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С вярата, че изпитанията са ни направили по-силни и по-уверени в себе си, изпращаме една година, в която всеки от нас 

е имал и трудни, и щастливи мигове. 

Нека с настъпващите Коледно-новогодишни празници запазим чистотата на мислите и действията си, да бъдем 

милосърдни и състрадателни и да не забравяме, че доверието ражда доверие и стореното добро се връща двукратно 

при нас. 

Коледа е послание към всички ни за силата и енергията от направените през годината добрини. На този ден 

надеждата за мирен и съвършен свят, празнува с всички хора на Земята. Нека кажем най-топлите думи на близките си 

хора, да им благодарим за разбирането и сигурността, за търпението и грижите. Нека Новата година влезе във 
Вашите домове с много късмет, лично и семейно щастие, с повече оптимизъм, благоденствие, мир и любов! 

Този брой на училищния вестник е посветен именно на тези прекрасни и незаменими дни от годината. Надяваме се 

всеки да открие нещо ново и интересно в следващите редове.           

 От екипа на вестника 

 

БЪДНИ ВЕЧЕР - ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ СЕМЕЙНИ ПРАЗНИЦИ 

На 24 декември се събираме на Бъдни вечер. 

Наричаме я още Суха Коледа, Малка Коледа, Крачун, 

Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка. Това е един от най-

важните семейни празници, както и денят преди 

раждането на Христос. Тогава приключват и 

четиридесетдневните коледни пости. На трапезата на 

Бъдни вечер се събира цялото семейство. Според обичая 

тя винаги се подрежда около 

огнището. Ястията задължително 

трябва да са постни и според 

повечето вярвания – нечетно 

число. Бройката им е: 7 - колкото 

са дните на седмицата или 9 - 

колкото трае бременността на 

жените. Има райони в България, 

където на празничната маса се 

поставят 11 или 12 ястия - колкото 

са месеците в годината. Те 

представляват сърми, варено 

жито, чушки, мед, баница с тиква, ошав, вино и др. Всяко 

от ястията на трапезата има важна за българина 

символика. Стопанката на дома произнася молитва, а 

след това се разчупва питата със сребърната пара. В 

някои краища на страната в хляба се пъха и дрян за 

здраве. Първото парче от питата се оставя на Богородица 

пред домашната икона. Вярва се, че най-голям късметлия 

в дома ще е този, на когото се падне парата. Според 

обичая никой не трябва да става от масата, докато трае 

вечерята. Освен това трапезата не се раздига след 

приключването, за да не избяга късметът. Вярва се, че 

след това идват починалите, за да похапнат. 

Преди да се седне на масата или както е обичаят на 

земята обаче, вечерята непременно 

трябва да бъде кадена. Това е 

обичай, при който най-възрастният 

мъж или жена в дома прекадява с 

тамян масата. След това стопанинът 

обикаля и всички останали стаи и 

помещения в дома. Накрая излиза 

навън и минава през целия двор и 

обора. Според народното схващане 

с ритуала на каденето се прогонват 

злите и нечисти сили от дома. 

Празничната атмосфера от Бъдни 

вечер се преливала в нощната Коледа. Коледарите 

обикалят домовете и благославят техните стопани. Те 

обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в 

източна посока. Във всеки дом изпълняват песни за 

прослава на стопаните и благопожелание. 

Даниела Стоянова 6б 



 

 

На 25 декември празнуваме Рождество Христово 

– Коледа, също позната като Божик или Божич. Това е 

един от най-големите църковни празници в християнския 

свят. Празникът започва в първите часове на 25 

декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни 

вечер. На него християните честват рождението на Сина 

Божий Иисус Христос. 

Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град 

Витлеем, провинция Юдея. В момента на рождеството в 

небето пламва 

необикновена светлина и 

ангел възвестява, че на 

света е дошъл Спасителят. 

Витлеемските пастири са 

първите хора, които се 

покланят на Бога-Син. 

Почитат го и трима източни 

царе, доведени на мястото 

от изгрялата над небето 

звезда. Следвайки обичаите 

на времето, царете 

подаряват злато, ливан и смирна.  

Според повечето историци първото празнуване 

на Рождество Христово се е състояло в Рим през 336 г. сл. 

