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Рождество Христово - най-светлият християнски празник

  Рождество Христово, 
също Коледа, Божик 
или Божич, е един 
от най-големите 
християнски празници. 
На него християните 
честват раждането на 
Сина Божий Иисус 
Христос. Според 
Евангелието от Лука 
това станало в град 
Витлеем, провинция 
Юдея. Православните 
християни честват 
Рождество Христово. 
При католиците 
и протестантите 
Рождество е най-
почитаният празник. 
Отбелязва се на 
25 декември (по 
григорианския и 
новоюлианския 
календар), на 6 януари 
от арменската църква.

                              
Рождество Христово в 

евангелията на Лука 
Според Евангелието 

на Лука, малко преди 
раждането на Иисус 
майка му Мария, 
заедно със съпруга 
ѝ, дърводелеца 
Йосиф, потомък 
на Давидовия род, 
отиват от Назарет във 
Витлеем (провинция 
Юдея), родното място 
на Йосиф. Римският 
император Октавиан 
Август (около 63 
г. пр. Хр. – 14 г. сл. 
Хр.) издал заповед за 
цялостно преброяване 
на населението 
в империята – в 
границите ѝ тогава се 
намирала и Палестина. 
Всеки трябвало да се 
запише там, откъдето 
е родът му. Мария 
и Йосиф не могли 
да намерят място в 
странноприемницата 
и били принудени да 
се подслонят в една 
пещера извън града, 

където пастирите 
затваряли овцете. (В 
източната култура 
„яслите“ или изобщо 
местата за животните 
не са били непременно 
мръсно и недостойно 
място – в много 
домове животните 
били отделени 
от жилищните 
помещения с тънка 
преграда). В мига 
на Рождеството в 
небето пламнала 
необикновена 
светлина, явил се ангел, 
който съобщил на 
намиращите се наблизо 
пастири, че на света 
е дошъл Спасителят. 
Витлеемските пастири 
били и първите хора, 
които се поклонили 
на Исус. Младенецът 
Исус почитат и трима 
източни мъдреци, 
доведени във Витлеем 
от изгрялата над 

мястото на събитието 
звезда. 

 С Рождеството си 
Христос донася 

частица от светостта 
на небесния мир. С 
неговото идване на 
земята се отбелязва 
началото на новата 

ера.
Според Новия завет, в 
мига на рождеството 
в небето пламнала 
необикновена 
светлина, явил се ангел, 
който съобщил на 
намиращите се наблизо 
пастири, че на света 
е дошъл Спасителят: 
„И рече им ангелът: 
Не бойте се, защото 
ето, благовестя ви 
голяма радост, която 
ще бъде за всички 
човеци. Защото днес 
ви се роди в града 
Давидов Спасител, 
Който е Христос. 
И ето ви белег: ще 
намерите Младенец 
повит, лежащ в ясли. 
И внезапно се яви с 
ангела многобройно 
войнство небесно, 
което хвалеше Бога 
и казваше: Слава 
във висините Богу 
и на земята мир 
между човеците, в 
които е Неговото 
благоволение!“

Иви Величкова, 
VI  А клас



Коледата по света 
•В Австралия Коледа 
често се празнува на 
плажа при 
40 °C температура. В 
Южното полукълбо 
Коледа съвпада 
с ваканцията 
и отпуските. 
Австралийците 
обичат да бодърстват 
през празничната 
нощ в градината на 
светлината на свещи и 
факли.
•Австрия е страната, 
където се ражда 
известната коледна 
песен „Тиха нощ, свята 
нощ", изпълнена за 
пръв път в църквата 
„Свети Никола" в 
Обендорф, близо до 
Залцбург, през 1818 г.
•В Албания 
Коледа е един от 
най-популярните 
фестивали и се 
посреща с голямо 
веселие от местните 
хора, които спазват 
традицията за честване 
на годишнината от 
рождението на Иисус 
Христос.
•В Англия в 
навечерието на 
Коледа се пеят песни 
и танцуват танци. 
Във всеки дом има 
накичена елха за 
радост на всяко дете.
•В Аржентина 

