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                   Брой 26, ДЕКЕМВРИ 2014 г. 

 

 

  Всичко, което правим или не правим, 

трябва да произхожда от присъствието на 

Бог в живота ни и общението ни с Него.  

  Понякога имаме нужда от кратки но 

силни послания, които да ни разтърсят и да 

си зададем ясно и сериозно въпроса: Бог 

реален ли е и как присъства в моя живот и 

свят? И ако най-доброто, което можем да 

кажем за себе си по отношение на нашето 

вярване и християнство, е, че ходим на 

църква, вярваме, молим се, четем Библията 

и сме добри, съвестни и с морал - то тогава 

нещо не е наред, защото в този случай говорим за себе си, но къде е тогава Господ в 

нашите дела? Мнозина търсят Господ, за да им слугува: Господи, направи това за мене, 

направи онова! Колко казват: Какво искаш да направя за Теб? На кого да помогна, как и 

с какво? Нека заемем позиция на християни, желаещи да правят добро, но не само по 

Коледа, тогава ще бъдем свидетели на милостта и славата Му в живота ни.  

 

Коледа е най-богатият в обредно отношение зимен 

празник и един от най-големите годишни празници. 

Ястията на Бъдни вечер са постни. Жените приготвят 

пълнени чушки и сарми, боб, ошав, тиквеник или баклава. 

Те правят и малки кравайчета, които дават на децата 

коледари, когато обикалят домовете. Свещите, които горят 

в святата нощ върху обредния хляб и паницата с вареното 

жито, се запазват. Към полунощ по селските къщи тръгват 

ергените коледари. Трапезата на Бъдни вечер - 

традицията повелява ястията да са девет – колкото месеца 

трае бременността на жената. В някои краища на страната 

държат гозбите да са дванадесет – колкото са месеците в 

годината, а  в други - седем - като броя на дните в 

седмицата.  

                   Страницата подготви Йоанна Георгиева – 5 В клас, изучава СИП Религия  
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                              Да си направим коледна украса 

 
  Коледните празници наближават и е естествено отсега да се замислим за украсата на 

дома. Вариантите са безброй, но винаги е по-приятно, когато успеем сами да сътворим 

част от красотата. Ще ви дам идеи да си запълните времето си.  

 

  Изработи надпис „Честита Коледа“  

Буквите изрежи от плат. Основата също може да е от плат или от картон. 

 

 

  Не изхвърляй корите от мандарини 

и портокали можеш да направиш 

украса за елхата. Вземи коледни 

формички за бисквити и ги изрежи. 

После направи дупка горе в средата 

и промуши с конец или канап. 

 

 

   

  Ето една идея за вазичка, която изисква малко 

повече умение и търпение, но пък крайният резултат 

е наистина приятен за окото. 

 

                              Украса за ваза.  

Необходими материали: Стъклена ваза. Няколко 

различни цветове моделин за печене. Различни 

цветове лак за нокти. Метални звездички, пайети, 

снежинки - за украса. 

Последователност на работа: 
Отрежете по едно продълговато парче от различните 

цветове и го оформете като пръчка. Търкаляйте го 

внимателно с длан по работната повърхност. 

Изтънявайте парчетата постепенно, докато получите 

много дълги лентички, но не по-дебели от 2-4 мм. 

Накъсайте ги на еднакви по големина парчета, достатъчни да обиколят вазата един път. 

Започнете да ги свързвате, като редувате последователно различните цветове. 

Вазата ви е напълно облицована. Налепете върху нея метални 

пайети и звездички. Готовата ваза се поставя във фурната върху 

2-3 слоя домакинска хартия и се покрива с домакинско метално 

фолио. Пече се 15-20 минути на 135°С. Вадете с предпазни 

ръкавици! Изделието е готово, ако при натиск пръстът ви не 

оставя трайни следи. След изстиването използвайте памучен 

тампон, напоен с лакочистител, и внимателно изтрийте 

отпечатъците от пръсти. Използвайте различните цветове лак за 

нокти, за да оцветите вазата, освен ако не сте избрали да я 

направите с различен по цвят моделин.                   