Хр. Наименованието Коледа идва от римските празници 

Календи, посветени на зимното слънцестоене (от думата 

“календе”). До IV век в Календара на православната 

църква няма празник, посветен на рождеството на  

Христос. Празнува се възкресението и възвръщането му в 

небето и неговото кръщение. 

Разделянето на двата празника става едва в IV-V в. под 

влияние на древните езически вярвания. Именно в дните 

между 17 и 23 декември представителите на старата вяра 

в Рим чествали бог Сатурн, а на 25 декември римляните 

славели слънцето и победата му над тъмнината.  През ХХ 

век българите прибавят към коледната обредност още 

един елемент, привнесен от Западна Европа – сияещата 

елха. Христос идва на земята, за да освети хората и 

тяхното царство. С идването си той донася частица от 

светостта на небесния мир – красивото, отрупано с плод 

Райско дърво. Затова елхата се отрупва с фигурки на 

ангелчета, Дядо Коледа, гирлянди, топчици, свещички, 

символизиращи Христовата същност (светлината, 

знанието, чистотата, истината). 

Народната традиция е 

свързана с обичая коледуване. 

Основни участници са момци в 

предженитбена възраст. 

Подготовката им започва от 

Игнажден. Тогава разучават 

коледните песни, създават се 

коледарските групи, определя се 

водачът на групата, който е по-

възрастен и женен.  

Момците коледари са 

облечени празнично, като за 

голям студ, какъвто обикновено е, с калпаци, окичени с 

наниз пуканки и китка от чемшир, с геги в ръце. 

Навсякъде по къщите ги чакат с радост. 

Домакинът посреща коледарите с кравай и 

забодена в него пара. Домакинята дава сито с пшеница, 

което коледарите ръсят из къщата, за да се народи през 

идващата година.  Пеят се песни за всеки от семейството 

– от най-възрастния (както по старшинство, така и по 

уважение) до най-малкия. На Коледа всички ходят на 

църква. Прави се традиционното общоселско хоро. По 

традиция Коледа се празнува в нашата страна 3 дни. 

 

 

Даниела Стоянова 6б

 

 

 

#ПАУЗА 

Здравейте! 
 Време е отново да си починем от останалите рубриките и да ви запозная с интересни коледни факти.  
1. В Германия са направени първите изкуствени елхи от оцветени гъши пера. 
2. Коледни елхи растат в продължение на 13-15 години, преди да бъдат отрязани. 
3. В България празнуването на Коледа е било забранено до 1990 година от социалистическа партия. 
4. Дядо Коледа е персонаж базиран на истински човек – Свети Николай Марликийски. Живял е през 4 

век. Казва се, че обикаля от къща на къща и дава храна на семействата. 
5. Британците носят хартиена корона на главите си, докато ядат коледната си вечеря. 

 

Ето и една новогодишна загадка: 

(Отговорът на загадката от миналия брой е: Пешо!) 
 

Мартин Котов 6б 



Защо елените от впряга на Дядо Коледа не се смеят на 
червения нос на Рудолф? 

Животните от впряга на Дядо Коледа не се присмиват на червения нос на Рудолф, защото както всички северни елени не 
виждат червеното, съобщи Прес асосиейшън. 
Учени от университета на Ексетър установиха, че северните елени нямат в очите клетките, които служат за различаване 

на червения цвят. Същото важи и за оранжевия цвят. Това 
означава, че Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, 
Донър, Блитцен и Рудолф не могат да видят и оставените за тях 
моркови. 
"Северните елени не могат да виждат червена светлина, нито 
различават червено, оранжево и зелено", казва проф. Мартин 
Стивънс. "Затова те не могат да видят нито червения нос на 
Рудолф, нито оранжевите моркови", уточнява той. 
Приятелите на Рудолф обаче имат ултравиолетово зрение, с което 
различават лишеите, скрити под снега в Арктика, и дори могат да 
видят вълци или други хищници, защото козината поглъща 
ултравиолетовата светлина, а снегът я отразява. "Белият вълк, 
който за нас е със защитна окраска, се откроява ясно в очите на 
северните елени", разяснява проф. Стив Мартин. 
Като се изключи ултравиолетовото зрение, очите на северните 
елени са като на кучетата. Те също не могат да различават 
червено, оранжево и зелено, споделя проф. Стивънс, който заедно 
с колегите си изследва зрението на животни. 

