
Коледа е празник на душа-

та! 

Празник на доброто! 

На любовта! 

На споделянето! 

На очакването! 

На радостта! 

А понякога и празник на 

тъгата! 

Коледа всъщност е Рождест-

во Христово! 

Ден, в който се е родил мла-

денецът. Ден, в който тряб-

ва да ликуваме, че Божият 

син е проплакал в яслите. 

Ден, който идва като знак, 

че спасението и милостта 

зависят и от нас! 

С всеки лист от календара 

съприживяваме отново 

изминалите  седмици, месе-

ци, година. Търсим зрънце-

то добрина, понякога дълбо-

ко скрито някъде  у нас . 

Опитваме се да го открием 

и у другите. Превръщаме 

отброяването в своеобраз-

на равносметка на делата  

и на думите си . 

Декември идва и си отива 

като  сънищата. Всяка годи-

на се питаме кога пак стана 

Декември.  

Декември е всичко в едно. 

Най-студеният и най-топлият 

месец. Най-пълният с хора и 

най-самотният. Едновре-

менно край и ново начало. 

Месец, изпълнен с чудеса, 

магия и ангели. Всъщност 

чудесата си съществуват не 
само по Коледа, но ние не 

ги забелязваме. Не забе-

лязваме дребните, красиви 

моменти в динамичните ни 

дни. Забързаният живот е 

притъпил сетива ни дотолко-

ва, че дори очевидните 

неща, стават невидими за 

нас. 

Празничният дух, позитив-

ното настроение, доброна-

мереността, събудените 

ценности ни провокират да 

протягаме ръка, а не да 

стискаме юмрук, да използ-

ваме думите си за обич, а 

не за заплахи, да докосва-

ме с любов, а не да отблъск-

ваме с омраза. 

Затова отворете сърцата си 

за Коледата, кажете “добър 

ден” на непознат, помогне-

те на майка с количка да 

слезе от автобуса, прегър-

нете падналия, нищо, че не  

ви е близък. Мечтайте иск-

рено и истинско… не за 

материални неща мечтайте 

за бавни разходки, за кра-

сиви вечери и дълги утрини. 

Именно мечтите придават 

смисъл на живота ни. 

                   Авторски екип 

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА Да е мирна и честита, плодовита  

зелен клас на нива, голям грозд  

на лозе, 

жълт мамул на леса, червена  

ябълка в градина, 

пълна къща със коприна. 

До година, до амина. 

Да е сита и пресита годината,  

да са пълни хамбарите,  

да се роди къде рало ходи и не ходи.  

Да се роди!  

 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! 
Ето го... един от най-светлите 

и мечтани празници. Коледа. 

Всички я обичаме и тачим от 

сърце.  

Изпълнена е с много жела-

ние, любов и мечти. Опитва-

ме се да бъдем по-добри, 

смирени и покорни. 

Коледа е най-вълшебното 

време в годината, изпълне-

но с бляскави светлини, 

празнично украсени елхи, 

уханни лакомства и подаръ-

ци, както и с много обич, 

радостни усмивки и добри 

дела.  

Коледа е времето, когато се 

случват чудеса!  

Бъдете здрави и благосло-

вени! 

     

Анастас Андреев 

Председател на УС 
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Голяма сграда, на няколко етажа, с 

равномерно разпределени прозорци, 

всяко помещение на която е пълно с 

десетки (някои от тях видимо отегчени) 

лица. Чува се звънец, време е за по-

чивка. При второ позвъняване хората 

отново се залавят за работа. Как ще 

протече денят им се диктува от учите-

лите им. Описанието е на средноста-

тистическо българско училище от вре-

мето на Дигиталната ера.  

Пандемията ускори момента, в който 

училищата се впуснаха в дигитално 

приключение. 

Позитиви 

Уроците се осъществяват с чаша чай в 

ръка, от комфорта на собствената стая 

Няма го напрежението на строго опре-

деления от други хора 

график и разграфен от 

тях по минути,  

Всеки ученик рано 

или късно придобива 

умения за организа-

ция и самодисципли-

на, които в училище 

са притъпени от постоянно получавани-

те наставления .Разбира се, изникна-

лите неприятности по пътя на дигитал-

ното преподаване като ограничен ди-

ректен социален контакт и дискрими-

нация на основа на невъзможността 

на някои семейства да осигурят нужни-

те условия са дребни пречки, чиито 

решения са на една ръка разстояние  

 

Какво следва 

Проучванията показват ,че употребени 

по правилния начин технологиите имат 

неоспоримо положителни ефекти върху 

постиженията на учениците.  

