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Рождество Христово
е продължение на
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вечер - последния
ден от коледните
пости, който започва от полунощ
с обичая коледуване.
В него участват коледари - мъже - ергени, годеници и по-млади, скоро
женени мъже. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава
разучават коледните песни, създават се коледарските групи,
определя се водача на групата,
който е по-възрастен и женен.

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова
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Коледарите си избират цар или станеник - млад мъж, който знае коледарските
песни, има артистична душа, щедра ръка и
добро сърце.
Някога желаещите да коледуват е трябвало да искат специално разрешение от
царя бан, което говори за посветителските
функции на този обичай. С коледуването,
сурвакането на Нова година, риненето на
обори на Св. Силвестър
(2 януари), къпането на Йордановден
(Богоявление) момчетата показват, че вече
са пораснали и могат да се оженят.

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 караконджули, вампири, таласъми и др. свръхестествени същества.
Вярва се, че коледарите със своите песни имат
силата да ги прогонят.
Коледарите обхождат домовете на групи,
като тръгват винаги в източна посока. Във всеки
дом изпълняват песни за прослава на стопаните
и благопожелание. Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия,
а после момата ги дарява с вит кравай. Даряват
ги още с пари, месо, боб, брашно, вино и др.

Обикновено групите от коледари се състоят
още от старец, баба, трохобер, гайдар и четници
певци. Старецът и бабата разсмиват, трохоберът
събира даровете, гайдарът свири, четниците пеят.
В някои райони коледарите се правят на котараци, мяукат и известяват за пристигането си. Момците коледари са облечени празнично, като за голям студ, какъвто обикновено е, с калпаци,
окичени с наниз пуканки и китка от чемшир, с геги в ръце. Навсякъде по къщите ги чакат с
радост, освен ако мъка някоя, смърт или болест не са сполетели дома.
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От полунощ до сутринта коледарите обикалят домовете, пеят
коледни песни с пожелания за здраве, щастие в семейството и
богата реколта, а домакините ги даряват с коледарски кравай.
Първо се тръгва от къщата на най-личния човек в селището кмета, попа, също и даскала.
Домакинът посреща коледарите с кравай и забодена в него
пара. Домакинята дава сито с пшеница, което коледарите ръсят из
къщата, за да се народи през идващата година. На някои места,
ако в къщата има мома за женене, тя приготвя специален писан
кравай за любимия си. После всички писани краваи се излагат на
обществено място, за да се оценят кой колко струва и да ги откупят с наддаване. Всеки момък откупува кравая на момичето си. Ако
в някоя мома са влюбени повече момци, те наддават помежду си.
Пеят се песни за всеки от семейството - от най-възрастния (както
по старшинство, така и по уважение) до най-малкия. Песните са за
здраве и дълъг живот, за имот, берекет (плодородие и благополучие), късмет, любов, щастие и добра среща, за радост, игри и веселия. Пее се на орач, овчар, свещеник, кмет, шивач… Коледарските
песни нямат чет, но особено обичани са тези за прекрасни девойки,
които надгряват слънцето или си поръчват риза от Света Богородица, надпяват славея, посрещат в градината два бели гълъба годежари, очакват първото си либе. Юначни момци препускат с коне
вихрогони и надбягват слънцето, гонят сури елени, сражават се с
турски войски, слизат в долния свят, за да си изведат оттам любима.
Видно място в песните заемат пожеланията и благословиите.
Една от основните цели на коледуването е да се оповестят раждането на ново
състояние на вселената, подреждането и
организирането на света. Затова в голяма част от коледарските песни е запазен
образът символ на световното дърво, а
предсказаното в тях звучи съдбовно.
Всички семейства бдят още от предишната Бъдни вечер около огъня в очакване
на коледарите. Около огъня коледарите
пеят песните си и наричат за добро, радост
и късмет. От силата на огъня очакват изреченото да се сбъдне. Бъдникът, както и огънят също
е магически. На някои места, когато той почне да догаря, извеждат мъжката челяд навън и
около огнището остават само невестите – да се раждат все женски животни от стоката. Трески
от бъдника се закопават в лозята за плодородие и добро вино, или се хвърлят в реката за
здраве и дълъг живот.
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На Коледа се коли прасе. Трапезата не
се вдига цял ден. Пепелта се пази през всичките дни от Игнажден до Йордановден, а после
се събира и служи за лек на различни болести
през цялата година. Когато домакинът стане от
трапезата, ходи приведен, за да са така приведени до земята
и отрупани с
плод клоните
на дърветата.
На плодните
дръвчета се
връзва слама,
за да раждат.
Зорка Христова – начален учител