украсяват не елха, 
а вечно зелените 
дръвчета – със сняг, 
направен от памук. 
На Коледната вечеря 
цялото семейство 
се събира в лятната 
градина.
•В Армения, която 
е първата страна, 
официално възприела 
Християнството, 
Бъдни вечер е един от 
най-големите свети 
религиозни празници. 
Арменците празнуват 
Бъдни вечер на 5 
януари, а Коледа и 
Богоявление в един 
ден – на 6 януари по 
Юлианския календар.
•На африканския 
континент Коледа се 
празнува от малки и 
големи християнски 
общности. На 
континента има 
приблизително 350 
милиона християни.
•В Бангладеш по 
Коледа мъжете 
засаждат двойки от 
бананови дървета в 
близост до къщите 
си и до църквата. 
Малко преди Коледа те 
накланят листата им, 
така че да се образува 
дъга.
•На Бахамските 
острови честванията, 
наречени Junkanoo, 

се провеждат на 26 
декември и 1 януари. 
Между 2 часа през 
нощта и сутринта 
огромен парад радва 
стотици хора с танци, 
музика и най-различни 
костюми.
•В Белгия на Бъдни 
вечер се прави 
празнична вечеря от 
повече хора, започваща 
с  аперитив и ордьовър.
•В Белиз елхата се 
украсява с лодки, 
символизиращи 
успешната риболовна 
индустрия на страната. 
Друга типична 
декорация са птиците, 
които са символ на 
мира.
•В Боливия основният 
акцент на Коледната 
украса е сцената 
„Рождество Христово“. 
Повечето от тях 
са направени под 
формата на пирамида 
със самата ясла в 
горната част.
•В Босна и 
Херцеговина коледните 
дръвчета са украсени 
с играчки, шоколад, 
светлини и цветни 
топки и традиционно 
гарнирани със звезди. 

Местните празнуват 
Коледа предимно със 
семействата си.
•В Бразилия обичаите 
са доста различни 
поради разнообразието 
на населението. Една 
от традициите е 
направата на сцената 
на „Рождество 
Христово“ или 
„Пресепио“ (думата 
произлиза от иврит 
„presepium“, което 
означава леглото от 
слама, на което Исус е 
спал за първи път във 
Витлеем).
•В България 
празникът започва на 
24 декември – Бъдни 
вечер (Малка Коледа). 
Из цяла България 
тръгват коледарите. 
В коледуванията 
участват само 
момчетата. Малките 
коледари обикалят 
през деня на 24 
декември с дрянови 
сурвачки, тропат 
по вратите и пеят в 
къщите коледарски 
песни, стихове и 
благословии.
                                                                                                                                       

  Иви Величкова, 
VI А клас



Необичайни начини за отбелязване на коледните празници по света

  Коледа може да 
е започнала само 
като християнска 
традиция, но хората 
по целия свят са 
приели празника и са 
добавили свои къде 
по-странни, къде по-
страшни традиции 
и обичаи. Сцените 
на Рождество, Дядо 
Коледа и усмихнатите 
снежни човеци 
преобладават, но има 
доста различни версии 
на най-известния 
декемврийски ден. 
•В Норвегия хората 
вярват, че Бъдни вечер 
съвпада с появата на 
зли духове и вещици, 
затова в нощта преди 
Коледа норвежците 
скриват всички метли, 
преди да си легнат.
•В Италия стара 
вещица на име Бефана 
носи подаръците 
на децата. Според 
легендата тримата 
влъхви поканили 
вещицата с тях, за да 
види бебето Исус. Тя 
обаче отвърнала, че е 
твърде заета и така се 
родила традицията.
•В Австрия Дядо 
Коледа или Санта 
Клаус има свой зъл 
двойник - Крампус. 
Подобното на демон 
създание обикаля 

