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  Бр. 17, ДЕКЕМВРИ 2013 г.                                                                   

  За раждането, живота и смъртта на Иисус 

има четири основни източника. Това са 

четирите евангелия от Новия завет на 

Матей, Марко, Лука и Йоан. Те са били негови 

ученици и са писали евангелията след смъртта му.  

Според евангелията това се е случило във Витлеем, 

град в провинция Юдея, където е и родното място на 

Йосиф. Той се премества заедно със съпругата си 

Мария от Назарет  във Витлеем, за да бъдат 

преброени като жители (император Октавиан Август 

издава заповед за преброяване на населението и 

всеки човек трябва да е там, откъдето е родът му). 

Нарекли детето Иисус (според легендата ангел 

Гавриил се явил на Мария и ѝ казал името). Още в 

младежките си години се проявява неговата сила да 

владее непознати за другите сили. Когато става на 30 години, Иисус е намерен и покръстен от 

Йоан Кръстител в река Йордан. Прекарва 40 дни в пустинята, спазвайки пост. Иисус започва да 

проповядва християнството, но от много хора е обявен за лъжец, което довежда  до смъртта му. 

Според писанията на 4 април 783 г. той е предаден от един от учениците си – Юда, и бива 

разпънат на кръст на хълма Голгота в Йерусалим. На следващата неделя той възкръсва, като се 

явява първо на Мария Магдалена. На 40-ия ден той се възнася пред учениците си. 

 

 

 

 

 

 

 

    Легенда за коледната елха 

 Нощта на Рождество била най-светлата нощ през годината. 

Тогава всички дървета разцъфвали и били най-хубави. 

Единствено елхата била обикновена, без цвят. Тя плакала цяла 

нощ, докато сълзите ѝ от смола не се залепили за игличките ѝ 

и не засветили, отразявайки светлината на нощта. Една от 

звездите в небето я видяла и паднала на най-горното ѝ клонче. 

Така елхата станала най-красивото дърво на Коледа. 
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Училищни изяви 

  

 Г-жа Таня Борисова – директор на  

4-то ОУ, получи награда и грамота за 

Директор на годината и „Най-добър 

социален партньор за 2013 г.“, 

връчени й от Синдиката на 

българските учители за съвместна 

дейност и постигнати високи 

резултати през 2013 г., както и за 

личен принос за развитие и 

усъвършенстване на социалното 

партньорство. 

 

 

 

 

  На 15-ия Софийски математически турнир от  

4-то ОУ участваха 156 ученици от 1 до 7 клас. Те 

се представиха много добре, за което училището 

бе наградено с купа. Пълен брой точки 

постигнаха Тома Каймаканов от 1 А клас и Бойко 

Борисов от 7 В клас и получиха медали. Те 

двамата заедно с учениците Ния Димитрова, 

Михаил Миневски, Николай Груйчев, Алекс 

Стефанов и Ивет Станчева бяха отличени с 

грамоти от г-жа Таня Борисова – директор на 

училището. 

 

 

 Ученици от 4-то по инициатива на 

ученическия съвет и по техния 

проект „Раздели се с любима 

играчка“ дариха на дома за деца 

„Дъга“ свои играчки и дрехи.  

Преди Коледа заедно с г-жа Биляна 

Христова те посетиха децата от 

дома. 

 

 

Десетина ученици получиха грамоти за рисунките си на тема "Харесвам моето 

училище, защото...".  
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    Коледният дух и в 4-то 

По Коледа отваряме сърцата си 

и ставаме с частица по-добри. 

Дали така претегляме делата си 

чрез истинските стойности... дали? 

 

По Коледа сме щедри и очите ни 

се спират там, където най-боли, 

разбрали – не даряваме излишъци,  

а ценното за нас, със жест свенлив. 

 

По Коледа сме смели със мечтите 

си, с надеждите, изречени наглас,  

и вплели съкровеното в молитвите, 

докосваме божественото в нас.  

                                                                                                                           (из интернет) 

 

Рецепта за коледни вълшебства: 

1 дом 

1 молитва 

1 елха 

1 лъжица надежда 

10-12 лъжици усмивки 

1 кг топлина 

Чашка чудо. Вяра на око. Много туптящи сърца. 

Подаръци – колкото поеме. 

Разбърквате, докато се получи звездна нощ. Поръсвате 

с бял пухкав сняг. Изречете вълшебните думи „обичам 

те“ и хванете любимите си за ръка. И за да сте истински 

вълшебници - дарете обич! 

 

 

 

 

Учениците от клуб „Млад кулинар“ 

почерпиха с новогодишни сладки, 

приготвени от тях самите. 
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  На празника за Нова година в детската градина:  

- Дядо Коледа, благодаря за подаръка!  

- Няма за какво, детенце!  

- И аз така мисля, но мама държеше да ти благодаря! 

           *** 

  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! 

 

 

  Застояли се гостите на едно 

новогодишно тържество, 

домакинята вече не знае 

какво да ги прави. Телефонът 

звъни и на нея й хрумва идея. 

Връща се в стаята и вика: 

- Пожар, пожар! 

Всички: 

- В чий дом? 

- Не разбрах добре. . . на 

някого от вас. 

        *** 

   Избери си какво желаеш да 

ти донесе Дядо Коледа и му 

пиши колкото е възможно по-

скоро.  

- Вече направих това - отговаря Лили. - Тъй като желая всичко, изпратих му 

каталога. 

 

 

 

Вестникът е към клуб  

„Училищни медии“  

с ръководител  

Силвия Костадинова.  

 

http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32912/+%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%3A%0D%0A%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32900/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C
http://vic-bg.com/showJoke/32887/+%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%88+%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%94%D1%8F%D0%B4%D0%BE+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE
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