Идва Коледа! Няма по-хубаво нещо в света от щастливата усмивка и звънкия смях на детето! И през тази
учебна година родителите на учениците от 3 а клас
украсиха класната стая. Прекрасната коледна украса
създава много настроение, очакване на празника, усмивки.
Нека празниците донесат на всички доброта, топлота и
здраве в семействата ни.
Весели празници и Честита Нова Година!

Виктория
Стойнова –
начален учител
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Коледа по света
Всички знаем българските коледни традиции, но дали знаем как празнуват хората по света.
Ще ви запозная с много и различни традиции на народи от различни краища на света. Започвам с една от моите любими държави:
ИСПАНИЯ: Слънчевата страна се отличава с многобройни традиции и фиести. Щом настъпи
Коледа, испанците се събират около богата трапеза. В тази страна децата получават своите
подаръци чак след Нова година и то не от Дядо Коледа, а от трима мъдреци, които разнасят
подаръци на послушните деца. Малко преди Нова година всички си подготвят дванадесет зърна
грозде. Трябва да ги изядат бързо, защото ако до полунощ не успеят, това им вещае лош късмет през цялата година. На трапезата задължително има риба и много морски дарове. Слагат
се бадеми и много плодове. За десерт децата ядат коледни сладки – торонес. Направени са от
мед и бадеми, които наподобяват нашата халва.
Продължавам с още една прекрасна страна.
ФРАНЦИЯ: Французите са прочути с прекрасно декорираните си елхи, а ето и някои от
техните обичаи.
Коледа започва с пресъздаването на раждането на Исус, наречено Creche. За целта се използват малки глинени фигурки – santos. Както и в България, така и във Франция се оставя да
гори бъдник. След литургията всички се събират около трапезата. Поднасят се пълнена гъска,
пуйка с кестени, стриди и плодове. За десерт всички ядат мус и кейк, най-често шокаладов,
наречен Buche de Noel (коледно пънче).
Сега ще ви разкажа и за:
ИТАЛИЯ: В Италия на 6 декември Свети Никола закача на вратите малки подаръци, но не
оставя да бъде видян. На 13 декември послушните деца получават малки подаръци от Света
Лучия. На 23 декември децата се обличат като пастири и пеят от врата на врата коледни песни.
В замяна им дават сладки или пари. На Бъдни вечер семействата си разменят подаръци. Празникът завършва със среднощна литургия. На 6 януари италианските деца получават подаръците
си от добрата вещица Буфана. Тя лети и пуска даровете през комина. Лошите деца често получават от нея парче въглен, направено от шоколад. На трапезата по Коледа има риба, пуйка,
пиле, арментини, паста, струфоли, панакота и коледния козунак Поннетоне.
Ето и изключителната Коледа в
ШВЕЦИЯ: Коледните празници са свързани с обличане на традиционни костюми. Те започват от 23 декември – денят на Света Лучия. Рано сутринта най-голямото момиче рисува портрет
на Света Лучия, облича бяла роба и носи корона от бонбони. През деня момичето гощава родителите си с кафе и вино. Коледната елха се украсява с джинджифилови бисквитки и много
цветя. След вечеря някой от семейството се облича като джудже и раздава подаръци докато
пее смешни рими. На трапезата присъстват шунка, свинско, много джинджифилови изделия и
бисквити, гъста горчица, риба, мляко с ориз, гювеч с картофи и греяно вино.
										