улиците и търси 
непослушни деца, 
които да накаже.
•Според исландската 
легенда гигантската 
котка Юле обикаля 
страната по Коледа 
и носи нови дрехи 
на хората, които са 
работили усилено през 
годината. Затова в 
наши дни исландците 
си купуват нови 
одежди за Коледа, за да 
избегнат посещение от 
страховития звяр.
•В Германия една 
от традициите е 
вечерта на 5 декември 
всяко дете да остави 
ботушчето или 
обувката си пред 
вратата на спалнята. 
Ако са били послушни, 
на сутринта ще 
намерят обувката 
пълна с лакомства, ако 
не - в нея ще има само 
пръчка.
•Смята се, че 
традицията за 
коледното дърво е 
тръгнала именно от 
Германия, затова и 
друг обичай е свързан 
с него. В клоните 

на елхата се скрива 
кисела краставичка, 
а всяко дете, което 
намери краставичката, 
получава подарък. 
Според някои 
източници тази 
странна традиция 
произхожда от 
Испания, където 
две момчета били 
държани затворени 
в буре с туршия. 
Свети Николай 

спасил момчетата и ги 
съживил.
•А в Украйна 
украсяват елхата с 
паяжини. Легендата 
гласи, че бедна жена 
много страдала, защото 
нямала пари да украси 
елхата за децата си. 
Но когато се събудила 
на Коледа, открила, че 
паяк е покрил цялото 
дръвче с блещукаща 
паяжина. И като 
цяло украинците 
смятат паяжините са 
късметлийски символ. 
•В Беларус сламата 
е важен аспект от 
Коледните празници. 
Повечето от ярко 
оцветените играчки 
на елхата в Беларус са 
направени от слама във 
всякакви форми.

Емили Паунова, 
VI А клас



 Въведение 
Богородично е един 
от най-големите 
християнски празници. 
Отбелязва се на 21 
ноември (нов стил), 
но в някои страни 
се отбелязва на 4 
декември (стар стил). 
На този ден родителите 
на тригодишната Дева 
Мария я въвеждат в 
йерусалимския храм.
Празникът напомня 
на майките и бащите 
за духовните им 
задължения към 
децата. Семейството 
е най-доброто 
училище. Представени 
на Бога, децата ще 
растат благочестиво 
в послушание 
към родителите. 

Традициите казват, 
че след ходенето на 
църква, семейството се 
събира около масата на 
чаша вино, топла питка 
и вкусна гозба. Така се 
чества здравата връзка 
помежду всички, 
а масата се оставя 
неразтребена, за да 
дойде Богородица и да 
благослови дома. 

Празникът създава 
не само настроение, 
но и повод да се 
предадат много 
ценности и навици в 
по-младите поколения, 
каквото е и едно от 
основните значения 
на семейството - 
да възпитава. То 
е наречено малка 
църква. Семейството 

е средство за 
спасение, без което 
мнозинството от 
хората, живеещи на 
Земята, не биха могли 
да проведат своя 
живот. 
 Родителите учат 
децата на ценни неща, 
включително как 
да създадат добро 
семейство, каквото е 
християнското. Защото 
доброто семейство 
се подкрепя и обича. 
Каквото и да стане, ще 
застане зад теб. То е 
едно от най-ценните 
неща на света. Затова 
трябва да обичаме 
и почитаме своето 
семейство.