 

Из „Размисли и страсти за онлайн  

обучението“ www.teenstation.net 

Цялото старание на администрацията, 

на учителите, на учениците и техните 

родители онлайн връзката да стане 

изпълва с радост и оптимизъм 

за това, което тепърва ще се 

случва в сферата на образова-

нието.  

Явно на учебната система й е 

трябвал вирус. Нещо, което да 

зарази учителите, родителите и 

децата. В случая ни удари виру-

сът на неволята,  Но резултатите 

са добри. Децата се учат на 

самостоятелност, учителите на 

креативност. 

Пижами в кадър, „надвикване“ в чата, 

кафе паузи, схватки с рутера, „госпожо, 

може ли до тоалетната“, „микрофонът 

ми не работи“, „брат ми ми изтри до-

машното“. Това са само част от учител-

ските приключения в опитите на обра-

зователната система да достигне до  

учениците . 

Това, което се случва, в никакъв слу-

чай не може да замести пълноценното 

общуване с повишения тон на учителя, 

с погледа му, изискващ запазване на 

тишина, или с вперените към учителя 

очи на учениците.  

                                            Д и с т а н -

ционното и интерактивното обучение  

никога няма   да изместят учителя, но 

ще бъдат инструмент 

да задържат внимани-

ето на децата, свикна-

ли да живеят в интер-

фейса на телефони, 

таблети и лаптопи  

 

https://www.monitor.bg/bg 
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ДИГИТАЛНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
 

Позиции 

 

Дистанционно обучение. 

Учителят: 

- Добро утро родители! Домашната работа 

за днес е…. 

 

Ген. Мутафчийски, ще има ли тази година 

абитуриентски бал? 

- Да, разбира се. Бал с маски!!!  

 

2029: 

- Ти, къде завърши училище? 

- Основното по БНТ2, средното по БНТ4....  



BOOKвар 

На 24 декември празнуваме един от 

най-светлите християнски празници – 

Бъдни вечер. Един малко познат сим-

вол на Бъдни вечер е именно Бъдни-

кът. Според традицията млад момък, 

облечен в най-новите си дрехи, трябва-

ло да отиде в гората и да отсече три- 

годишно дъбово дърво, което да е дъл-

го , но и да може да влезне в къщата. 

Цялото семейство излизало и посреща-

ло момъка и тогава той питал: „Славите 

ли Млада Бога?“.  Когато получел отго-

вор „Славим го“, момъкът благославял: 

„Аз в къщи и Бог с мене“ и внасял дър-

вото в къщата. В долния край на дърво-

то се издълбавало дупка, запълвала се 

с дървено масло, тамян и восък, отво-

рът се запушвал с клин и дървото се 

поставяло в огнището. Според обичаи-

те на Бъдни вечер огнището не трябва 

да изгасва, дори и да заспят домашни-

те. Винаги трябвало да има някой, 

който да е буден, за да пази огъня. 

Именно той е символ на живота в до-

ма. По бъдника се извършвали и най-

различни предсказания, например ако 

от него излизали искри това означава-

ло изобилие. Пепелта от бъдника също 

не се изхвърляла – тя се слагала в се-

мето при засяване, в храната на жи-

вотните или с нея се ограждала нива-

та . 

Според народните вярвания  както 

мине Бъдни вечер, такъв ще бъде и 

животът през следващата година    

Ето какво си пожелаха Костадин Канду-

ров и Елина Шехонова от  VI“а“клас: 

 

Скъпи Дядо Коледа, 

Тази година бях много послушен, зато-

ва аз няма да искам нещо материал-

но, а ще искам този вирус (Covid-19) 

да отмине час по-скоро и да можем 

всички да излизаме отново без маски! 

                    

Твой любим Коци 

Писмото до Дядо Коледа е от изключи-

телна важност. Докато пишем какво 

искаме, се оглеждаме около нас. Забе-

лязваме, че имаме любящо семейст-

во, подкрепящи приятели и смели меч-

ти за напред.  

А за Коледа искаме, може би, бял ма-

гически сняг и чаша топъл шоколад.  

А Вие какво искате от Дядо Коледа 

тази година?  

 

Скъпи Дядо Коледа, 

Тази година искам да ми подариш най-

хубавия подарък. Да съм здрава както, 

и семейството ми! И то да бъде до мен! 

Също така бих те помолила този пода-

рък да бъде подарен на всички хора по 

земята! 

