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Духът на Коледа 

 
          Всяка Нова година започва с нови надежди – 

искаме да сме успешни, да се доказваме и да 

напредваме кой за където се е отправил. И така почти 

цяла една година се стараем да спазваме ритъма... но 

има едно време, когато оставяме кариерата, стараем се 

да забравим проблемите, игнорираме неприятните 

мисли и сякаш потъваме в една седмица на сладко, 

топло и щастливо безвремие. 

       Времето от 24 до 27 декември е посветено на 

семейството, любовта и хармонията. Рождество 

Христово празнуват с души и сърца както децата, така 

и възрастните. Естествено начинът на празнуване 

малко се е изменил и в последните години този най-

семеен християнски празник се посреща на екскурзии 

в топли и екзотични страни като Египет и Дубай. 

Домашно приготвената трапеза е заменена с 

опознаване на различни национални кухни, вместо 

празнична елха имаме палми, а неописуемото и най-

ценно изживяване е безвъзвратно изгубено... 

      Наистина ли хората вече не ценят традиционните 

семейни ценности или просто в наши дни е станало 

много по-трудно да намериш човек, на когото да 

подариш сърцето си за Коледа? Защото празникът е 

именно това – да даряваш любов и щастие на тези, 

които обичаш. Няма нищо по-хубаво от това! Колкото 

и странно да звучи идва време, когато трябва не да 

взимаш, а да даваш с пълни шепи, да даряваш радост. 

Щастието на любимите хора е най-скъпият дар, а 

присъствието им – повод за истинския празник. Само 

че тази магия могат да усетят само щастливите и 

богати духом хора. За останалите тя остава някъде 

встрани в еуфорията по предпразничните 

приготовления, суетнята и твърде повърхностните 

разбирания за прекарване на празниците. 

         Докато едни стягат куфари за пътешествия и 

пазаруват като луди, други опаковат багаж с една-

единствена цел – да се приберат вкъщи за Коледа. 

Усещането, че някъде някой те обича и те чака е 

невероятно. Километрите и границите са без значение, 

защото „ще бъда у дома за Коледа”! 

         Нека използваме Духа на идващата Коледа и 

сами изберем как пълноценно да прекараме всяка 

празнична минута. Последвайте ни! Ще ви отведем в 

един дом и ще видим как там едно семейство ще 

посрещне Рождество Христово. 
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Съществува ли Дядо Коледа?   

             Преди повече от сто години, в навечерието на 

Коледа, главният редактор на един голям нюйоркски 

вестник получил следното писмо: 

                                                            Господин главен редактор, 

        Казвам се Вирджиния, и съм на 8 години. Искам да ви попитам нещо. 

Съществува ли наистина Дядо Коледа? Мама и татко казват, че съществува. Децата в училище обаче казват, че не 

съществува, и че е измислица за деца, които не са достатъчно порасли, за да разберат, че го няма. 

       Татко всеки ден чете вестника ви, от край до край. Сигурно сте много умен човек, за да пишете всеки ден по толкова 

много, и толкова интересно. Кажете ми – съществува ли наистина Дядо Коледа? 

       На първа страница в коледния брой на вестника излязла една голяма статия, написана от главния редактор. Под заглавието 

“Да, Вирджиния, Дядо Коледа съществува”. 

Дълго време не бях успявал да намеря тази статия изцяло. Много пъти съм срещал цитати от нея къде ли не. Веднъж ми 

попадна парченце вестник, в който я имаше – но парченцето съдържаше само няколко думи от нея… Така че ми се е налагало 

да гадая повечето от текста, и с времето си създадох своя представа какво ли вероятно съдържа. Като монах-преписвач, който 

допълва по усет и интуиция нечетливите места в преписвания древен пергамент… 

       После открих статията. Оказа се твърде различна от това, което си бях представял. И, на принципа “ако никой не може да 

познае какво си подсвирквате, значи сте композитор” :-), се обявих за автор на варианта си. 

Ето го: 

Да, Вирджиния, Дядо Коледа наистина съществува. 

Просто той е много по-необикновен от повечето хора. Защото не е един конкретен човек. 

Не живее на точно определена улица и номер. Няма как да бъде арестуван или застрелян, дори от най-злите царе. Никога не 

се разболява. И съвсем, съвсем никога няма да умре – докато на света има дори едно дете, което да има нужда от коледен 

подарък. 