Виктория Стоянова, 
V Д клас

 По Рождество 
Христово всички хора 
стават добри. Тогава 
навън е студено, но 
трябва да запазим 
топлината вътре в нас. 
Знаем, че по Коледа 
се случват чудеса, но 
не подозираме, че 
вълшебниците сме 
самите ние. Трябва 

ни само усмивка и 
желание да направим 
някого щастлив без 
причина. Щастието е 
най-добрият подарък. 
Да предадеш доброто 
не изисква много 
усилия, става със 
сърце, любов и с 
душа. Всеки човек, 
независимо дали 

е богат или беден, 
заслужава внимание и 
добри дела. Няма по-
добър начин от това да 
започваме дните преди 
Коледа, събуждайки 
се с мисълта да 
направим добро на 
поне един човек днес. 
Това, което не ни 
достига, не са големите 
дела, а малките 
добрини. Трябва да 
обръщаме внимание 
и на малките неща. 
Казват, че великите 
дела са само покрив, 
а стените са малките 
добротворства. 
Добрината не се 
забравя! Направили ли 
сме добро на някого, 
той ще го помни цял 
живот. По Коледа 

хората стават по-
добри едни към други. 
Добрината топли 
сърцето. Да помогнеш 
на възрастен човек 
или на такъв в беда е 
доброта. Даряването 
също. Можем да 
правим добро по 
много начини. 
Коледа е времето на 
доброто и надеждата. 
Рождество Христово 
е едно послание към 
нас хората, което ни 
напомня да бедем 
по-добри, за да бъдем 
удовлетворени и 
спокойни. Коледа 
е добро, а доброто 
трябва да се умножава!

Виктория Стоянова, 
V Д клас

Коледа е времето на доброто и надеждата

Денят на християнското семейство



Интересни факти

•Първата изкуствена 
коледна елха е 
направена в Германия. 
Била е украсена с гъши 
пера и оцветена в 
зелено.
•Коледните топки по 
елхата са не просто 
играчки, а символ. Във 
Витлеем живеел беден 
художник. Когато се 
родило бебето Исус, 
той не притежавал 
нищо, с което да го 
дари. И решил да 
му подари своето 
изкуство. Застанал 
пред яслата и като 
жонгльор прехвърлил 
няколко топки в 
ръцете си. Бебето се 
усмихнало. Оттогава 
топките станали един 

от символите на този 
празник.
•Стара легенда 
разказва, че сладкар 
намислил да 
почете празника, 
като изработи от 
тръстикова захар 
шарени бонбони. 
Решил бонбоните 
да бъдат в червено 
и бяло като извити 
бастунчета. Така 
всъщност се родили 
коледните захарни 
бастунчета. Те обаче не 
са точно бастунчета, а 
символизират буквата 
J – като името Jesus.
•Коледните елхи могат 
да се ядат. Иглите са 
добър източник на 
витамин С.
•Коледа не e 
национален празник 
в Япония, но по 
традиция на този ден 
японците се отправят 
към американската 
верига за бързо 

хранене KFC, за да си 
купят “коледно пиле” . 
Всяка година на Бъдни 
вечер KFC поставя 
рекорди по продажби 
в страната на 
изгряващото слънце.
•Вместо блестящи 
орнаменти и гирлянди, 
украинските коледни 
елхи са покрити с 
изкуствени паяци и 
паяжини. Смята се, 
че видиш ли паяжина 
сутринта на Коледа, ще 
имаш късмет.
•Стар австралийски 

обичай всяка година 
събира хиляди 
хористи, които пеят 
традиционни песни 
под открито небе. 
Всеки австралиец, 
който иска да 
участва в такъв 
импровизиран хор, се 
явява на определено 
място, държейки 
в ръка специално 
приготвена за случая 
свещ. Средствата 
от продажбата на 
тези свещи са за 
благотворителни цели.

Лина Кръстева, 
VI А клас

Комерсиализирана ли е Коледа?