         Анджела Маринова – 5 В клас 
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        КАРТИЧКИ ЗА КОЛЕДА, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВАС 
 Основа: Вземете син картон с големина А4 и го прегънете по 

дължина, изрежете правоъгълник от него. За лицевата страна с 

ножицата изрежете една елхичка от гланцово блокче и я 

залепете с малко лепило.  

  Елхички 

От зелена гланцова хартия изрежете триъгълничета (половин 

квадратчета, ако ви е трудно, използвайте форма). Сложете три 

едно над друго и залепете. Ето, че елхичката е готова. От 

парченца цветна хартия, която ви е останала от другите неща, 

можете да изрежете дребни топчици, гирлянди или да ги 

нарисувате на елхичката си с флумастри. Залепете ги на основата и картичката е готова! 

 Снежинки 

С ножичката изрежете внимателно снежинки от светлосиня, златна или сребърна хартия. 

Залепете ги на основата – може да стане много красиво. 

Можете да нарисувате зимен пейзаж или елха с подаръци и 

камбанки – това също е много интересен начин да направите 

красиви картички за поздрав на своите приятели или родители 

за празниците.   Габриела Зашева – 5 В клас 

 
 

      Коледни сладки 

 Необходими продукти: краве масло - 100 г, захар - 1 ч.ч., яйца 

- 2 броя, овесени ядки - 1 ч.ч., бадеми - 1/2 ч.ч. едро натрошени, 

канела - 1/2 ч.л., ванилия. 

Приготвяне на коледни сладки. Смесете всички продукти и 

разбъркайте до получаване на хомогенно тесто. С помощта на две лъжици оформете 

овални сладки върху намазнена тава. Сложете да се пекат като целувки - много бавно и 

на слаба фурна. Щом се запекат, ги извадете от фурната и ги оставете да изстинат. 

Готовите коледни сладки могат да се украсят с разтопен шоколад, да се поръсят с пудра 

захар или да се слепят със сладко. 

Приготвяне на български коледни сладки 

Необходими продукти: брашно - 250 г, захар - 125 г, меко масло 

- 125 г, яйца - 1 брой, ванилия - 1 пакетче, канела - 1 к.л., 

бакпулвер - 1 ч.л, сол - 1 щипка, орехи - по 1/2 орех за сладка.   

  Пресейте брашното с бакпулвера, канелата и щипка сол. Направете по средата кладенче и в 

него сипете предварително леко разбитото с обикновената и ваниловата захар яйце. След това 

добавете маслото и омесете гладко тесто. Готовото тесто покрийте с фолио и оставете да почине 

за 1-2 часа на хладно. Разделете тестото на топки, от всяка топка оформете продълговати салами, 

всеки нарежете на еднакви парчета. Парченцата се оформят на топки с големина на орех и се 

нареждат в малки кошнички за печене или върху тава, застлана с хартия за печене. Във всяка 

коледна сладка забодете по 1/2 орех. Сложете да се пекат в загрята фурна на 170 градуса до 

приятен загар.     Рецептите за вас избра: Александра Симеонова  – 6 А клас  
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На бяло училище 

 Децата обичат да пътуват, да 

изследват, да спортуват, да играят и 

се забавляват. Бялото училище е най-

новата мода за изкарване на зимната 

ваканция сред столичните ученици. 

Последният хит сред малчуганите е да 

се забавляват през зимните дни, като 

се учат да карат ски или сноуборд. 

Вариантите за това са два - на пистите 

над София или на лагер в някои от 

популярните ни зимни курорти. 

Дните са наситени с  много шантави игри и забавления. Вие избирате дали да бъдете смешни и 

забавни, мокри и крещящи, тайнствени и приключенски, танцувални, рисувални, театрални. На 

бялото училище освен да караш ски, можеш да правиш иглу, да се замеряш със снежни топки и 

да правиш снежни ангели. Тези лагери са изпълнени с много приключения и емоции.  

