението ни беше много интересно. 
Разбрахме основни неща за професията на 
пожарникарите, направихме снимки. Очаква–
ме следващото ни занятие в клуб „Млад ог–
неборец“.

Клуб „Млад огнеборец”

Елеонора Комитова - 5 а клас

В петък, 16.12.2011г., ние, учениците от 
5 в клас, посетихме Народна библиотека 
“Иван Вазов“. Първо бяхме в детския отдел. 
Там разгледахме няколко стаи - читалнята 
и езиковия кабинет. Имаше всякакви книги 
- от такива за най-малките, до детско-юно–
шеска литература. Имаше и много учебници 
за различни класове. След това, отидохме в 
същинската библиотека. Още от фоайето тя 
ни впечатли със своята красота. На входа й 
имаше елха от книги. Там научихме интерес–
ни неща.

Библиотеката е била основана през 1879 
г., а на сегашното си място се е преместила 
през 1974 г. Най-голямата книга там е със 
страна 1 м, а най-малката е колкото нокът и 
се чете с лупа. И двете се съхраняват в спе–
циални хранилища и се вадят само при спе–
циални случаи. Посетихме две от читалните 
и разгледахме Коледната изложба “Ръка за 
ръка“. Пътешествието ни завърши в Инфор–
мационния център на библиотеката.

Беше много интересно.
                                                                                                      

ЕДНО ПътУвАНЕ в свЕтА НА КНИГИтЕ

Христо Колев 
- 5 в клас
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Ръка за ръка
Изложбата “Ръка за ръка“ е организирана от Ресурсен център за интеграция и обучение 

на деца със специални образователни потребности Пловдив - Пазарджик. Тя ще продължи 
до 27.12.2011 г.

Благодарим на госпожа Анета Донева и служителите на НБ “Иван Вазов“ за любезното 
съдействие, внимание и професионализъм, с което ни посрещнаха.

Учениците от 5 в клас

През изминалата седмица децата от 
клуб “Радио Алеко” посетиха българското 
национално радио по покана на г-н Чавдар 
Каришев - директор на радио Пловдив. Де–
цата имаха една вълнуваща разходка 
из залите на радиото и видяха къде 
се осъществяват музикалните записи, 
къде се четат новините и дори участ–
ваха в обедното шоу на Мишо Гръ–
блев „Тринайсетия час”, където раз–
казаха за своите мечти какви искат да 
станат, когато пораснат големи. Гос–
подин Каришев предложи на децата 
от радиоклуба да направят професи–

онален запис на предаване за училищното 
радио по повод на някой от предстоящите 
празници и децата приеха идеята с огромна 
радост.

ПОсЕЩЕНИЕ НА КЛУБ “РАДИО АЛЕКО” в БНР
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Миглена Влахова – учител по английски език

Учениците от Училищния парламент

Коледно радиопредаване
На 23.12.2011г. в радиопредаване по повод предстоящите празници - Бъдни вечер и Ко–

леда децата от клуб „Радио Алеко” разказаха за обичаите и традициите, които се спазват в 
тези дни.

Дар от сърце
Ние, възпитаниците от  клуб “БЧК“, благода–

рим на всички деца, включили се в кампанията. 
Най-активни бяха учениците  от 7а и 7 г клас.

Със събраните средства  направихме специ–
ални торбички с лакомства, които ще занесем в 
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 
„Свети Врач”. 

Надяваме се да ги зарадваме за коледните 
празници!!!    

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВКЛЮЧИЛИ СЕ!!!

Скъпи съученици, завърши конкурсът за рисунка и литературна творба „Коледна приказ–
ка”. С много въображение и творчески ентусиазъм в него взеха участие малки и големи. 

Компетентното жури беше изключително затруднено в оценяването на вашите произведе–
ния. След задълбочен анализ и оспорвани дебати стигнахме до излъчване на победителите.

Най-добрите рисунки сътвориха:
Грета-Мари Тасева от 2 в клас
Алиция-Александра Новак от 2 в клас
Иван Христов от 3 в клас
Елизавета Терзийски от 4 б клас
Илиана Тонева от 5 в клас

В съревнованието за най-добро съчинение се отличиха:
Ения Енева от 3 б клас
Александър Иванов от 5 а клас
Христо Колев от 5 в клас
В рубриката за лично творчество публикуваме вашите творби.