Йоан Щерев – 5в клас
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КОЛЕДНА ВЕЧЕР

В нощта през Коледа, цялото ми семейство бяхме седнали около трапезата. Мама беше
приготвила много вкусни ястия. Вечеряхме и си говорихме.
Изведнъж на вратата се почука. Запитахме се кой ли неканен гост идва в този късен час. Аз
бях много любопитна и изтичах към вратата , но тати ме спря. Той пръв тръгна към нея, а аз
го следвах. Когато я отвори , аз ахнах от учудване. На прага бяха оставени четири подаръка.
Бързо ги грабнахме с татко и ги внесохме вътре в топлата стая. Всеки взе своя подарък и го
отвори.
Бяхме доволни и радостни от скъпите дарове...
										
Селин Асенова – 3в клас

МОЯТА СЛУЧКА
НА КОЛЕДА

Анна Марлакова 6б клас
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Сега ще ви разкажа една от моите
случки по Коледа. Ние ходихме в дома
на баба и дядо със сестра ми, мама, тати,
чичо, леля и моя братовчед Ванчо. Братовчед ми беше само на 2 години. Аз го
наблюдавах, докато възрастните ядяха
салата и питка. С нетърпение чаках Дядо
Коледа. Изведнъж чух звънчета, това беше
той. Носеше много голям чувал с играчки
и други неща за останалите. За мен имаше футболна топка и едно монополи. За кака имаше фотоапарат,
тати получи гаечен ключ, отвертка и клещи, в комплект. Мама имаше
нови епруветки, книга за химията и пола. За баба тефтерче, шишове
и плат, а за дядо чисто нови очила. Дядо Коледа си остави шапката
на масата, защото главата му се беше изпотила. Той си я забрави и
когато искахме да му я дадем, вече беше тръгнал. Тя остана спомен
за мен от Дядо Коледа.
Това беше най-хубавата Коледа!
					
Георги Самоходов – 3в клас

НАШИТЕ ЗИМНИ ИГРИ

Лятото, есента и пролетта игрите са хубави, но зимата те са някак по-различни. С децата
обичаме да излизаме на двора. Взимаме от къщи морков, шал,шапка и метла и отиваме да
правим снежен човек. Беше забавно. Обичаме да се замерваме със снежни топки и да правим
замъци от сняг. Да се търкаляме, да правим снежни ангелчета в снега. И ще измислим още
много други. Ето това са нашите зимни игри.
										
Алиция Новак – 3в клас

Надежда Милова 6б клас

ЗИМНИ ИГРИ

Надя Седлоева 6б клас

Днес току-що заваля бял, пухкав сняг. Навън всичко побеля. Аз и приятелите ми се зарадвахме много. Облякохме си шапките, палтата, ботушите и излязохме да играем. Първо взехме
шейните и отидохме на един стръмен склон. Започнахме да се спускаме. После направихме
снежни човеци. Аз и Мишо направихме бащата, Арда и Методи направиха майката снежен човек, а Георги и Виктор направиха най-малкия от тях. Но играта не беше свършила. Разделихме
се на отбори, направихме си крепости от сняг и започнахме да се целим със снежни топки.
Методи и Арда победиха в тази игра. Накрая отидохме на площада. Там имаше ледена пързалка. Ние не се поколебахме и започнахме да се пързаляме, но всички паднаха поне по един
път. Беше голямо веселие.
Всички останахме много доволни от добре прекарания ден.
									

Димитър Петров – 3в клас
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МОЯТА БЪДНИ ВЕЧЕР

На Бъдни вечер всички бяхме насядали около богатата трапеза, отрупана с чудни неща.
Всичко беше много вкусно. Бяхме у баба. Бях толкова щастлива от всичко. После стана време
за сън, но аз не исках да си лягам. Реших да лежа докато останлите заспят, но преди това
сложих в една чиния бисквити, а в една чаша налях мляко и ги оставих на масата и чак тогава
застанах скрита зад един шкаф.Чаках,чаках,чаках, докато не стана полунощ. Тогава надникнах
иззад шкафа и какво видях...там стоеше някакъв дебел човек, който лапаше бисквити и пиеше нещо. Бях изумена. След известно време чух някакви стъпки на покрива, а после звън. А
на стената се появиха сенки на елени, които теглят голяма шейна, а вътре бе седнал някакъв
дебел човечец, който досущ приличаше на онзи, който беше ял и пил в хола. После, преизпълнена с щастие, отидох и си легнах.
На другия ден бях мнго щастлива. Отидох и разказах на мама, татко, баба и сестра ми какво видях. После отворих подаръците. Бяха чудесни. И тогава разбрах, че чувството на Коледа
и това да дариш подарък е много по-хубаво, отколкото от това да получиш такъв.
										