    Елина 
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КОЛЕДАРИТЕ 

БЪДНИ ВЕЧЕР  

ПИСЪМЦА  ДО ДЯДО КОЛЕДА 

цата, на животните, на нивите. След 

песните и благословиите в знак на 

уважение стопаните даряват коледари-

те. Парата се завързва в кърпата на 

техния водач, дават се вино, сланина, 

плодове, а момата подава кравая. 

Краваят е украсен с босилек и гъсто 

нанизани пуканки. Поема се от благо-

словника и се изрича благословията. 

При изричането й той често се обръща 

към дружината с думите: „Кажете дру-

жина Амин!”, а те отговарят гръмоглас-

но: „Амин!” и тропат с гегите си по по-

да. Групата коледари излизат от къщата 

и се отправят към следващата като по 

пътя пеят  

В нощта на Бъдни вечер коледарите 

тръгват. Песните им огласят цялото 

село и по пътя пеят: „Сяла мома ран 

босилек”. Обикалят цялото село С крат-

ката песен „Стани, стани Нине, стани 

господине”, коледарите съобщават за 

своето пристигане пред портите. След 

като влязат в къщата изпяват две, три 

или повече песни. Момците славят 

стопанина с богатство, със сполука, със 

здраве, с гостолюбие и почит. Техните 

песни и благословии възвеличават 

труда. Всяка песен завършва с кратки 

пожелания – „Тебе пеем – Бога сла-

вим!” Освен на стопанина, коледарите 

изпяват песни и на стопанката, на де-

 

Традиции 



 Имало едно време в едно далечно царство един алчен цар. Когато по-

искал нещо, веднага го получавал. Един  ден царят отишъл на лов със 

слугите си. Докато обикаляли сред гъсталака, бързо като стрела преми-

нала златна светлина. Всички притихнали и се скрили зад един храст. 

Светлината отново се появила и се превърнала в красив златен елен. 

Царят заповядал да заловят чудния елен. Придворните обиколили тайнс-

твената гора и го завързали. Отнесли го в двореца като дар на царя. 

Еленът го молел с човешки глас да го пуснат. Той щял да им стори добро 

в замяна, но царят и придворните не го послушали. Царят му сложил 

седло и се качил на него. Еленът веднага препуснал. Напуснали двореца 

и се озовали в гората. Еленът повалил царя и той паднал в един кален 

гьол. А златният елен се превърнал в чудна птица и отлетял далеч от цар-

ството. И до днес този елен дарява хората с надежда за доброта  и щас-

тие. 

Екатерина Кузманова, V“в“клас 

                                

Имало едно време една прекрасна госпожа, която препода-

вала по математика. Тя била добра, защото искала децата да 

знаят, но никога не давала домашни работи. Госпожата има-

ла един сборник, който бил вълшебен. Той бил тънък и в него 

се съдържали много лесни задачи. Госпожата винаги била 

усмихната, но когато някое дете ставало непослушно, тя из-

карвала сборника. Той ставал  дебел и с много трудни задачи. 

Ако ученикът не успеел да реши задачата, от него излизала 

една ръка, която  разлиствала лист след лист и посочвала 

нови задачи на детето.  

Но пък, ако ученикът успеел да се справи със задачата, сбор-

никът го възнаграждавал с лакомство.  

Така всички деца се стремели да бъдат знаещи и послушни.  

Владислава Сариева,  

V“в“клас 
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    ГАТАНКА 

ВЪЛШЕБНАТА ГОСПОЖА 
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ЦАРЯТ И ЗЛАТНИЯТ ЕЛЕН 

 

В гората е родена 

с проста рокличка зелена,  

но на Коледа у нас 

тя променя се завчас. 

С гирлянди и звездичка 

грейва нашата ......................... 

                             Що е то? 

 

Гатанката е по идея на       

Максим Петковски от  V“в“ 

Страничката на V“в“ клас 

ВЯРА  
 

Дядо Коледа, тази година, която измина беше 

странна и необикновена за всички нас. Това, 

което ще си пожелая за другата година е 

здраве, вяра и надежда. Пожелавам много 

здраве  и на хората около мен, които обичам и 

ме правят щастлив. Вяра - нито парите, нито 

скъпите коли, нито луксозните предмети могат 

да заменят протегнатата добра ръка. Аз вярвам, 

че ще срещна много протегнати ръце и сам ще 

подавам ръка на другите.  