  В часовете по 
Публично говорене в 
VI клас с ръководител 
г-жа Анна Василева – 
учител по български 
език и литература, 
и със съдействието 
на г-н Николай 

Нейков – учител по 
информационни 
технологии, бе 
проведен открит 
урок на тема: 
„Комерсиализирана ли 
е Коледа?“. 
В дебата между двата 

отбора първият отбор 
защити твърдението, 
че Коледа още носи 
първоначалната си 
чистота и святост. 
Вторият отбор 
убедително изложи 
своето виждане, че в 
нашата съвременност 
консуматорството 

си прокарва широки 
пътища чрез рекламите 
и призивите. 
 В края на дебата 
учениците получиха 
медали с надпис 
“Оратор №1”, 
а най-добрият 
оратор заслужи 
книгоразделител.



Роди се дете, Син ни се даде В международния 
конкурс "Роди се дете, 
Син ни се даде" 2022 
със специална награда 
в категория рисунка е 
отличена за втори път 
Анна-Мария Донева 
от V Г клас. Наградата 
„Щъркелово ято“ за 
творчески школи и 
колективно участие 
е присъдена на арт 
ателие "Палитра" 
с художествен 
ръководител 
Драгомира Станчева.

„Рождество“, 
Цветелина Спасова, 

12 г.

„Рожденствена нощ“, 
Ани Коцева, 13 г.

Учениците от арт ателие "Палитра" посетиха 
изложба на ФОРМАТ 30/30 в галерия „Астри“, в 
която техният ръководител Драгомира Станчева 

има участие с две картини.

„Тихо, свято 
рождество“, Йоан 

Йорданов, 11 г.

Младите художници от арт ателие "Палитра" 
изложиха в 4.ОУ картини от своята първа 

изложба.

„Роди се дете, Син ни се даде“, 
Анна-Мария Донева, 11 г.

Ник Недялков от II Б клас взе участие в VIII 
онлайн издание на международния фестивал 
Povesti si vise („Приказки и мечти“ - гр. Арад, 
Румъния), посветено на мира. Дейностите са 
проведени в часовете по английски език с г-н 
Стефан Желязков и логопедична подкрепа с 

логопеда г-жа Десислава Илиева.



Коледа

Листата изчезнаха,
цветята увехнаха,

птичките отлетяха,
звънците зазвънтяха.

Малки, бели снежинки,
падаха като прашинки,

всички – малки и 
големи,

Коледата чакаха 
засмени.

Коледата е дошла!
Викаха навън деца.

И бе пристигнал в този 
мраз

Добрият старец между 
нас!

                                         
Ева Кисьова, IV В клас

Свята нощ

В тази чудна, свята 
нощ,

Дядо Коледа пристига 
в полунощ.

В сняг и звезди,
светът се преобрази.

Весела Коледа!
Весела Коледа!
Обикалям аз

с усмивка на лице
и подаръци раздавам
на децата от сърце!                                                             

Теодора Проданова и 
Марина Тошкова, 

IV В клас

Коледни стихчета  

 Завладени от коледно настроение, учениците 
от IV В клас под ръководството на своя класен 
ръководител Анна Мотева пишат стихотворения.

 Доброволците от Детско полицейско управление 
с ръководител г-жа Анна Костадинова проведоха 
беседа на тема: "Християнски празници" в храм 
"Въведение Богородично". Отец Владимир им 
разказа за Рождество Христово, добротата, 

грешките и прошката.

Ние сме Коледа
 В 4.ОУ се проведе 
конкурс за украса на 
тема „Ние сме Коледа“. 
Целта е учениците да 
проявят творческите 
си заложби и чрез 
инициативата да се 
създаде празнично 
настроение в училище. 
Класовете с най-
оригинални идеи 
получиха кошници с 
лакомства. 

 Учениците от III Д клас с ръководители г-жа 
Бисерка Николова и г-жа Рени Ганчева направиха 

околосветско пътешествие на тема: "Как 
празнуват Коледа по света?" и спечелиха I място 

в конкурса за коледна украса на класна стая.



1.Как да си направите 
коледен венец
 Вземете една метална 
закачалка, коледни 
топки за елха, панделка 
и едно клонче от елха 
или бор. След като 
сте взели нужните 
материали, започнете 
да нанизвате топките 
на закачалката. Като 
сте ги нанизали, може 
да вържете панделката 
и да сложите клончето.

