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 В една тиха 
декемврийска утрин 
дърводелецът Йосиф 
качи поверената му 
девица Мария на 
магаренцето си и 
напусна родния си 
град Назарет. Римският 
император Август бе 
наредил да се извърши 
преброяване във 
всичките му огромни 
владения. Поданиците 
му трябваше да се 
явят в родните места 
на родителите си и 
да се представят пред 
властите, за да бъдат 
записани. 
 Мария очакваше всеки 
момент да роди своето 
първо дете и никак не бе 
подходящо да пътува. 
Ала как да престъпят 
строгата заповед на 
кесаря?
 Привечер пристигнаха 
в малкия градец 
Витлеем, откъдето 
произхождаха дедите 
на Йосиф - от рода 
Давидов. Градчето бе 
препълнено с люде, 
дошли да се запишат. 
Йосиф и Мария не 
намериха подслон, 
където да прекарат 
нощта. Неволята 
ги изведе извън 
селището и ги насочи 
към една пещера, 
в която пастирите 
прибираха стадата си.
От сламата, която 
намери под тъмния 
свод на пещерата, 
Йосиф стъкми постеля 
на спътницата си и я 
настани. Обстановката 
беше съвсем скромна, 
но те не търсеха нищо 
повече. Животът в 
далечната източна 
римска провинция 
Палестина не бе 
никак лек и ги бе 

научил да понасят с 
мъдрост и търпение 
всички лишения.
 Бе чудна ясна нощ. 
Пастирите, които 
нощуваха в полето 
и пазеха стадата си, 
някак не можеха да 
заспят. Всичко наоколо 
сякаш излъчваше 
красота и спокойствие. 
И какво бе удивлението 
им, когато бляскава 
светкавица проряза 
беззвучно хоризонта 
и пред тях застана 
прекрасен момък, 
цял струящ светлина.   
Занемяха и понечиха 
да хукнат презглава да 
се спасяват, ала той ги 
спря и рече: Не бойте се!  
Велика радост сполетя 
днес рода човешки.  
В града на Давид се 
роди Спасител, Който 
е Христос Господ!
 И небесата над него 
сякаш се разтвориха 
и хиляди неземни 
гласове на светли 
същества запяха: 
Слава във висините 
на Бога, и на земята 
мир, между човеците 
- благоволение!
Останали сами, 
овчарите решиха да 
побързат за Витлеем и 
да проверят с очите си 
казаното им от ангела.  
И странно: небесното 

чудо не пораждаше 
вече никакъв страх у 
тях, а сърцата им се 
изпълниха с трепет.
 Първо се отбиха в 
пещерата. Като че 
една чудодейна сила 
ги отведе точно там. 
И откриха Йосиф и 
Мария, а между тях 
лежеше Младенецът.  
Лъчезарното момченце 
лежеше в яслите и бе 
повито с овехтялата 
дреха на дърводелеца, 
но от Него сякаш 
извираше мека, 
благодатна светлина.
 Пастирите още не 
бяха се окопитили от 
изненадата си, когато 
в пещерата влязоха 
трима странници. Те 
поздравиха всички и 
казаха, че идат отдалеч, 
някъде от изток. 
 Една ярка звезда ги бе 
водила през пустини, 
планински долове и 
усойни била. Тримата 
мъдреци от далечни 
земи се спогледаха, 
отправиха слова на 
гореща благодарност 
към Всевишния Бог и 
се поклониха на Детето. 
 Пред очите на 
родителите Му 
и на останалите 
те Му поднесоха 
своите дарове: 
злато, благоуханен 
ливан и смирна.

И тогава 
п р о с т о д у ш н и т е 
пастири разбраха, че 
светлият ангел им бе 
разкрил истината.  
Изпреварвайки се 
един друг, те разказаха 
на Йосиф и Мария 
за прекрасното си 
видение. А след това 
напуснаха и те с 
преизпълнени от чудна 
радост сърца и се 
пръснаха да благовестят 
чудната новина 
на всеки срещнат.
 Девицата Мария 
знаеше какво Бог й бе 
отредил и сега осъзна, 
че Неговата дума се 
сбъдна. В душата й 
живееха непокътнати 
словата на ангела 
вестоносец Гавриил, 
изречени преди девет 
месеца в полумрака на 
бедната й стая: Радвай 
се, благодатна! Господ 
е с тебе; благословена 
си ти между жените!
   В този кратък и 
сияен миг тя разбра, 
че Иисус дойде между 
людете да спаси света 
от хилядолетния грях.