Да, той може би няма собствено тяло. Но живее вътре в нас, точно така жив, както сме самите ние. И всеки гладен 

студент, който по празниците надява червения костюм и брадата, дава на Дядо Коледа за мъничко част от 

съществуването си. И всеки родител, който заделя пари за подарък на детето си, дава на Дядо Коледа част от средствата 

и силите си. 

И това е, което прави Дядо Коледа толкова могъщ. Никой жив, “истински” човек, дори най-великият владетел, не би могъл 

да обиколи целия свят, и да раздаде подаръци на всички деца за една-единствена нощ. Но Дядо Коледа го постига с лекота. 

Той влиза през комини, през които не би могла да мине и котка, и във владенията на тирани, които могат да спрат всеки 

обикновен човек, но не и него. Без него децата нямаше да получават коледни подаръци. Нима това не е достатъчно 

доказателство, че той съществува – макар и по-необикновен от повечето хора? 

Така че, Вирджиния, Дядо Коледа наистина съществува. Не вярвай на тези, които казват, че го няма – те не са достатъчно 

порасли, за да разберат, че го има. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gatchev.info/blog/?p=48
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  На 27 и 28 ноември 2014 г. 

представители на Секретариата и 

членове на Национална мрежа за децата посетиха  нашето 

училище  като част от работните срещи по петте добри 

практики на детско и младежко участие в управлението на 

училището.  В посещението взеха участие представители на 

фондация „За нашите деца“, Заедно в час, Сдружение „Първи 

юни“, Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“, сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч,  УНИЦЕФ 

България, както и Станислав Додов, Мария Брестничка и Пламена Фотева от Секретариата на 

Национална мрежа за децата. В срещата от страна на домакините се включиха кмета на с. Търнава г-жа 

Габриела Раловска,  г-жа Ирена Янкова, представители на педагогическия съвет, родители и ученици. 

 На 3 декември 2014 година в нашето училище се отбеляза Деня на хората с увреждания. Беше 

представена презентация  и беше прочетено вълнуващо писмо на едно момиче в неравностойно 

положение. 

 На 9 декември в нашето училище беше избран Родителски съвет в състав : Председател  - Полинка 

Пешева – родител на второкласник, Елеонора Черновитска – родител на шестокласник и секретар Златка 

Борованска – родител на четвъртокласник и седмокласник.Прие се Правилник на родителския клуб и 

план, по който ще работят. 

  На 10 декември нашите мажоретки, танцьорките от  танцов 

състав „Фешън”,  момичетата от „Дъга“  и Марина Семкова от V 

клас поздравиха гражданите от община Бяла Слатина със 

своите прекрасни изпълнения. 

 На 12 декември бяха 

запалени светлините на 

коледната елха в  

Търнава.Отново нашите артисти бяха най –активните участници , 

а и най- атрактивните.  

 УС обяви конкурс „ За най-красиво украсена класна 

стая“.Журито ще бъде от родители. 

 Тече подготовка за  коледното тържество и  коледарските 

групи. 

 Нашите първокласници не ги плаши студа.  А както с вижда 

и госпожа Цветанова не се страхува.  

http://www.facebook.com/nmdbg
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МОЯТА  МАЙКА 

                                                                          Мария Георгиева, VI клас 

         Моята майка се казва Антония Андрова и е на 36 години. Професията й е 

келнерка, а хобито й е да отглежда цветя. Тя е винаги усмихната , весела и разбрана 

жена. Тя изглежда много по-млада от годините си. Майка ми е със среден ръст, 

стегната и слаба фигура, овално бяло лице, дълга и къдрава кестенява коса, красиви 

пъстри очи. 

        Мама е важна за мене, защото ме е родила, отгледала, осигурява ми всичко, 

помага ми в ученето. Когато имам някакви проблеми, тя винаги ми помага да ги 

разреша. Мама ме учи на много неща, тя е моят съветник и тогава, когато не я 

послушам, тя винаги се оказва права. Мама е много мила и се отнася с всички хора 

много внимателно. Всичките й приятели и познати много я уважават.  

        Искам мама да остане винаги такава, каквато е сега, да има дълъг живот и 

много късмет. 

                                А сега нека заедно с мама да правим коледни сладки 

Коледни сладки 
Ако имате повече време през коледните празници и обичате да правите вкусни 

и ефектни десерти, ние ви предлагаме да си направите красиви и лесни сладки, 

с които да смаете своите роднини и гости. Тази рецепта е изпробвана от нас 

вече няколко пъти. С посочените продукти можете да направите около 50 броя 

сладки. 