2. Коледна украса 
преспапие
Залепете здраво 
елхичката за капачката 
на буркана. Сложете 
вода и изкуствен сняг в 
буркана и го затворете 
с капачката. Чудесно, 
вашето преспапие е 
готово!

3. Идея за свещник 
Материалите са 
една прозрачна 
чаша, силиконов 
пистолет, панделка 
и свещ. Почнете да 
залепяте с помощта на 
силиконовия пистолет 
панделката. И накрая 
сложете свещта и 
ще имате прекрасен 
свещник.

4. Как да си направите 
малки елхички
Вземете зелени или 
цветни лентички, 
малки топчета и 
силиконов пистолет. 
Започнете да завивате 
лентичките, като ги 
залепяте със силикона, 
след това започнете 
да залепяте топчетата 
като коледни играчки. 
Накрая ще се получат 
красиви елхи. 

Ирина Петрова, 
VI А клас

 Любимото време на 
коледно настроение 
дойде, а с него и всички 
празнични филми. 
Съществуват толкова 
много коледни филми, 
но само някои от тях 
имат специално място 
в сърцата ни. 
Такива филми са: ,,Сам 
вкъщи“, ,,Крампус“, 
,,Коледна Ваканция“,  
,,Гринч‘‘, ,,Наистина 
любов“ и др. 

 Детският автор Крис 
Ван Алсбург жъне 
голям успех с романа 
си „Полярен експрес“ 
и по него прави филм. 
Героят Били се опитва 
да повярва в Дядо 
Коледа, празничните 
чудеса и елфите напук 
на своите родители, 
които го убеждават, че 
това е измишльотина.
През 2018 г. излезе 
филмът ,,Смарт 

Направи си сам коледна украса

Какво да гледаме по Коледа Коледа“.
Това е много 
популярен български 
филм, в който се 
разказва за това 
как на Бъдни вечер 
10-годишният 
Марти попада в 
работилницата на 
Дядо Коледа, където 
Елфите не смогват с 
графика и са напът 
да се провалят. 
Момчето успява да 
убеди Дядо Коледа 

да се модернизират 
и оглавява 
Работилницата, 
измествайки 
стария ръководител 
Работливко.

Мария Попова, 
VI В клас



Медени коледни 
курабийки

яйца-2 бр.
мед - 1/2 ч.ч
захар - 1 ч.ч. 
олио - 1 ч.ч.

сода бикарбонат - 1 ч.л.
канела - 1 с.л.

брашно - 400 - 450 г
пудра захар - 200 г

белтък - 1 бр.
лимонов сок - 2 ч.л.
 В дълбока купа се 

чупят яйцата. Разбиват 
се на ръка. Добавят 

се захарта, медът 
и олиото (в тази 

последователност). 
Разбива се. Добавя се 

канелата. Брашното се 
пресява отгоре заедно 

със содата. Замесва 
се меко тесто, което 
трябва да не лепне. 
Тестото се разточва 

и с помощта на 

формички се изрязват 
курабийки. Подготвят 
се тавички с хартия за 
печене. Нареждат се 
курабийките. Пекат 
се в предварително 

загрята на 180 градуса 
фурна около 7-12 
минути, зависи 

от дебелината на 
меденките. За украсата 

се прави захарна 
глазура - разбивате 

белтъка, пудрата захар 
и лимоновия сок. Ако 
сместа е много течна, 
се добавя още пудра 
захар, а ако е много 
гъста - още малко 

лимонов сок. Сместа 
се слага в найлонка. 

Реже се малка дупчица, 
за да се използва като 
шприц. Украсяват се 
готвите курабийки. 

Трябва да се остави да 
изсъхне украсата.     

Джинджифилови 
сладки 

масло - 85 грама
мед - 100 грама
захар - 3 супени 

лъжици
яйца - 1 бр.