Надежда за нещо по-добро, нещо, което ще 

преобърне живота ми и ще го направи по-

смислен. Надеждата ни помага да преминем по

-лесно през трудностите, да се събудим сутрин с 

усмивка и посрещнем деня спокойни.  

 

Георги  Чичанов,V“в“ клас  



BOOKвар 

Вижте късмета си за Новата 2021 го-

дина според Вашия номер в класа. 

1.Клончето от дряна ти се падна, здра-

вето от теб не ще избяга. 

2.Годината ти е добра - пътуване до 

тайнствена страна.      

3.Колкото звездички в небето, толкова 

парички в портмонето. 

4.Едно нестихващо веселие ще бъде 

твоето ежедневие. 

5.Здраве, щастие, късмет, пари – през 

Новата година във всичко ще ти върви. 

6.Ето, че пак най-добрия късмет случи 

– пада ти се здраве и благополучие. 

7.Силна воля и късмет ще те водят все 

напред. 

8.Получаваш утешителна награда – на 

теб учението се пада. 

9.Коледа ще е красива,  а Новата годи-

на  - щастлива. 

10.Раничката си стегни, ще караш ски 

в чужди планини. 

11.Пада ти се цял чувал с късмет за 

успехи безчет. 

12.Хич да не ти пука,  догодина наслу-

ка. 

13.Усмихнат, здрав и весел. Догодина 

живота ти ще бъде песен.  

14.Здраве – Китка здравец закичи, 

здравето с теб ще да върви.  

15.Радост – Радост чака те голяма, 

съкровена и желана. 

16.Щастие – Стига да прескочиш меч-

ката, щастие те чака на пътечката. 

17.Усмихнат, здрав и весел. Догодина 

живота ти ще бъде песен.  

18.Учене те чака до зори, но за успехи 

ти се приготви. 

19.Богата Нова година, ама яка гърби-

на. 

20. Пари – Чадърът наопаки си обър-

ни, за теб от утре ще валят пари. 

21.Екскурзия – Към далечните земи, 

куфар бързо си стегни. 

22.Домашен любимец – Някой леко 

ще ти мърка и в леглото ще ти хърка. 

23.Басейн – Може да е само два квад-

рата, но ще си разхлаждаш лятото кра-

ката. 

24.Не мисли за проблеми, от тотото ще 

имаш печалби големи. 

25.Голямата монетка не търси, късмет 

голям и без нея имаш ти. 

26.Околосветско пътешествие на тебе 

ти се пада, гледай кораба без теб да не 

отплава.  

27.За тебе здраве и късмет- на това се 

казва берекет. 

28. Мързелът ти куфара си стяга, от теб 

далече да избяга. 

29. На сянка на чардака, почивка теб 

те чака/за класния ръководител/ 

нанизани пуканки, сушени сливи, 

чушки и ябълки, малки кравайчета, 

панделки, варак и парички.  Освен 

в семейството сурвакарите обика-

лят да сурвакат и по роднини и съ-

седи.  

На снимката виждате Максим Пет-

ковски от V“в“ клас и неговата сес-

тра Дея Петковска от  IV”в“ клас с 

току що изработените от тях сур-

вакници. 

Сурвачка или сурвакница  е укра-

сена дрянова клонка, с която по 

стар български обичай хората вза-

имно се „сурвакат“ на Нова годи-

на, като леко се удрят по гърбовете 

с пожелания за здраве, щастие, 

берекет. Дряновата сурвачка се 

изработва, като клонките и се сви-

ват във формата на полукръг. Укра-

сата се състои в усукани разноц-

ветни конци, прежда или вълна, 
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КОЛЕДА!  С АРОМАТ  НА КАНЕЛА…. 

КОЛЕДНИ КЪСМЕТИ 

СУРВАЧКИ 

Продукти: 

250 грама бяла кристална захар 

100 мл. вряща вода 

100 грама студено масло (на кубчета) 

1 равна чаена лъжица бакпулвер 

1 ч. л. канела 

половин чаена лъжичка джинджифил 

1 жълтък 

400-420 грама брашно                                 

Начин на приготвяне: 

Захарта  се карамелизира. Добавя се 

врящата вода, като се  бърка непре-

къснато. Връща се сместа на котлона. 

Бърка се докато се разтопят всички 

парченца. Трябва да се получи гладък 

карамелен сироп. Маха се от котлона и 

се прибавя маслото. Добавя се бакпул-

вер, канела и джинджифила на прах. 

Оставя се леко да се охлади, прибавя 

се жълтъка и сес разбърква. Добавя 

брашното и  се омесва меко тесто. . 