 

 

Начин на приготвяне: Смесете около 400 г брашно, 150 г 

пудра захар, 1 пакетче ванилия, 1/2 ч.л. бакпулвер, 30 г 

какао, 1/2 ч.л. канела и щипка карамфил. Разбийте 1 яйце 

и 175 г масло и ги добавете към брашното и останалите 

продукти. Добавете и няколко капки есенция ром. Трябва да се получи ронливо тесто, което 

оставете за два часа в хладилника, увито във фолио. След това го разточете на кора с 

дебелина 3-4 мм. Изрежете сладки с различни форми. За Коледа са най-подходящи формички 

на елха, снежинка, звезда, камбанка. Ние имахме и забавни формички с животни, които 

доставят радост на децата. Сладките се пекат във фурна при 180 градуса около 8 минути. За 

да не залепнат, постелете тавата с хартия за печене. 

 

Украса: Въпреки че сладките са много вкусни, а и изглеждат добре без украса, 

поне част от тях можете да украсите. Ето няколко идеи: Можете да използвате 

захарен шрифт, продава се в тубички, има различни цветове. Може да посипете 

сладките с кокосови стърготини, шоколадови или оцветени захарни пръчици, като 

предварително поставите малко мед, за да залепнат. 

  

  

  

http://koleda.fashion.bg/
http://koleda.fashion.bg/
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        На 26-28 ноември 2014 г. в нашето училище се състоя среща на Националната мрежа на децата  и 

представители от други организации по повод на детското и младежко участие в управлението на 

училищния живот. Пристигнаха гости от гр.Казанлък, гр.Велико Търново, гр.Тетевен, гр.София, 

гр.Русе и Бяла Слатина.Присъстваха г-жа Раловска, кмет на селото, родители, ученици и учители. 

Всички гости бяха очаровани от нашето училище. Ето какво споделиха някои от тях. 

                                       

                                          ВЕСТНИК „МЕЧТАТЕЛ”  ПИТА,  А  ВИЕ  ОТГОВАРЯТЕ… 

1. Вашето име и организацията, която представлявате? 

2. Какво е полето на действие на Вашата организация? 

3. С какво Ви впечатли нашето училище? То харесва ли Ви? 

4. Запознати ли сте с трудностите, които съпътстват работата и живота в едно селско училище? 

5. Споделяте ли мнението на много медии, че учениците в селата са едва ли не втора ръка? Често 

чуваме да говорят за нас с пренебрежение. 

6. Запознахте ли се с нашия вестник?Харесва ли Ви? Какво мислите за него? 

7. Какво бихте посъветвали нашите читатели? 

8. А  за Коледа какво ще ни пожелаете? 

 

1.       Станислав Додов (или само Стани) от Секретариата на Национална мрежа за 

децата. 
2.       Национална мрежа за децата е обединение от организации, работещи за правата на децата. Или с други 

думи – мрежа от организации и професионалисти, които се стремят най-важните нужди на всички деца в 

България да бъдат удовлетворени, за да се развиват те пълноценно .Членовете на Мрежата – сред които е и 

Училищното настоятелство на вашето училище – са тези, които пряко работят с децата в различните населени 

места из страната. Секретариатът, където работя аз, се стреми да подпомага тези организации да стават все по-

добри и уверени в работата си с децата, както и се застъпва пред политиците недобрите закони, засягащи 

децата, да стават добри или да се въведат несъществуващи досега, но необходими такива. 

3.       На първо място с това, че всички се държат изключително приветливо и се стремят да показват уважение 

едни към други. Сигурно заради това изглежда, че ученици, учители и родители са заедно в училището всеки 

път, когато могат (как иначе да се посрещнат нуждите и стремежите на децата, ако хората, свързани с тяхното 

развитие, не се срещат и не си говорят?). На второ място с това, че е много чисто и поддържано. 

4.       Не смея да казвам, че познавам трудностите на което и да е училище. Работил съм с различни училища, 

учители, директори, с много ученици, аз самият съм бил ученик, все пак… Но животът на всяка училищна 

общност е уникален и ако не си в нея, няма как да я познаваш – нито трудностите й, нито друго. 