Пожелаваме на всики участници нови творчески успехи 
и весели празници!

УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНт
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Една хубава Коледа
През нощта беше навалял пухкав сняг. На сутринта всички деца слязоха пред блока и 

започнаха да правят снежен човек. С много смях и закачки успяха да го направят. В това 
време елфите подготвяха подаръците за най-послушните деца, а Дядо Коледа ги товареше 
на шейната.

Всички чакаха с нетърпение коледната нощ. Щеше да бъде една прекрасна Коледа.
 
         Джанни страно - 1 б клас

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Дядо Коледа
Бързай, бързай, мамо
Дядо Коледа пристига
със торба на рамо!
Куп играчки за децата
носи във торбата!

Иоанна Бонекова 
- 1 б клас

Снежинки
Белите снежинки
като малки балеринки.
Пеят, скачат и играят.
Всички хора забавляват.
Радват се дечица на снежинки.
Те танцуват като балеринки.
Вятър силен излетял
и снежинки завъртял.
Бързо, бързо бягайте, снежинки.
Бързо, бързо скрийте се, балеринки.
Чакаме ви утре пак.
Ще играем до пълен мрак.

Ярослав Докузов - 2 г клас

Зимна приказка
Имало едно време една задружна компания. Те били катеричката Рунтавелка, еленът 

Коко и заекът Скок. Те живеели в средата на гората. 
Една сутрин видели, че всичко е в пухкав сняг. Излезли от къщичките си и започнали 

лудешки игри. Те се целили със снежни топки, въргаляли се, пързаляли се и се затрупвали 
като снежни човеци. След това решили да си вземат елха и да я украсят. Наредили гирлян–
ди, шишарки, орехчета и гъбки. Включили цветни лампички и пуснали музика. Започнали да 
танцуват, а при тях дошли и други животни. 

Всички задружно играли и се веселили. Така посрещнали Коледа - изпълвайки гората с 
весел смях и песни.

                                            Айлин  Абаз - 2 в клас

Коледна приказка
Сутринта на Коледа заваля обилен сняг. Габи реши да излезе да поиграе навън. Както 

вървеше към групата с деца, които правеха снежен човек, усети, че стъпи върху нещо. Наведе 
се и разрови пръхкавия сняг. Под него видя една малка сребърна камбанка. Разклати я и от 
нея излезе най-красивия звук, който беше чувала някога. Затича се към къщи и я окачи на 
елхата. Това беше най-вълшебната Коледа за нея!

                                                   Александра Шикренова - 3 в клас
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Как Дядо Коледа обикаля света за една нощ
Дядо Коледа е велик човек! Обикаля целия свят само за една нощ. Искам да разбера как 

го прави това. Ще тръгна на път и ще го открия. Ще го попитам как го прави.
Тръгнал младежът, стигнал до една планина и срещнал един елен. Той го попитал:
- Къде е къщурката на Дядо Коледа?
Еленът му отговорил:
- Тя се намира  чак на върха на планината.
Момчето му благодарило и тръгнало. Стигнало до върха и видяло една къща. Надникнало 

през прозореца и видяло един брадат старец и много малки човечета. Почукал на вратата и 
човекът ,който му отворил, бил Дядо Коледа. Младежът  го попитал:

- Как обикаляте света толкова бързо?
Дядо Коледа му отговорил:
- Моите елени го правят. Искаш ли да се качиш и да видиш?
- Да!
Тръгнали с шейната и като свършили момчето си тръгнало много доволно.

                                            Михаил Дечев - 2 в клас

Коледна приказка
Далече на Северния полюс живее Дядо Коледа. Помагали му седемте джуджета и тяхната 

сестра Снежанка. Всеки ден в работилницата пристигали писма от цял свят. За да не забрави 
някого Дядо Коледа направил свой списък с желанията на децата. 

Работата ставала все повече и джуджетата се страхували, че няма да се справят навре–
ме. Нито сядали, нито лягали. Снежанка им приготвяла вкусни бисквити и мляко. Както им 
сервирала, едно от джуджетата в бързината си обърнало подноса върху списъка. Буквите 
се заличили. Джуджето се разплакало. Снежанка го прегърнала, утешила го и се опитала да 
поправи стореното. Взела нов лист и записала желанията на децата отново.