брашно - 260 г.
сода за хляб - 1/2 
кафена лъжица

канела - 1 супена 
лъжица

джинджифил - 1 
супена лъжица

лимони - 1 бр. кора
фондан - бял

сладкарски бои
 В дълбока купа се 
смесват брашното, 

содата за хляб, канелата 
и джинджифилът. 

Кората на един лимон 
се настъргва. В дълбока 
тенджера, на слаб огън 

се разтапят маслото, 

захарта и медът. След 
като се разтопят, 
се отстраняват от 

котлона. Когато сместа 
изстине, се прибавя 
яйцето, брашното 

с подправките 
и настърганата 

лимонова кора. От 
получената смес се 
замесва меко тесто. 
Джинджифиловото 

тесто се оставя поне за 
един час в хладилника. 

След като извадите 
тестото от хладилника, 

се разточва с 
дебелина около 

половин сантиметър 
и се изрязват 

сладки с формички. 
Изрязаните сладки 
се нареждат в тава, 

която е предварително 
застлана с хартия за 
печене. Пече се на 

предварително загрята 
фурна на 180 градуса, 

за около 8 минути. 
Внимавайте да не ги 
прегорите. Отгоре 
джинджифиловите 

сладки се покриват с 
фондан и се украсяват.

Нещо сладко по празниците

Горещ шоколад с 
прясно мляко

прясно мляко - 1 л.
портокали - 3 

лентички кора,
канела - 1 пръчица,

шоколад - 185 г 

Оставете млякото, 
портокаловата 

кора и канелата да 
заврят, след това ги 

махнете от огъня и 
ги оставете покрити 
за около 5 минути.

Извадете 
портокаловите 
кори и канелата 

и добавете 
натрошения 

шоколад. 
Разбъркайте добре, 
докато стане гладко.                

Диана Спасова, 
VI В клас



Изяви на наши ученици

 Кулинарният клуб 
с ръководител г-жа 
Десислава Илиева 
посети Националния 
етнографски музей. 

Децата се научиха да 
месят обреден хляб, 
посетиха изложбата 
"Пътят до трапезата". 
В час по готварство си 

направиха кулинарна 
коледна разходка по 
света. Приготвиха и 
окачиха по дърветата 
в 4.ОУ храна за 
птичките, за да има 
какво да похапват по 
празниците.

 Коледарчетата от 
първи клас отправят 

традиционни 
пожелания за 
празниците.

 Учениците от 
IV А клас под 
ръководството 
на г-жа Ралица 
Василева участваха в 
Националния конкурс 
за рисунка "Рождество 
Христово". Емма 
Стоянова и Рамона 

Полендакова получиха 
награди за III място. 
Техните две рисунки 
и тези на Божидар 
Игнатов, Моника 
Яначкова и Кристина 
Калоянова участваха 
в благотворителна 
изложба.

 Г-жа Мариета 
Георгиева и учениците 
от VI Д клас посетиха 
коледната работилница 
в Етнографския музей. 
Шестокласниците се 
научиха да правят 
сурвачки и да месят 
обреден хляб. 
Посетиха и изложба, 
посветена на Хауърд 
Картър - откривател 

на гробницата на 
египетския фараон 
Тутанкамон.



 Ерика Лазарова от IV 
В клас на Атлантическа 

лига GOKIDS се 
класира на II място в 

дисциплината Спринт 
на 60 м и на III място в 
категория Препятствия 

60 м.

Ема Накова от IV В 
клас извоюва бронзов 
медал на Балканския 
турнир по тенис на 

маса до 13 г.

Теодора Проданова от 
IV В  клас е медалистка 

по художествена 
гимнастика.