5.       Това, което някои наричат „урбанизация“ (т.е. местенето на хората от малките към все по-големи 

населени места и разрастването на градовете) не е само движение. То е и социален и културен процес. 

Назад в историята „елитът“ са били онези, които не просто обитават по-големите населени места, но са и от 

аристократична или просто „заможна и властна кръв“. Днес „кръвта“, т.е. родословието е без значение, но за 

сметка на това местоживеенето се възприема като важна част от това 

„колко напред“ е даден човек в своето развитие. 

Това, разбира се, е безполезна и погрешна представа, задавана от 

вече преместилите се. По-населените градове дават повече 
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институции и места за ходене, но и по-малко връзки между хората, а тези връзки в един момент се оказват по-

важни от всичко друго. 

6.       Разбира се. Много е впечатляващо, че съществува вече толкова години, а началото му е още по-

впечатляващо от днешна гледна точка. Мисля, че си струва да разказвате на други деца и млади хора (извън 

Търнава) за това начало – струва ми се, че много хора се нуждаят от вдъхновяващи примери за това как 

ентусиазмът е в състояние да създаде от нищо-нещо, и то да остане. 

Просто идея: да помислите дали е възможно – и ако да, какво ще ви коства – да го разделите на три отделни 

„издания“ на брой – една за по-големите ученици, една за по-малките и една за родителите, без това да 

увеличава общия обем страници с повече от една-две. Те пак могат да вървят заедно, но да не са „скачени“ и 

да бъдат списвани заедно със съответните хора от трите групи (или те да бъдат питани какво им е интересно и 

нужно да прочетат). 

7.       Да подлагат на съмнение всичко, което виждат, чуват и прочитат. Но не съмнение с очакване, че на всяка 

цена трябва да се открие нещо нередно, а напротив – съмнение с обич към знанието и хората. 

8.       Топлина, мечти и някой и друг добър план за следващата година, за да се сбъдват мечтите 

                                                                                                                                                     Благодаря! 

                                                                                                                                              Станислав Додов 

                                                                                                              Координатор „Детско и младежко участие“ 
 

 

1.Пламена Фотева, координатор проект „Училището като център в общността“, 

Национална мрежа за децата 
2. НМД обединява организации, които работят в четири основни направления – образование, здраве, 

семейство и детски права и се грижат за това животът на децата в България да бъде по-добър и по-защитен, за 

да може те да растат като щастливи и пълноценни личности. 

3. Училището ви ми хареса изключително много! Впечатли ме колко задружни и сплотени са учениците, 

учителите и директорът и как съумяват да работят заедно в хармония и съгласие и да преодоляват всички 

трудности по най-добрия начин. 

4. Работила съм две години като учител в малко училище с около 100 ученика в малко градче, така че мисля, 

че имам добра представа какво различава големите от малките училища и училищата от малките населени 

места с тези в големите градове.  

5. С пренебрежение може да говори само някой, който не познава и не е виждал как работи едно успешно 

училище и не е усетил искрения хъс, устрем и положителна нагласа на хората в него. За мен дали едно 

училище е добро или не, зависи от училищния екип, ръководството и учениците, а не от това къде се намира и 

колко е голямо то. Има много лоши примери за големи училища в София, както и прекрасни примери за малки 

и сплотени училища в селца и малки градове, които работят така, че да са образец за всички останали. 

6. Вестникът ви много ми допадна. За мен умението да пишеш и говориш правилно и добре винаги е било от 

изключително значение, а подобен вид място за изява на младите журналисти е най-доброто упражнение по 

стил. Мисля, че ще е много интересно, ако включите рубрика „Лицата на училището“ и направите интервюта 

със своите учители – това ще е интересно и вълнуващо както за вас, така и за тях  

7.Пожелавам на читателите ви да не забравят да се усмихват дори и в най-трудните моменти – това ще 

направи животът много по-хубав и лесен  

8.Никога да не спирате да вярвате в Дядо Коледа и да правите чудесата възможни!  