Полина Венинска 5б 
 

Коледно чудо 
Коледа е свят празник, празнуван от милиони по света. Чества се раждането на Божия син Иисус Христос. Много хора 
смятат, че на този празник се случват чудеса, други не го вярват, но днес ще Ви разкажем за две необясними Коледни 

"чудеса". 
1. Дядо Коледа отговаря на писмото на бедно момиченце 

На 5-годишна възраст голяма част от децата могат да осъзнаят, когато семейните финанси не са достатъчни, за 
да имат подаръка, който искат. Това е знаела и 5-годишната Хелън Карденас, но въпреки всичко поискала да напише 

писмо до Дядо Коледа, защото вярвала, че може да се случи чудо. Когато майка ѝ дава лист и молив, тя поискала 
кукла, обувки и изпратила писмото до Северния полюс с балон. Балонът обаче пристига в Калифорния в двора на 

Джули Сандърс. Жената, прочела сърцераздирателното желание на малката Хелън, успяла да разбере къде живее и 
се погрижила да получи желания подарък в коледната сутрин. 

2. Парализирано момченце прохожда отново на Коледа 
През 2008 година на 7-годишния Марко Дутшак е открито злокачествено образувание на гърба и лекарските 

прогнози били, че ще прекара целия си живот парализиран и в инвалидна количка. Нито една клиника в родината на 
Марко – Австрия, не намерила лечение за заболяването и заявили на родителите, че трябва да се примирят с 

критичното състояние на момченцето си. И докато медиците казвали, че няма как да отстранят образуванието и 
Марко ще остане неподвижен цял живот, то започнало само да се смалява и изчезнало напълно по Коледа, 

доставяйки на 7-годишното момче най-големият подарък. 
Ивайла Николова 6 В; Белослава Тодорова 6В   

 

Коледа по света 

 
Коледните традиции по света са както различни, така и всеобщи. В тази рубрика ще Ви разкажем за някои 

коледни традиции по света. 

Австралия 
Коледа в Австралия се празнува на 25 декември, както при нас. Разликата е, че при австралийците тогава е разгара на лятната 

ваканция на децата. Така че, топлият сезон позволява спокойно празненствата да се проведат на открито без хората да зъзнат от студ. 

Франция 
Във Франция децата вярват, че подаръците се носят от Пер Ноел. Затова преди сън те поставят обувките си пред камината, за да може 

техният Дядо Коледа да ги напълни с подаръци. Също се вярва, че Пер Ноел закача на коледното дърво играчки, плодове и ядки. 

Испания 
Тържествата за Коледа в Испания започват на 13 декември. Тогава е денят на света Лусия, покровителка на светлината.Сутринта на 
този ден най-голямата дъщеря в семейството облича дълга бяла рокля преди изгрев, за да почете „Кралицата на светлината“. На 

главата се поставя венец от зелени листа, а останалите членове на семейството пеят празнични песни. Цялото семейство украсява 
коледната елха 1-2 дни преди Коледа. 

Ивайла Николова 6 В; Белослава Тодорова 6В   

 



Коледа 2021 

ТЕНДЕНЦИИ В УКРАСАТА 

Всички се вълнуваме за предстоящия празник. В негова чест днес ще Ви представя тенденциите в коледната украса за 2021. 
 Нека започнем първо със символиката на украсата за Рождество Христово. Празничната украса и най- вече коледното дръвче 
изразяват нашата признателност към Исус Христос, за това че ни е избавил от греховете. Коледното дърво също символизира 
пламъкът на живота. За това влагаме толкова старание в украсата ни. 
         Сега нека дойдем и на темата на статията, а именно как и какво да използваме за украсата за 2021. Тази година са много 
модерни естествените материали в символ на свързаността ни с природата. Използват се естествени клонки, различни видове 
плодове независимо дали свежи или сушени. Клонките може да използвате като сглобка във формата на елха вместо истинска такава.     
Плодовете пък от своя имат много приложения. Някои от тях се прилагат вместо коледни играчки за естествена елха. Може да 
сложите ябълки, мандарини, портокали или да си закупите сушени плодове и да си ги нанижете на връвчица вместо гирлянди. Има 
още много идеи, но оставям творчеството на Вас. 