Разточва се  кора върху леко набраш-

нена повърхност и се изрязват желани-

те формички. Подреждат се  коледните 

сладки в тава, покрита с хартия за пе-

чене, и се пекат в предварително заг-

рята фурна на 180 градуса за 8 или 

най-много 10 минути.  

Вдъхновяваща коледна рецепта за 

„плоско коремче“. Съчетават се прек-

расно с кафе ! 

Сладки с джинджифил и канела 

 

Традиции 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


                             

 

 

П П Р Е Ч Е В И Н Д Ъ Б Ц 

А Р О Е З Е Ж Б И К В Т Е 

К Д Я Д Л Е А В Ъ А Щ Р Н 

И С Е Х А Н Л М М Е Е А Е 

Н А А Л И Р А Н В З Д П Д 

Д Р А Ц О Л Ъ С И О Е Е А 

Ъ М А Д П К Н К М К О З Л 

Б И Р О Ж Д Е С Т В О А М 
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Коледно издание 

 

РЕБУСИ 

  

Забавна страничка 

Баница, Рождество, Бъдни вечер,  

Бъдник, Дом, Елха, Зелник, Коледа 

Младенец, Пламък, Подарък, 

Сарми, Свещ Трапеза 

 

Открийте изписаните думи в мре-

жата.  

Търсят се по хоризонтал, вертикал 

или диагонал, в прав или обратен 

ред 

Запетайките показват колко букви трябва да отнемете в началото и в края на думите. От буквите, които остават, ще 

получите коледни постни храни  



BOOKвар 
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ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОЛЕДНИЯ КОНКУРС 

С БЛАГОДАРНОСТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ! 

.  

 

Галерия 

В продължение на две седмици учениците от V „в“ изработиха 

колаж от картички с пожелания и благодарности към медиците 

- доктори, медицински сестри, лаборанти и санитари от Мно-

гопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шуке-

ров” – гр. Смолян  

 

„НИЕ, децата от V „в“ клас, отправяме послания за ЗДРАВЕ, 

УСПЕХ, КЪСМЕТ и ДОБРУВАНЕ към всички Вас, хората в 

бели престилки, към Вашите семейства и пациентите в 

болницата на град Смолян.“ 



КОНТАКТИ: 

Бул България №59 

Тел: 030164193 

Имейл: us_soukim@abv.bg 

 

Издава се от Ученическия съвет 

на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ - 

за продавачите всеки трети вторник на 

месеца, или благотворителен аукцион 

два пъти в годината. 

Ако има свободно място, това е добро 

място да вмъкнете изображение от 

графична колекция или друга графика. 

Този сюжет може да се състои от 175-

225 думи. 

Ако вашият бюлетин се сгъва и изпра-

ща, този сюжет ще се появи на гърба. 

Така че добра идея е да се направи 

лесно четенето му с един поглед. 

Сесия с въпроси и отговори е добър 

начин бързо да завладеете внимание-

то на читателите. Можете или да събе-

рете въпросите, които сте получили 

след последното издание, или да обоб-

щите някои общи въпроси, които се 

задават често за вашата организация. 

Съставянето на списък с имената и 

длъжностите на ръководителите във 

вашата организация е добър начин да 

придадете на вашия бюлетин персона-

лен ефект. 

Ако имате цени на стандартни продук-

ти или услуги, можете да включите спи-

съка им тук. Може да се обърнете към 

вашите читатели чрез други форми на 

комуникация, които сте създали за 

своята организация. 

Можете също така да използвате това 

място, за да напомните на читателите 

си да отбележат в своите календари 

редовно събитие, като работна закуска 

“Трапезата на Бъдни вечер“  -  Петър Каров, V“б“ клас 

 

Надпис, описващ картина или гра-
фика. 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ КОЛЕДНИЯ КОНКУРС 

Категория“ Най – оригинално писмо до Дядо Коледа“ 

Начален етап 

I място -  Станислав Кичуков от  II“б“ клас 

II място -  Божидара Гергьовска от  IV“б“ клас 

Прогимназиален етап 

I място - Михаела Делчева от  V“б“ клас 

Категория „Коледна рисунка“ 

Прогимназиален етап 

I място - Стела Янева от  IV“а“ клас;  

II място - Красиана Иванова от  IV“б“ клас 

III  място—Калин Методиев от  II“б“ клас 

Прогимназиален етап 

I място - Петър Каров от  V“б“ клас 

 

http://www.sou-kim.com 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

декември 2020 

http://www.sou-kim.com/