                                  

            

      Уважаема редколегия на в-к „Мечтател“, 

За мен бе огромно удоволствие да се запозная с част от вашия екип и да науча повече за прекрасните ви 

дейности. Благодаря ви за страхотното преживяване! Ето и отговорите на въпросите, които ни поставихте: 

1.  Йордан Демиров, учител на „Заедно в час“ в 58 ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София. 
2.  Образование 

3.  Училището ме впечатли с позитивната атмосфера и общата визия, която обединява учители, ученици и 

родители. Всеки един от представителите на вашата общност говори за „нашето“ училище, което прави много 

силно впечатление – ясно е, че сте успели да изградите много здрави връзки и заедно работите за успеха на 

училището. 
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4.  Като цяло съм запознат с тези проблеми, тъй като много от колегите ми от „Заедно в час“ работят именно в 

такава среда. Това, което видях обаче, показва, че вие сте успели да превърнете тези проблеми във ваши силни 

страни. 

5.  Не. Това, което се случва във вашето училище, е много по-интересно, важно и смислено от това, което (не) 

се случва в много училища в по-големите населени места. 

6.  Вестникът ви в страхотен! Дори ще си позволя да открадна идеята и да я приложа в училището, където аз 

преподавам. Е, предполагам, че ще е необходимо да мине известно време, докато достигнем вашето ниво в 

момента, но ще следваме вашия прекрасен пример. 

7.  Четете! И се забавлявайте. 

8.  Желая ви вестникът да е само първото от редица забележителни постижения, които ще постигнете в живота 

си. Бъдете здрави и усмихнати!            

                                                                                                                                                                    С уважение: 

                                                                                                                                            Йордан Демиров 

1. Здравейте приятели от ОУ”Христо Ботев” в с. Търнава. 

Казвам се Калоян Захариев. Работя като социален работник в Център за обществена 

подкрепа/ЦОП/ – Казанлък, управляван от сдружение ”Бъдеще за децата с 

увреждания”.  
2.  ЦОП – Казанлък е разкрит през 2013 г. Социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана 

от държавата, и е насочена към деца и семейства. Необходимостта от услугата "Център за 

обществена подкрепа" като държавно делегирана дейност се установи след направения анализ на 

потребностите и целевите групи. По данни на ДСП и отдел "Закрила на детето" става ясно, че е голям 

броят на децата с противообществени прояви, деца-жертви на насилие, деца, отпадащи от училище. 

Точно услугата ЦОП предоставя комплексна услуга, която задоволява потребностите на широк 

спектър от целеви групи - деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители 

преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, социално 

слаби родители, деца с риск за отпадане от училище и проблемно поведение. 

3.  Не бях посещавал толкова красиво и приветливо училище, което е еталон за съвместна работа 

между учители и ученици, училище и местна власт. Останах очарован от представянето на 

дейностите, които се развиват във Вашето училище. Най-силно съм впечатлен от вашия вестник 

„Мечтател”и проекта „Блага дума железни врати отваря“.Училището и всички Вие ми харесвате 

много и се надявам, че при възможност, ще се видим отново.  

4.  До сега не съм се замислял над трудностите, които съпътстват живота на едно училище в малко 

населено място. Вероятно е трудно на всички Вас, а трудностите са от различно естество. Виждам, че 

с всеобщи усилия Вие се преборвате с тях и отличния резултат е на лице. 

5.  Никога не съм и помислял да разделям децата на „първа ръка „ и „втора ръка”. За мен всички Вие 

деца, независимо от къде сте, с каква религия, с какъв цвят на кожата, от какъв етнос, какъв език 

говорите, потекло, статут или заможност сте неповторими. Всяко едно дете е уникална личност, 

която има своите права, валидни за всички. А на тези които подценяват децата и ги делят, ще кажа, 

че явно не живеят във 21 век, а са останали някъде назад във времето. 

6.  Запознах се с вестник „Мечтател” при посещението ми във Вашето училище, не знам дали е 

случайност или така е трябвало да стане, но в последния брой на вестника е публикувана голяма 

статия за моя роден град Казанлък и Розовата долина. Останах очарован от вашия ентусиазъм и 

жажда за нови знания. В мое лице открихте нов читател на Вашия интересен и полезен вестник. 

7.  Бих посъветвал всички малки и големи читатели на вестник „Мечтател” да продължават да го 

четат и да разказват за него на всички хора, които искат да живеят в един по-хубав свят, изпълнен с 

добронамереност, толерантност и интелигентни хора. Аз ще го направя. 

8.  На Вас МЕЧТАТЕЛИ Ви пожелавам за Коледа много здраве, късмет, успехи в училище и все 

повече читатели на вестника. Пожелавам Ви да не спирайте да мечтаете, защото вие сте бъдещето на 

нашата България и вашите мечти, когато се превърнат в реалност, тя ще стане земен рай, както я 

описва Цветан Радославов в нашия химн ”Мила Родино”. 