Подарете си пет дни сред природата, посветени на зимни спортове и туризъм, смях и 

приключения! Щом снегът отказва да дойде в София, ние ще отидем при него!  

                                                                                       Елица Стоименова – 5 В клас 

 

                           Нека бъдем добри не само по Коледа! 

  Коледа не е единственото време от годината, през което можем да бъдем 

добри. Хората трябва да са любезни, мили, учтиви, съпричастни винаги, не 

само по празниците. Един наистина добър човек може да покаже доброта с 

всяко свое действие, той не изпитва желание да се хвали с делата си, той е 

безкористен. 

 Светът ще придобие съвсем друг облик, ако хората са добри, не си завиждат 

и се подкрепят. Ако всеки поработи над себе си, това ще ни помогне да 

заживеем един по-добър живот. Елена Колева – 6 В клас 

                                      „Ангели сред нас“  

  Ангелите са небесни пазители от духовния свят. Ние вярваме, че те са 

нещо невидимо и небесно. Но всъщност има и други ангели - земни. Те са в 

човешки тела, нямат видими криле, но имат добро сърце. Те мислят за 

всеки, имат задачата да помогнат на хората да се развият духовно, да се 

справят с проблемите си и да преоткрият доброто в себе си. Тези хора 

ангели имат магнетично излъчване и те карат да им се довериш. Избират 

професии, чрез които могат да помагат. Те са винаги усмихнати и 

зареждат околните с позитивна енергия. Според мен във всеки човек има 

ангелска частица на честност и доброта. Ние всички сме по малко ангели. 

Никой не е роден лош.  Алекса Георгиева – 6 А клас 
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Грижи за бездомните животни 

  Някои хора не обичат животните. 

Други са безразлични. Трети 

смятат, че с храненето на 

бездомните се изчерпва 

възможността им да помагат. Но 

със сигурност всички ние бихме 

желали по улиците ни да няма 

скитащи се кучета и котки. 

Бездомните кучета плашат онези, 

които се страхуват; бездомните 

кучета понякога могат да нападнат 

от глад или от страх;  бездомните 

котки са обвинявани, че пренасят 

бълхи и зарази. Днес много 

безстопанствени кучета в 

България  са тормозени, мъчени, убивани. Всяко болно или осакатено животно е оставено на 

произвола на съдбата.  Навсякъде, по всяко време в кварталите на София, а и в цялата страна 

сме заобиколени от бездомни кучета. Можем да им помогнем, като им осигурим убежище. 

Необходимо е да има повече приюти, където да бъдат гледани и лекувани. По този начин ще 

помогнем на тях и на себе си, като бъдем по-спокойни, когато вървим по улиците. Вместо да си 

купуваме куче, можем да го осиновим, като по този начин освобождаваме място за 

новодошлите, а същевременно им се радваме в новия им дом.  Елица Стоименова – 5 В клас 

 

Кучета с душа 

 На 11 септември 2001 г. Омар Ривера - сляп компютърен 

техник - изпълнява задълженията си на 71-вия етаж на 

Световния търговски център в САЩ. Компания му прави 

неговото куче водач Дорадо, порода лабрадор ретривър. 

Когато самолетът удря сградата, Ривера си дава сметка, че 

няма да успее навреме да се евакуира, но за кучето му има 

шанс да се спаси. Затова той тръгва заедно с него и когато се 

смесва с навалицата по стълбището, отключва каишката и 

дава заповед на кучето да бяга. Масата хора, бягащи да се спасят, понася Дорадо надолу 

по стълбите. Само минути по-късно той усеща в ръцете си муцуната на кучето, което се 

е върнало, за да остане с него. Благодарение на безценната помощ на служител и на 

вярното си куче Ривера успява да слезе по 70 реда стълби, което отнема близо час. Малко 

след като хората и кучето напускат сградата, тя рухва. 