Настъпила дългоочакваната нощ. Дядо Коледа впрегнал елените си. Джуджетата нато–
варили шейната с подаръците. Елените полетели из целия свят. Стигнали в  България. Дядо 
Коледа спрял шейната пред един детски дом за сирачета. Те не били писали писмо, защото 
желаели да получат само малко обич. Дядо Коледа взел най-хубавите играчки и ги сложил 
под елхата. Това били играчки, пожелани от децата на най-богатия човек в града.

На Коледа се случват чудеса!
                                                                   Иван Дараджански - 2 в клас

Дядо Коледа
Коледа дойде. Сутринта Дядо Коледа погледна пощата на компютъра. Първото писмо 

беше от един малчуган, Васко от България. Той го канеше на празник в училище. 
Дядо Коледа натовари подаръците в шейната и веднага тръгна на път. Беше 

много студено. Изви се виелица. Той летеше над градове и села. Елените ти–
чаха бързо и звънчетата на шейната звънтяха силно: зън-зън-зън. В училището 
децата много се зарадваха на Дядо Коледа. Те танцуваха, пяха песни, 
разказваха смешни истории, почерпиха го с парче торта и му подариха 
подаръците. Празникът завърши и децата с насълзени очи изпращаха 
добрия старец. Той им обеща, че пак ще дойде. 

На другия ден Дядо Коледа се събуди много рано, той мислеше за де–
цата от училището и реши  пак да отиде при тях. Цялата зима Дядо Коледа 
ходеше при децата. Те заедно рисуваха, играеха, правеха домашни!
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Така изминали и зимата, и пролетта, и лятото, и есента. Дядо Коледа не се разделяше  с 
децата. И пак дойде Коледа. На сутринта той погледна пощата на компютъра. Първото писмо 
беше от второкласника Васко от България, той го канеше на празник в училище. Но Дядо 
Коледа беше много уморен, много уморен...

                                  Ярослав Докузов - 2 г клас

Коледни играчки
Живяло някога едно щастливо и богато семейство. Майката и бащата посещавали раз–

лични държави и от всяка от тях купували по една красива коледна играчка. Когато една 
година настанало време да ги поставят на елхата, настанала голяма бъркотия. Всички играч–
ки, докоснати от магията на коледното дръвче, започнали да говорят, но на собствения си, 
познат език. 

- Неllо, hоw аrе уоu? - казала  червената играчка на английски.
- Wаs? - попитала синята играчка на немски.
- Сhе соsа vuоi? -намесила се и зелената играчка на италиански...
- Wаs mасhst du? - обърнала се отново синята към съседната й бяла играчка.
- Някакъв таен език ли имате? - попитала бялата играчка, която говорила на български.
- Wаs?, Whаt?, Сhе соsа? - попитали всички играчки в един глас. Това бъбрене продъл–

жило, докато не се намесила елхата. Тя знаела, че всички играчки по света имат вълшебни 
сили точно на Коледа. Просто трябвало да затворят малките си оченца и да се концентрират. 
Тогава разбирали всички езици. И разпознавали езика на дръвчето, на което са закачени.

- Честита Коледа! - казала елхата... Но не всички я разбрали. Тя трябвало да приложи 
своите вълшебни сили, за да накара играчките да затворят очите си, или да помоли лам–
пичките. Те блеснали силно, заслепили ги... и се случило чудо. Играчките усетили силата на 
коледната песен, която си тананикала елхата. И чули думите й.

- Ние разбираме... български... и ... можем... да говорим... български.
- Разбира се, че можете! - намесили се и лампичките. Това е Коледа. По Коледа стават 

чудеса!
                                                              Ения Енева - 3 б клас 

Коледна приказка
Събудих се сутринта на Коледа. Погледнах през прозореца. Навън всичко беше побеля–

ло. От кухнята се носеше аромат на коледни сладки, които правеше баба. Погледнах към 
елхата, където имаше куп подаръци. Видях един с надпис „За Надежда” и с любопитство го 
отворих. В красива кутия имаше снежен глобус. Беше точно такъв, какъвто си бях пожелала. 
Дядо Коледа беше изпълнил желанието ми. Изтичах в кухнята да се похваля. Мама ми беше 
направила закуска - палачинки и топъл шоколад. Беше много вкусно.