Алиция Новак – 3в клас

ЕДНА

НЕЗАБРАВИМА
КОЛЕДА

Мариана Дишева - 6б клас

Прекарвал съм много хубави Коледи,
но сега ще ви разкажа за най-добрата.
Бяхме в София. Мама беше подредила масата. Започнахме да се храним.
Татко каза ,че иска да провери какво
прави котката, но всъщност той взе подаръците от колата и ги сложи под елхата.
Татко се върна и каза, че е чул звънчета
и можем да проверим. Проверихме и видяхме подаръците под елхата.
Това беше най-хубавата Коледа!
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Методи Спасов – 3в клас

Творби на ученици от клуб „Творческо писане”

КОЛЕДА
Щом коминчето запуши
вадя своите ботуши.
Студ се спуска над града
зима вече е дошла.
Шапка слагам и търча
да се повъргалям във снега.
С приятели добри
зимната игра върви.
Снежен човек ще измайсторим
с калпак ще го доукрасим.
Той на двора ще седи
цяла нощ ще дeжури.
А пък аз от топлата си стая
тайничко ще си мечтая
старец мил и белобрад
с червена шапка и калпак.
Моя дом да посети
и подаръци да подари!!!

Иван Балабанов -1б клас

БЪДНИ ВЕЧЕР

Цял свят се приготвяше за Коледа – витрините
отрупани, къщите осветени, децата усмихнати. Но сякаш
нещо липсваше. Това беше хубавият бял снежец. Ако
беше завалял, щеше да бъде различно. Снежинките
щяха да блещукат като диаманти върху бялата покривЛора Апостолова – 5в клас
ка. Всичко щеше да бъде в бяло, а ваканцията на децата
още по-весела.
Най-после заваля. Падаха бели пухкави снежинки, докосваха леко коли и дървета и найвече лицата на децата. Комините запушиха. Бъдни вечер беше, хората трапезата приготвяха.
Слагаха постни ястия: варен фасул, пълнени чушки, сарми, жито, тиквеник, ошав, чесън, пчелен
мед, орехи, плодове и обреден хляб, за да бъде годината богата и плодородна. Техният брой
трябваше да бъде 7, 9 или 12. При разчупването на обредния хляб първото парче оставиха за
Богородица и починалите, после за къщата, а следващите раздадоха за всеки член от семейството според възрастта му, както и на домашните животни. След като приключиха с вечерята,
оставиха трапезата неприбрана, за да може Бог да дойде и да вечеря. Под софрата сложиха
слама, напомняща за Витлеемските ясли, в които е родила Дева Мария.
Най-възрастният от рода прекади с тамян трапезата и къщата. Огънят гореше през цялата
нощ с дъбово или крушово дърво, наречено бъдник, което с топлината и светлината си символизираше раждането на новото Слънце и на Исус Христос.
През нощта минаха коледари, на които хората раздадоха пари и храна.
Така мина Бъдни вечер.
										