Успехи в спорта
 Елеонора Валентинова 
от V Д клас на 
Международното 
състезание по кикбокс. 
в гр. Пловдив спечели 
четири награди. 
Три първи места 
зае в стиловете: 
пойнтфайтинг – 42 кг, 
пойнтфайтинг – 37 кг, 
лайт контакт – 37 кг, а в 
стил киклайт контакт е 
на III място.

Даяна Лазарова от 
V Д клас е двукратна 

международна 
шампионка по кикбокс 
в категория до 32 кг. в 
стил киклайт контакт 
и вицемеждународна 

шампионка в категория 
да 32 кг в стил 
пойнтфайтинг.

Сиана Ангелова 
от V Д клас на 

Международното 
състезание по кикбокс 

е на трето място в 
категория до 37 кг.

 Сиана Ангелова на Републиканското първенство 
в Пловдив спечели две втори места по кикбокс. 
Елеонора Валентинова спечели две първи места 
в стиловете пойнтфайтинг и киклайт контакт, а 

трето място зае при стил лайт контакт. 

Рамона Полендакова  
от IV А клас спечели 
I място в турнир по 

кикбокс.

 Борис Деспотов от VI В клас е световен шампион 
по кикбокс стил пойнтфайтинг в категория до 

47 кг. Ивана Петрова от V А клас е световна 
шампионка по кикбокс стил пойнтфайтинг в 

категория 42 кг. 
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МАЛКО УСМИВКИ

 -Какво ти донесе дядо 
Коледа?                   

-Ами разболях се от 
грип.

-Значи те е посетил 
не Дядо Коледа, а Дядо 

Мраз.
•

Така и не можах да 
открия коледния дух, 
но като се качих на 

кантара, установих, 
че най-вероятно съм го 

изяла, без да искам!
• 

Учителката пита: 
-Кажи, Гошо, кой месец 

има 28 дни?
-Всичките, госпожо, а 
някои имат и повече.

•
Две приятелки си 

говорят: 
-Твоят мъж с какво 

се занимава сега? – С 
бира. – Произвежда или 
продава? – Не, купува 

и пие.
•

От любовта до 
омразата има само 
една крачка. Една 
крачка с калните 
обувки по новия 

килим…
•

При психолога:
Напишете писмо 

на човека, който ви 
дразни, и го изгорете.
-Добре. А с писмото 

какво да правя?
•

Дядо Коледа дълго се 
чуди как да обясни на 

Петърчо, че изпълнява 
желания, но не може да 

удуши "оная дето го 
дразни“.

•
Иванчо не иска да 

спи. Бащата сяда до 
леглото му и започва да 
му разказва приказки. 

Разказва час, два. 
Накрая в стаята се 
възцарява тишина. 

Майката тихо отваря 
вратата и пита:

- Заспа ли?
- Да, мамо.

•
Програмистите 

вместо Бъдни вечер 
празнуват Бъгни вечер.

•
Аз в час по 

математика: - Дори 
не разбирам, какво не 

разбирам.
•

Обява: “Продавам елха. 
Звънете след 1 януари”

•
Писмо до Дядо Коледа 
от малкия Владунчо:
„Скъпи, Дядо Коледа! 

Китайските пиратки, 
които ми подари 
миналата година, 

много ми харесаха! Но 

тази година искам да 
ми подариш два пръста 

за лявата ръка.”
•

Събуждат се сутринта 
седемте джуджета. 

Първото тича в 
кухнята и започва да 

вика:
- Кой ми е ял от 

чинията?
След него тича 

второто:
- Кой ми е ял от 

чинията?
Изреждат се всички, а 
от спалнята се чува 

раздразненият глас на 
Снежанка:

- Уф, как сте ми 
омръзнали всички! Абе, 

не съм готвила още.
•

Бъдни вечер. Смъртта 
чука на вратата. 

Отваря Чък Норис:
- Кого търсиш ти, ма?

- Оййй Коледо, мойй 
Коледо… 

•
Как се нарича човек, 

който мрази старци?
Дядо Мраз.