Весела Коледа и щастлива Нова година на Вас деца, на Вашите родители и на Вашите учители 

– БУДИТЕЛИ. 
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                                    Още веднъж за поуките от 

живота 

"ДЕЦАТА  СА  СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ. ОЧИТЕ ИМ ВИЖДАТ, 

УШИТЕ ИМ ЧУВАТ,  А СЪЗНАНИЕТО ИМ ЗАПАМЕТЯВА  ВСИЧКО, 

СЛУЧВАЩО  СЕ  НАОКОЛО. МЪДРИТЕ  РОДИТЕЛИ  РАЗБИРАТ, ЧЕ ВСЕКИ  ДЕН  ДОБАВЯТ  

НОВИ  ТУХЛИ,  С КОИТО  ИЗГРАЖДАТ БЪДЕЩЕТО  НА  ДЕЦАТА  СИ..." 

 

         Един болен старец отишъл да живее при сина си, снаха си и 

четиригодишния си внук. Ръцете му треперели, погледът му бил 

замъглен, едва ходел. Семейството се хранело заедно, но слабото 

зрение на дядото и треперещите му ръце правели храненето 

истинско изпитание. 

Зърната се разпилявали по масата, а вземел ли чашата, млякото се 

разливало по покривката. Синът и жена му се дразнели от 

неразборията. 

- Трябва да направим нещо, не може да продължава така - казал 

синът за баща си. - Омръзна ми от разсипаното му мляко, 

мляскането и храната по пода. 

Тогава двамата решили да сложат отделна маса в ъгъла за 

стареца. Така дядото седял отделно, докато останалите се 

събирали около масата. След като счупил една-две чинии, дори 

започнали да му сервират храната в дървена купичка. Когато семейството поглеждало към 

дядото, виждали в очите му сълзи. Обръщали му внимание само ако трябвали да му се 

карат, че е изпуснал вилицата или е разсипал храна... 

...Един ден преди вечеря мъжът забелязал, че малкото му дете си играе с дървени кубчета на 

пода. 

- Какво правиш? - попитал го той. 

- Приготвям дървени купички за теб и мама, за да ви храня от тях, когато остареете - 

отговорило детето със сладък глас. 

        Родителите били поразени от чутото и не обелили дума. По бузите им потекли сълзи. И 

двамата знаели какво трябва да направят. Вечерта синът взел ръката на баща си и 

внимателно го настанил на общата маса. И той седял на нея с другите до края на дните си. 

Вече никой не се сърдел, когато 

дядото изпускал вилицата си, 

разливал млякото или изцапвал 

покривката. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875750322458656&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875750322458656&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
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Коледна молитва 

 

Георги Костакев 

 

Във тази светла нощ се 

моля 

на тебе, Господи, 

всеблаг 

за всички братя що се 

трудят 

от ранна утрина до мрак. 

 

Над тез, що страдат мълчаливо, 

десница мощна Ти простри – 

вдъхни им, Господи, надежда 

и крепка вяра във гърди 

 

Да бъде светло във душите, 

божествен огън да гори – 

във бедни хижи и палати, 

любов и мир да зацари! 

 

Смекчи на хората сърцата, 

лъжата, злобата срази – 

да няма гладни и бездомни, 

да няма горест и сълзи! 

 

И всички братя и сестрички 

със крепко здраве надари, 

прати им, Боже, дни благати 

и радост в тежките беди. 

 

Дядо Коледа 

Горе, там, където свети 

най-лазурната звезда - 

Дядо Коледа ще дойде 

на двурогата шейна. 

Ах, какви ли чудни дари 

носи той във тази нощ! 

Не бави се, дядо стари, 

шибай, шибай с всичка мощ. 

 

Ний те чакаме безсънни 

всеки миг и всеки час - 

ах, кога ли веч ще звънне 

златната шейна пред нас! 

Бързай, бързай, дядо стари, 

ти през облаци и лед. 

И развързвай чудни дари 

от големия пакет. 