Облякох се и излязох навън. Срещнах се с моите приятели от училище. Всички много се 
радвахме на снега. Замеряхме се със снежни топки - една от любимите ми зимни 
игри. Забавлявахме се страхотно! 

Когато се прибрах у дома, попитах мама:
- Мамо, ще направим ли снежен човек?

Тя ми отговори:
- Разбира се, но след като обядваме. Хайде сега ми помогни да подредим 

празничната трапеза. Така и направихме. Всички се събрахме на празничния 
обяд.

- Следобед направихме с мама снежен човек, снежни ангели и се заба–
влявахме до вечерта.

- Когато си легнах, бях много уморена, но и много щастлива. Беше 
незабравима Коледа!

     Надежда Безпризванная - 3 в клас
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Коледна приказка
Една вечер преди Коледа лежах в моята стая и разглеждах любимия си комикс.
Коледното желание на умно момче е да бъде герой. С цялото си сърце иска да може да 

лети, да изстрелва лазери от очите си, да помага на слабите.
Когато се събужда сутринта на Коледа, то усеща, че е друг човек. Поглежда се в огледа–

лото и вижда, че е як и здрав мъж. Коремът му е в плочки, има яки мускули.Едва си облича 
блузата, за да излезе, толкова са големи бицепсите му. Затичва се да хване автобуса, но 
усеща, че може да лети.

В двора на училището децата се сбиват, но то се намесва и успява да ги разтърве. Тол–
кова е силно, че никой не може да го победи.

На другия ден от новините разбира, че има пожар. То не се чуди, а полита натам. Помага 
на пожарникарите, като им повдига маркуча до последния етаж. Така спасява много хора. 
Оттогава го наричат Супер Стойчо.

Събудих се щастлив... Бях задрямал.
                                               стойчо Ангелов - 3 в клас

Коледна приказка
Рано зарана станах от сън и
с бързина голяма излязох навън.
Излязох и видях, че снегът студен
бе сменил в парка килима зелен.
Красотата така ме омая,
че почувствах сакаш съм в рая.
Прибрах се вкъщи и зърнах под елхата
куп подаръци за нас, децата.
Зарадвах се колко е хубав светът
и разбрах, че Коледа при нас е дошла.

Ана-Мария Плочева - 3 в клас

Коледна приказка
Бялата зима се завърна.
Снежна покривка ни прегърна.
Снежинки весело танцуват
и ни по бузките целуват.
Зън-зън, зън-зън, зън-зън,
Меца спи зимен сън.
Елхата светка в тъмнината,
на върха блести звездата.  
Коледа, Коледа вече  дойде!
Радват се всички от сърце.
Скачат децата край елхата,
а баба пече баклавата.

Лили Шипарова - 3 в клас

Дядо Коледа и стареца
Преди много години, живял един старец. Той бил самотник, нямал си никого. Имал само 

работилничка, в която изобретявал хубави сувенири за любимия си празник-Коледа. Прода–
вал ги в една сергия на пазара. Всички деца ги харесвали, но родителите им не ги купували и 
често минавали с израза „Дядо Коледа ще ти подари подарък, нищо няма да купува–
ме“. Децата обаче знаели, че Дядо Коледа е в детските центрове  и не е истински... 
Но знаели, че истинският е много надалече, и когато удари камбаната в полунощ, 
той им носи подаръци. 

Старецът мръзнел цели празнични дни, но никой нищо не купувал. Прибрал 
се вкъщи и отишъл да се стопли на камината. В този момент някой почу–
кал на вратата. Бил пратеник от Дядо Коледа. Осведомил стареца, че е  
приет за работник на играчки във фабриката на Дядо Коледа. Старецът 
отишъл и станал главен изобретател за коледни играчки. Така всичко за–
вършило щастливо.                                          
      Антония Гюлеметова - 4 б клас
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Коледна приказка 
Ставам рано, виждам сняг навън.
Тичам по пижама аз, 
  скачам в него, плувам все едно...
Но видя ме мама, каза:
- Влизай вкъщи, ще настинеш!
Тайно ще изляза аз, 
  ще играя с моята шейна.
Идват моите приятели.
И започва приказката - зимната игра!