 С усмивка в 4-то
                                    Брой 35, 2015 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София 
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     “Магията на Коледа” 

 Четвъртокласниците, 
учениците от 
6 Б клас и техните 
класни ръководители 
се включиха в 
кампанията на 
Националния 
военноисторически 
музей в подкрепа на 
децата на загиналите 
военнослужещи 

и служители на 
Министерството на 
отбраната. 
 Децата изпратиха 
изработени от 
тях изделия за 
благотворителния 
коледeн базар 
„Магията на Коледа“, 
който бе организиран в 
НВИМ.

Всяка година учители и техни възпитаници 
организират коледен базар в училище.

Винаги има голям 
избор от играчки 
за коледна украса, 

картички и сувенири.

                      Уроците по готварство са любимите часове на всички ученици 

           Ученици от 5 А клас са приготвили питка.

  Учениците от горен 
курс с нетърпение 
очакват часовете по 
готварство при госпожа 
Гюрга Станкова. В тях те 
сами приготвят всякакви 
рецепти. Вкусните уроци  
се оказват полезни и 
приятни за младите 
готвачи. Също така 
развиването на кулинарни 
умения способства за 
изграждането на полезни 
хранителни навици у 
децата.
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                                          Спортни изяви

Възпитаниците 
на г-жа Елица 
Петрунова победиха 
всички отбори на 
състезанието по 
миниволейбол  и 
бяха отличени с 
медали.

Наши момчета
 с треньор

 Кирил Ников 
се представиха 

достойно на фестивала 
по баскетбол 

Champiоn 2015 
за ученици от II до IV 
клас, организиран от 

Асоциация на 
българските учители по 

физическо възпитание 
и спорт (АБУФВС) 

със съдействието 
на РИО 

София-град и 
„Спорт-Депо“. 

В зала “Триадица” се изиграха финалните мачове 
от първия баскетболен фестивал Champiоn 2015.

Малките ни баскетболисти бяха наградени с 
медали и  получиха топки.

     
4.ОУ бе едно от училищата домакин.
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              МАЛКО УСМИВКИ

  
Къде можете да 
намериш летящи 
елени?
☺ Където  си ги 
оставил.

  Защо северните елени 
летят над планините?
☺Защото не могат да 
летят под тях.

  Къде живее Дядо 
Коледа,  когато отиде 
на почивка?
☺ На Хо, хо, хо-тел.

  Каква азбука учат в 
училище елфите?
☺Elfabet!

По какво се качват 
елфите на горния 
етаж?☺По Elfevator!

  Каква е диагнозата 
на хора, които се 
страхуват от Дядо 
Коледа?
☺Клаус-трофобия

   Какво казва Дядо 
Коледа  на играчките  
на Бъдни вечер?
☺ Добре, банда, време 
е да ви натъпча в 
чувала…

 Малко момче сяда у  
Дядо Коледа, който го 
пита:
„Какво искаш да 
получиш за Коледа?“
☺Детето ахва 
ужасено: „Нима не 
получихте мейла ми?“

  Кой казва ох-ох-ох?
☺Дядо Коледа, като 
ходи назад.

ВЪПРОСИ ЗА 
ВИКТОРИНА

1. Как се нарича 
четвъртият месец от 
годината? 

2. Кой месец завършва 
на “т”?

3. Изминали са 5 дни 
от неделя. Какъв ден 
следва?

4. Кой ден от 
седмицата ще бъде 
денят след събота?

5. Кое е било утре, а 
ще бъде вчера?

6. Какви са камъните в 
морето?

  Може ли елените 
на Дядо Коледа да 
летят по-високо от 
20-етажна сграда?
☺Разбира се! 
Сградите принципно, 
изобщо не могат да 
летят.

          
Забавни коледни въпросчета

                             
               

                    Редактор:
Силвия Костадинова -
учител по БЕЛ в 4.ОУ

Прочетете 
буквено-цифрените 

думи:
 100л, ви3на, р1.

Не трябваше да си отваряш  подаръка, 
преди да си се върнал от работа!

Весели Празници!
Нека магията на 
святата коледна 

вечер влезе в дома 
ви и донесе здраве, 

мир и благодат 
през новата 2016 

година!
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