Веса Паспалеева 

 

 

 

 

http://koleda.eu/%d0%b4%d1%8f%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-3/
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Рождество Христово 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. Рождество Христово е един от 20-те църковни 

празници в България. Отбелязва се на 25 декември (по григорианския и новоюлианския календар), 

на 6 януари от арменската църква, а след 31 март 1916 година ( когато в България като държавен 

календар е приет т.н."нов стил"-Григорианския календар) на 7 януари по официалния граждански 

календар, който ден се отбелязва като 25 декември (по юлианския календар). През 1968 година, 

Българската Православна Църква установява честването на 25 декември. В България отново е 

официален празник с решение на 9-ото Народно събрание от 28 март 1990 г. 

Коледа по света  

 В Австралия Коледа често се празнува на плажа при 40 градуса 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", изпълнена за 

пръв път в църквата „Свети Никола" в Обендорф, близо да 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 Африканският 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-ти Декември и 

1-ви Януари. Между 2 часа през нощта и сутринта огромен парад радва стотици хора с танци, 

музика и най-различни костюми. 

 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. 

 В Белгия се говорят два официални езика - Фламандски и Валонски (версия на френският), 

двата езика се говорят в различните региони. На Бъдни Вечер се прави празнична вечеря от 

повечето хора, започваща с питие 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. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/1990
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%89,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%89
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 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 обичайте са доста различни поради разнообразието на народа. 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, въоръжени с дрянови пръчки - сурвакници и торбички, те 

тропат по вратите, влизат в къщите и пеят коледарски песни, стихове и благословии. 

Историята за коледното чорапче  

         От векове датира традицията, да поставяме чорапче под елхата или над камината, 

което Дядо Коледа да напълни с подаръци или лакомства. В някои страни дори надписват чорапите 

с имената на всеки член от семейството.  

         Една от историите за коледния чорап гласи...... Никълъс (Свети Никола) бил син 

на много набожни християнски родители в Турция. Като епископ на град Мира той 

бил много обичан от хората за щедростта, която проявявал към всички и особено към 

децата.  

        Светецът знаел, че много хора в неговата енория са бедни и идвайки от богато 

семейство, той често им помагал. Както по обичай, всяка коледна вечер той 

посещавал къщите в енорията си, за да се увери, че всяко дете ще има подарък.  

        По онова време всеки баща трябвало да осигури зестра на дъщеря си, или 

дарове, които да даде на младоженеца и неговото семейство. Жена без зестра не 

можела да се надява да се омъжи.  

        Никълъс чул, че някъде там имало един благороден мъж, който бил принуден 

сам да се грижи за трите си малки дъщери. Неговата съпруга починала и той, изпълнен с много 

тъга, поел теглото да ръководи семейството. Настанало време момичетата да се задомяват, 

но.....нито една от тях нямала зестра.  

        Една вечер дъщерите изпрали на баща си дрехите и проснали чорапите му над камината, за да 

се изсушат по-бързо. Тогава, знаейки за трудното им положение, Св. Никола тайно отишъл в техния 

дом. Когато видял съхнещите чорапи, той взел от шейната си три торби със злато и ги напълнил.  

      Така, вече със зестра, благородникът успял да омъжи и трите си дъщери и доживял живота си 

спокойно щастливо.  

                     Дано и нашите коледни чорапчета не останат празни! Весела Коледа! 
 

 

 

 

 

 

 

http://koleda.fashion.bg/
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          Скъпи малки читатели, 

       Скоро отново ще настъпи” тихата и свята нощ”. Отново ще бъде 

Рождество. Светът пак ще си спомни за онзи ден от човешката история, 

в който вечният и всемогъщ Бог приел човешка плът и влязъл в 

историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие. 

Нека посрещнем с любов и усмивка празника на християнската 

любов. Да се помирим с някого, с когото неотдавна сме се скарали. Да отидем на 

църква. Да запалим свещ. 

И дано да успеем да запазим в себе си добротата, да разтоварим  сърцата си от 

всичко друго, освен от прошката, да се разбираме и да си помагаме. 

                    Нека бъде весел и честит празникът ни! 

                                       Весела Коледа! 

                                          Да украсим елхата: 
 

                      

 

 

 

                                                                                                              

         300                                  999                             246                           888                          1000  

                                                                        Като решите вярно задачите, ще поставите     играчката  

                                                                     на елхата. 

                                                                      

                                                                                456                 245                     1000 

                                                                           -    210            +  754            -          112 

 

                                                                                        456                     127  

                                                                              - 156                 +  873  

 

       

 
                                       Много хубава елха ще  се получи , ако оцветите играчките. Браво! 

                          Желаем ви весели празници и много усмивки! 
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