Мила Папаризова - 3 в клас
 

Коледа
Коледа идва ! Радват се всички !
Животни  и хора , и плахи сърнички ! 
Навсякъде виждаш засмени деца ,                      
които окичват зелена  елха !

Коледа ! Коледа! Каква красота - 
гирлянди,  снежинки , искри в белота,
затрупана с преспи е святата нощ,
а тихо пристъпя очакван мил гост .

И с песен чудесна в камбанния звън
се чуват молитви от бледи уста.
А как е приятно тук  у дома,
да търсиш подарък 
под светла елха.                                 

Христо Колев  5 в клас

Коледно вълшебство
Сега ще ви разкажа една история, която се е случила съвсем  неотдавна, далече, далече 

от тук.
Бил спокоен есенен ден. По брега на замръзналото езеро се разхождал белобрад мъж, 

с червени бузи и леко топчест нос. Познахте го вече нали, това бил наистина Дядо Коледа, 
който вървял и си мислил с тъга за отминалите дни.

Животът през 21 век бил толкова различен. Оставали само няколко месеца до Коледа, 
а в неговата работилница царяло спокойствие, дори вече привършили с подготовката на по–
даръците. Липсвала му трепетната припряна обстановка, страхът, че ако не побързат, някое 
дете ще остане без подарък. И не защото децата не искали подаръци или пък не били по–
слушни, а защото все по-малко от тях вярвали, че на Коледа се случват чудеса.

   Сутрешната му разходка вече привършвала и Дядо Коледа се прибрал във вълшебната 
си работилница. Дори и тя не била подмината от съвременните технологии. На вратата го по–
срещнал неговият правнук Чико, най-малкият син на Снежанка. Той бил строен и умен млад 
мъж с добро сърце и приключенски дух.

- Здравей, дядо. Търсих те навсякъде! Ела при компютъра  за четене на мисли, трябва 
да видиш нещо. - Чико препратил образа и големият монитор се изпълнил с лика на Ерик. 
Момче на около 10 години с големи тъмни очи. Той се бил скрил зад голямото дърво до 
оградата  и тихичко плачел. Ерик в момента се намирал в социален дом, защото като съвсем 
малък бил загубил родителите си в автомобилна катастрофа. Живеел отскоро тук и за първи 

път мястото му харесвало. Разбирал се добре с другите деца, станал отличник и 
всеки ден научавал нови и нови неща за живота. Имал си и за първи  път приятел 
– Моника.

Екранът примигнал и на него  се появил  образът на красива млада жена, с 
весела усмивка и щастливи очи. Моника била попаднала тук като преподавател 
случайно, но се влюбила в мястото и децата. След срещата й с Ерик, той ста–
нал много специален за нея.

Но сега момчето плачело тихичко до оградата, а Моника стояла тъжна 
на бюрото си. Преди седмица пристигнало писмо в социалния дом, че сгра–
дата трябвало да бъде съборена, защото на нейно място щели да строят 

търговски център. Опитали всичко, но нищо не можело да се направи.
Ерик за първи път се чувствал добре на това място. За първи път 
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в лицето на Моника намерил приятел и усетил майчина топлина. За първи път се чувствал 
щастлив и започнал да мечтае. И изведнъж всичко се сринало, сега отново щял да отиде на 
ново място и сред нови хора.

- Дядо! Трябва да помогнем на това момче - казал Чико развълнувано - Не е честно да 
страда повече.

- Разбира се. Вземи приятелите си Макс и Рино, идете при детето и оправете нещата. 
Побързайте, Коледа наближава.

Чико, заедно с верните си другари не губил време. Събрали бързо торбите с вълшебства, 
качили се на еленовия спидер и за няколко мига се озовали близо до социалния дом. Чико 
нямал търпение да отиде при Ерик и да му помогне. За приятелите му обаче нещата стоя–
ли съвсем различно. За тях това било вълнуващо приключение. Те напускали за първи път 
вълшебния свят. Били омагьосани от големия град с неонови реклами и красиви момичета. 
Те бързо забравили за своя приятел Чико и за мисията, на която дошли. Отправили се към 
близките игрални автомати, а Чико останал сам. Преметнал торбата с вълшебства, поклатил 
глава и тръгнал към оградата на социалния дом, за да види дали Ерик е още там.