              Продължаваме към актуалните цветове за тази Коледа. Най-популярните са бяло и зелено. Белият цвят е, за да ни пренесе в 
една приятна снежна обстановка. Пък зеленото е, за да разчупи малко скучните цветове за украса. То може да се използва във 
всичките си нюанси. 
 Така задържалият се във времето червен цвят е по-подходящ за вили или малки селски къщички сгушени в планината. 
 Тази година има нещо и за по-смелите и дръзки хора. Представям Ви ярко лилавото и ярко розовото. Те са най- новото попълнения 
към тазгодишната коледна палитра. Тези цветове са подходящи за домове, в които се провеждат много купони и адреналинът кипи на 
максимум. 
              И накрая да преминем към последните, но не по важност, цветове за Коледа 2021, така актуалните  през тази есен кафяв и 
оранжев цвят. Те са популярни във всичките си нюанси. Тези цветове са подходящи за домове, чиито собственици харесват елегантния 
стил и обичат домашния уют. 
             Има най- различни тенденции. Хубаво е да сме в крак с тях, но все пак не трябва да изневеряваме на стила си и смятам, че всеки 
има свой почерк. Ние трябва да го използваме във всяко нещо, с което се захванем. 
Бъди извън рамките и стереотипите! Бъди уникален сам по себе си! 

Иванина Лисичкова 6б

 

Коледа на фронта 
Коледа е прекрасен празник. Светлина, мир и любов царят по Земята. Но има моменти от историята, които спират дъха ни. И 

ни карат да сме благодарни за късмета и щастието , които имаме. В тази статия искам да разкажа на всички Вас, че Коледа може да 
бъде празник дори по време на война. 

 В Националния военноисторически музей се пази 
фотография, запечатала Коледата на 1-ви пехотен софийски полк през 
1916 г. В нея се крие една малка човешка история на фона на голямата 
Европейска война. Сурова и пълна с изпитания е тази военна Коледа, за 
някои от войниците може би последната. Между тях цари онази особена 
близост, която се ражда само в бойното другарство. По лицата от 
снимката е стаена надежда. Може би за скорошен победен край на 
войната. 

 В следващата история става дума за краткотрайно 
сприятеляване между врагове, заради празника. 
Става дума за германските и британските войници по време на Първата 
световна война. Точно след полунощ на Коледа на 25 декември 1914 г., 
германските и британските войници на Западния фронт прекратяват 
стрелбите и започват да пеят коледни песни. 
  Два дни преди Коледа, капитанът на немската армия има рожден ден. За 
да го отпразнуват, неговите войници правят шоколадов сладкиш, който 
много внимателно опаковат, и го изпращат до своите врагове от 
Английската войска. С този сладкиш имало и бележка, в която немските 
войници молят своя противник за временно прекратяване на военните 
действия. Англичаните се съгласяват от уважение и така празника 
започва. Немския оркестър започна да свири за своя Капитан “Честит 
Рожден ден”. 
 Английските войски се изправят по ръбовете на своите окопи и виждат 
десетки коледни елхи и стотици свещи, които светят по случай идващата 
Коледа. 
  Двете армии напускат окопите си, оставили своите оръжия и се срещат 
на неутрална територия, където вече не са врагове, а приятели - поне за 
Коледа. 
Прегръщат се, танцуват, играят карти, дори си организират футболни 
мачове. 
След отминаването на Коледа приятелите отново стават врагове и войната 
продължава… 

  Тези примери са ярко доказателство, че най-чистият християнски празник може да обединява и сприятелява дори най-големите 
врагове. Тези случки са само част от десетките други такива по време на войните през 20-ти век. 
                                                                                                                                                                                          Здравко Делчев 6б                                  

                                                                                      ДО СКОРО! 

Статиите бяха разработени от: Мартин Котов 6в; Ивайла Николова 6в; Белослава Тодорова 6В  ; 
Здравко Делчев 6б  ; Иванина Лисичкова 6б; Даниела Стоянова 6б; Полина Венинска 5б; 


	Бъдни вечер - един от най-важните семейни празници
	Рождество Христово – празникът на добротата и смирението
	Коледа на фронта