 

Куче спасява стопаните си от измръзване 

Възрастна двойка е в дома си, когато навън се разразява буря. Отоплението и токът 

спират, а навън има паднали дървета и големи преспи сняг, това прави напускането на 

къщата почти невъзможно. Тогава немската овчарка Шана прокопава тунел през снега, 

дълъг около 1 метър, и извежда от дома възрастните си стопани.  

                                                                Ниа Младенова и Диляна Русева – 6 В клас 

http://anima.bg/entsiklopediya/labrador-retrivyr
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                      Ученически бисери    

 Бай Марко бил генерален спонсор на Априлското въстание. 

 … и тогава той взел ножа и се застрелял. 

 Лелята на лирическия герой, която била още старата майка 

на Ангелинка, стърчала в средата на стаята с двата си 

зеленясали зъба като пещера. 

 Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя. 

 Селянинът бил заможен: имал свиня и жена. 

 Първите успехи на Пиер Безухов в любовта били лоши – той веднага се оженил. 

 Големият град направил Павел ненормален. 

 Дох Кихот бил 50-годишен младеж с плешив кон.   

 Прабългарите са имали конска флота. 

 Славяните ловили риба и други горски животни. 

 И Райна Кабаиванска развяла знамето. 

 На луната живеят лунатици. Из съчинение по литература в III  клас. 

 Семейството ми се състои от мама, татко и аз. Аз съм най-младият. 

Трябва да обичаме родителите си и да им помагаме, когато си  изпълняват 

задълженията. Когато мама е болна, татко служи за жена на всички в 

къщи. Баба ми живее сама на село. Тя има едно куче и една кокошка. 

Качена върху някое столче, тя кудкудяка по цял ден. 

 Българската армия се е състояла предимно от коне. 

 Едно време живеели големи животни, наречени динозаври, които поради 

смяна на сезона измрели. 

Бисерите подбраха за вас: Ивайло Каменов и Валентин Александров – 6 В клас 

 

 

Имате ли много стари дискове, които ви е жал да изхвърлите? 

Давам ви няколко 

много хубави идеи как 

да направите от тях 

рамки за снимки.  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                    От Андреа Григорова - 6 А клас 
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     Спортен свят 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Двата ни отбора взеха 

участие в петия фестивал по 

миниволейбол, организиран от 

Столичната община и 

Българската федерация по 

волейбол.  

Момичетата се класираха на 

първо място, а момчетата на 

второ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     Вземи правилното решение – спортувай!  
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Тази година Коледа в САЩ се отмени... Дядо Коледа не получи виза! 
                        *** 
Двама пияни си говорят:  
- Защо дръпна брадата на Дядо Коледа?  
- Исках да проверя - истинска ли е...  
- И?  
- Истинска се оказа, и сега и идея си нямам какво да правя с нея?!  

 

                         *** 
Видяло кучето новогодишната елха и казало:  
- Най-после да оправят светлината в тоалетната. 
 

     Двама се разправят:  
– Знаеш ли, Снежанка още ходи с Дядо Мраз. 
– А Дядо Коледа с кого ли ходи?                                                                       
– Как с кого бе, с Мери.   
 – Коя Мери? 
– Абе, Мери Крисмас, бе.         
                       
                           ***                               
    Баба към внучката си: 
- За Коледа можеш да си пожелаеш да ти подаря хубава книжка! 
- Добре, бабо, тогава искам спестовната ти! 
                          *** 
  Лъвът се разхожда из гората. Среща жирафа: 

- Ей, дългият! Кой е най-красив в гората? 

- Ти, лъвчо. 

След малко среща зебрата: 

- Ало, раираната! Кой е най-красив в гората? 

- Ти си, лъвчо. 

Продължава нататък и вижда слона: 

- Ти там, клепоухият! Кой е най-красив в гората? 

Слонът го хваща с хобота, мята го в блатото и си продължава по пътя. 

Лъвът излиза от калта, отръсква се и мърмори: 

- Ей, кво се нервираш, бе? Можеше просто да кажеш - "не знам". 

   

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

               

                                                                  Страницата подготви: Алекса Георгиева – 6 А клас                                                             
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