Соня Илиева – 5в клас
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КОЛЕДАТА НА МЕРИ
разказ
Беше студена мразовита зима. Мери чакаше с нетърпение Коледа вкъщи на топло. Настъпи полунощ и Мери
още не беше заспала. Изведнъж тя видя вълшебната
каляска на Дядо Коледа. Толкова се зарадва, че специално за него приготви чаша с мляко и бисквитки. Мери
бързо отиде да си легне, за да не я види Дядо Коледа.
Отминаха няколко минути от вълнението на Мери,
когато изведнъж тя чу силен шум. Помисли си, че този
шум беше от комина, но това беше Лоли, кучето на съседа, който беше дал домашния си любимец на Мери, за
да се грижи за него. Момичето си легна разочаровано.
На сутринта, когато Мери отвори очи, първото нещо,
което направи, беше да види подаръка си под елхата.
Васелена Илиева - 1в клас
Когато тя видя , че няма нищо под елхата,
разочарование се изписа на лицето й. Помисли си,
че Дядо Коледа е забравил за нея. Каза на своите родители за това, но те са толкова заети с
работата си, че нямат време за нея. Те постоянно забравят за нещата, свързани с нея. Тъжно
погледна момичето към небето и си помисли, че не е възможно добрият Старец да е забравил
за нея.
Беше понеделник. Мери стана рано и се приготви
за училище. В класната стая всички деца показваха
своите подаръци и се хвалеха с тях. Мери нямаше
какво да покаже.
След училище момичето, тъжно и разочаровано,
се прибра у дома. Когато пристъпи прага на къщата,
видя разкъсана красива опаковъчна хартия, а до нея
това, за което си беше мечтала – „Енциклопедия за
животни”.
Тя разбра какво е станало. Лоли беше разкъсал
подаръка, когато той пристигнал през комина. Тя беше
мнго щастлива, че добрият Дядо Коледа не беше я
забравил. Родителите й също. Те си взеха отпуска, за
да бъдат повече време с дъщеря си. Лоли отново се
върна при своя стопанин – съседа.
								
Рада-Тереза - 1в клас
			
Мария Палкова – 5в клас

10
10

ПИСМО ДО

ДЯДО КОЛЕДА
Весел празник приближава,
с песни, танци и забава.
Дядо Коледа в снега
идва с чудната шейна.
Дар реших да му поискам,
седнах и така му писах:
Мили Дядо Белобрадко,
само как те чакам, Дядко,
да ти кажа: бях послушна,
тайничко да ти пошушна,
че направих три бели,
мама ми ги опрости!
Бързай Коледа е вече,
знам, че идваш отдалече,
чакам хубава играчка,
иначе ще се разплача...!
Соня Илиева – 5в клас

CHRISTMAS MAGIC
I’m Linda. I’m sixteen years old. I lost my eyesight
when I was younger. Although I can’t see at all, I can
make beautiful tablecloths-my grandmother taught
me. It’s very hard work.
It’s Christmas time. I believe that Christmas
miracles happen. My dream is to see the whole world
one day- to see the birds, the plants, the flowers,
the big city.
Today is Christmas Eve! I still expect my miracle.
The next day I understood that I’m going into hospital.
”Why?”-I asked.-“We haven’t got enough money for
my operation!” My mother told me that there was a
Christmas Charity Bazaar and all my tablecloths have
been sold. The sold items have reached the amount I
need for my operation to regain my sight.
That was my miracle! Do you believe in your
Christmas miracle?
Ивона Неделчева – 6 а клас
клуб ”Аз общувам с Европа на английски език”

WONDERS OF CHRISTMAS
I had a friend. His name was John. He was very rich but disabled. He had everything, the only
problem he had was that he didn‘t have any friends. I was the only friend he had.
On Christmas he gave me a very expensive present. I was poor and gave him just a hug, smile
and a good wish.
His biggest dream was to play football. On 25th December my wish came true. I learned him
how to move his hands and legs. He was getting better and better. After two years he could play
football with me. He became better player than me.
That story is an example that on Christmas day the miracles come true.
Ивайло Русинов – 6в клас
клуб “Аз общувам с Европа на английски език“
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Santa Claus Is Coming To Town
You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list,
And checking it twice;
Gonna find out Who's naughty and nice.
Santa Claus is coming to town
He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!
O! You better watch out!
You better not cry.
Better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town.

White Christmas
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow.
I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white.

Ангелина Велева –
учител по английски език
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Учениците от ОУ «Алеко Константинов»
пожелават весели празници
на всички приятели, родители и учители!
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Коледни картички

Венелин Колев - 4а клас

Весела - 6а клас

Ивайла Текелиева - 6а клас

Лиза Терзийски - 5б клас
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Иван Гатешки - 6б клас
Йоана Иванова - 6б клас
Лидия Тиберова - 5а клас

Надя Седлоева - 6б клас
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Лиза Терзийски - 5б клас

РЕФЕРЕНДУМ

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

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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