- Здравей, приятел, как си? - казал Чико усмихнато.
- Ами… добре. - отвърнало малкото момче плахо.
- Не се бой, Ерик. Аз съм един от внуците на Дядо Коледа и съм тук, за да ти помогна. 

Казвам се Чико и се радвам да се запознаем.-Момчето погледнало добрия млад мъж, когото 
много харесало, изпълнено с надежда.

- Да, бе, да! Дядо Коледа не съществува, в него вярват само малките деца, а аз съм вече 
голям.

- Разбира се, че съществува-отвърнал Чико - И изпълнява всички желания на добрите 
хора, стига само да вярват в него. Ако искаш, пожелай си нещо и то ще се сбъдне до Коле–
да. - Чико бръкнал в торбата си, извадил две бели камъчета и ги подал на Ерик.

- Ето вземи тези камъчета, намисли си нещо, чукни ги едно в друго и скоро то ще се 
сбъдне. - Взел ги Ерик, погледнал ги учудено, чукнал ги едно в друго и си пожелал ”Искам 
да живея на най-страхотното място на света”. Отворил очи, но нищо не се случило.

Чико идвал всеки ден при момчето, забавлявали се и дълго говорили. Станали близки 
приятели. Времето бързо минавало, но той не спирал да се бори за спасяването на социал–
ния дом. Опитал какво ли не и минал през много трудности. Търсил помощта на другарите 
си Макс и Рино, но от тях нямало и следа. Събрал Чико силата на всичките си вълшебства, 
прибавил и цялото си желание и накрая магията станала.

Ден преди да започне освобождаването на дома, Моника събирала нещата си в големи 
кашони. И тогава на дъното на едно прашасало чекмедже намерила стар свитък. Отворила 
го с любопитство и била изумена от видяното. Този забравен документ доказвал, че сградата 
на дома е паметник на културата и не можела бъде съборена.

- Ех! - въздъхнала Моника - Коледа наближава и май все още се случват чудеса!
Един ден Чико решил да изведе Ерик на разходка, а той от своя страна поканил и Мони–

ка. Забавлявали се, а двамата млади хора се харесали много. Детето се смеело весело, ис–
тински щастливо, че е с най-близките си приятели. Извадило вълшебните камъчета от джоба 
си, чукнало ги едно в друго и си пожелало ”Искам и аз да имам родители, най-страхотните 
родители! ”Отворило очи, но пак нищо не се случило.

Наближавало времето, когато Чико трябвало да си тръгва. Той вече завършил 
мисията, за която дошъл, а и вълшебствата в торбата вече се свършили. Било му 
много тъжно, че трябва да се раздели с Ерик и Моника, но нямало как. Сбогу–
вал се с мъка, качил се в еленовия спидер и след няколко мига бил при Дядо 
Коледа.

В работилницата кипяла трескава суматоха, всеки бързал занякъде, 
оставали броени дни до Коледа, а изведнъж се натрупали много жела–
ния. Чико поел задълженията си, но тъгувал силно за Ерик и Моника. Той 
знаел, че нищо не може да се направи, защото никой от човешкия свят не 
можел да дойде във вълшебния. А ако някой от вълшебния остане в човеш–
кия, щял да се загуби завинаги. Дядо Коледа виждал тъгата на любимия 
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си внук и страдал за него, но как да направи нещо за него, като той дори не смеел да си го 
пожелае.

Дошло навечерието на големия празник. Натоварили шейната с всички подаръци, а тази 
година Дядо Коледа взел със себе си Чико като пръв помощник. Двамата поели към света 
на хората, за да доставят на всеки по малко радост в святата нощ. Най-накрая стигнали и до 
града на Ерик и Моника. По същото време в дома приключвала празничната вечеря. Децата 
бързали към леглата си и с нетърпение очаквали да видят дали на сутринта ще има за тях 
подаръци под голямата елха. Останали само Ерик и Моника загледани през прозореца. Пре–
гърнати се наслаждавали на тихата нощ, но и двамата тъгували по свой начин за Чико.

- Той много ми липсва - тихичкпромълвил Ерик.
- Знам, миличък - отвърнала Моника - И на мен. - И една сълза се отронила.
Ерик се сетил за камъчетата, извадил ги, чукнал ги едно в друго и си пожелал „Искам 

Чико и Моника да са щастливи”, отворил очи и чудото станало. Видели през прозореца една 
малка светлинка, която бързо се приближавала. Това била шейната на Дядо Коледа, която 
спряла под прозореца им. Ерик и Моника се качили и всички заедно отпътували, защото  на 
Коледа стават чудеса за всички, които искрено вярват в тях.

Чико и Моника вдигнали сватба за чудо и приказ, а най-щастлив от всички бил Ерик. 
Сбъднали се всичките му желания. Живеел в най-страхотния дом - работилницата на Дядо 
Коледа. Имал най-страхотните родители - Чико и Моника. Имал всичко, за което някога бил 
мечтал.

Вярвайте в чудесата, за да се случат и на вас!
Весела Коледа на всички!  

        Александър Иванов - 5 а клас

По коледа стават чудеса
Отново е студена зима. Магията на месец декември за пореден път е завладяла сърцата 

на малки и големи. Коледа е - един от най-светлите християнски празници, за който се вярва, 
че е свързан с раждането на спасителя - Иисус Христос. Ето защо всеки един от нас свързва 
празника със сбъдване на съкровена мечта или пък се надява, че велико чудо ще се случи. 
Тайнственото вълшебство на празника се допълва от блясъка на коледната украса, която 
сякаш подтиква към милосърдие и доброта. Точно в това се крие  магията - щедрият бело–
брад старец раздава подаръци, а ние в знак на благодарност ставаме по-добри и с готовност 
помагаме на близките си, даряваме обич и нежност. Чудото се случва изведнъж в момента, 
когато осмислим същността на празника, поклоним се пред създателя си и подходим  с ува–
жение  към заобикалящите ни. 

В тихата свята нощ биха се случили невероятни неща, ако хората, водени от собствена–
та си суета, станат по-щедри и благородни - нахранят сираче или пък помогнат на старец в 
нужда.

 Вярвайки в неверятната легенда, свързана с kоледните празници, аз не спирам да се 
надявам, че чудеса непрекъснато се случват.

      Петя Кръчмарова - 6 а клас

Ставаш ли по-добър, ако помогнеш
Животът е устроен така, че всеки има нужда от помощ понякога. И пред 

всекиго се отваря възможност да помогне на друг. Дали ще го направи - 
той сам решава.

Когато помагаш на някой човек и виждаш радостта в очите му, усе–
щаш че той се чувства по-добре и ти самият изпитваш задоволството 
от постъпката си.
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Не е необходимо помощта ти да е голяма, но трябва да я дадеш на време и с готовност. 
Но не всеки човек приема помощта на другите, било то от гордост или от срам. Затова моята 
помощ трябва да бъде така дадена, че другият човек да не се чувства унизен. Има хора, кои–
то, макар че имат нужда от помощ, не биха помолили за такава, затова е нужно да прецениш 
и как да я предложиш. Понякога помощта може да бъде в това да дадеш добър съвет, да 
окуражиш  човек, да му посочиш изход от дадено положение или дори да изслушаш другия. 
Дори такава помощ може да е много по-ценна от материалната. 

А дали ставам по-добър след всичко това, само другите могат да кажат. Аз знам само, 
че се чувствам по-щастлив след като помогна.          

        Александър Балев - 6 б клас

Елизавета терзийски - 4 б клас

Полина Петкова 
- 1 в клас
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Александра Николова - 4 в клас

Мария-Невена 
Ликадзияускас 

- 3 в клас
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Миглена Кодинова - 3 в клас

Алиция-Александра Новак 
- 2 в клас

Иван Христов 
- 3 в клас
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Илиана тонева 
- 5 в клас

Любен Шиндов 
- 5 в клас

Моника василска 
- 4 в клас

Грета-Мари 
тасева 

- 2 в клас
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Децата от първи клас Ви пожелават:

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица 
с пожелание за здраве и късмет.


