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Цена 1,00 лв. 

Водоравно:  

1. Християнски празник. 2. Материал за 

приятелско замеряне с топки през зимата. 3. 

Предмет, който се дава на някого 

безвъзмездно като знак за обич и  уважение. 

4. Млади мъже, които обхождат домовете на 

Бъдни вечер. 5. Украсена дрянова пръчка. 6. 

Името на първия елен на коледната шейна. 7. 

Митологични същества, които притежават 

магически способности. 8. Превозно средство през зимата. 9. 

Пън, който се слага да гори в огнището на Бъдни вечер. 10. 

Майката на Иисус. 

При правилно решение в оцветеното поле вертикално ще 

получите името на най-очаквания и обичан  старец.  

Съставил: Антония Савова, VIIIА  

За най-малките 
Два от елените на Дядо Коледа имали 6 моркова. 

Изяли по 2. Колко им останали?  

а) 4  б) 3  в) 2  

 

За кандидат-гимназисти 
На три коледни елхи има общо 60 играчки. След ка-

то децата преместили 8 играчки от първата елха на 

втората, след това 6 играчки от втората на третата и 

накрая от третата на първата 2 играчки, оказало се, 

че елхите имат равен брой играчки. Колко играчки е 

имало първоначално на третата елха? 

а) 20  б) 18  в) 22     г) друг отговор  

 

За гимназисти 
Квадратна коледна бисквита не се разрязва на:  

 

а) 5 квадрата б) 6 квадрата в) 7 квадрата  г) 8 квадра-

та  д) повече от 8 квадрата. 

 

Задача за абитуриенти 
В работилницата на Дядо Коледа джуджетата са из-

работили 4 вида кукли и 3 вида колички. Броят на 

различните комплекти кукла - количка, които могат 

да се комплектоват, е:  

а) 20  б) 18   в) 12  г) друг отговор . 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА ! 
Скъпи деца... малки, голе-

ми и по-пораснали деца. 

Обръщам се към тези, 

които вярват все още в 

Коледния дух, независи-

мо дали са на 10 или на 

40. 

Наближава един от най-святите празници - 

Коледа. Не жадувам да дойдат празничните 

дни заради подаръците под елхата, а заради 

съвкупността от приятните емоции. Събуж-

даш се късно и, отваряйки очи, виждаш как 

коледните светлини леко те докосват, за да 

започнеш деня. 

Миризмата на домашни сладки се носи из 

цялата къща, а баба усърдно меси погача за 

вечерта. Цялото семейство е вкъщи. Никой 

за никъде не бърза. Всички се наслаждават 

на прекрасния ден. В късния следобед за-

почва подреждането на празничната трапе-

за. По-късно се събираме около масата, от-

рупана с традиционни български ястия. 

Приказките са сладки като сладкишите, по-

сипани с пудра захар, канела и... 

Данислав Ламбев, VIIIА 

Колонка на редактора 
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Художник: Йоанна  Георгиева, VIIIА 

“Коледен подарък”, Мария Звездева, III
б клас 

КОЛЕДНА КРЪСТОСЛОВИЦА 

КОЛЕДНА МАТЕМАТИКА  

ОТКРИЙТЕ ПЕТТЕ РАЗЛИКИ  

КОЛЕДНИ СЛАДКИ - „СКАЛИЧКИ“ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛУЖИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,  
 
Нека магията на святата Коледа влезе в дома ви и доне-
се на всички здраве, топлина и благодат! 
Нека 2016 година бъде изпълнена с много успехи и сбъд-
ване на всичко, за което мечтаете! 
Нека всеки от нас да сътвори по едно малко чудо – една 

усмивка, едно добро дело, един топъл жест! 
Желая ви весели празници!  

Пепи Стефанова 

Необходими продукти: 
 
1. 250 грама обикновени 

бисквити 
2. 100 грама краве масло 
3. 2 яйца 
4. 3 супени лъжици какао 

5. ½ чаена чаша захар 
6. 2 супени лъжици стафи-
ди 
7. 20 мл ром 
 
Рецепта за скалички в три стъпки: 
 
1. Залейте стафидите с рома, за да се напоят и да 
придобият аромат. Маслото разтопете на водна баня. 
Натрошете бисквитите на дребни парчета. Важно е 
бисквитите да не са смлени, а да останат на парчен-
ца. 
2. Отцедете стафидите и добавете към тях всички 
съставки. Разбъркайте добре кашата, за да се разп-
ределят съставките. Тестото не трябва да става глад-
ко, а да се чувстват парченцата бисквити. С ръце 
оформете скаличките с желаната от вас големина и 
ги сложете за няколко минути в хладилника, за да се 
стегнат. 

Рецептата Ви препоръчва Йоанна  Георгиева, VIIIА 

РОДИ  СЕ  БОГ! 

 

 

Христос  е  тук!  Срещнете  го! 

Сторете  му  в  душите  място! 

Сърцата  превърнете  в ясли! 

 

И  направете  му  поклон  -   

да  влезе  той  във  всеки  дом, 

та  дето  мракът  е  витаел, 

звездата  му  да  засияе! 

 

 

Архимандрит  Серафим  

МАЛЪК   ДЯДО   КОЛЕДА 

 

Събирах  си  стотинки  -  по  една, 

по  две,  по  пет...   И  дълго  време  мина. 

На  мама  исках  аз  да  поднеса 

подарък  скъп  за  новата  година. 

 

Застанах  пред  елхата  вечерта, 

с  ръце  отзад  -  пакета  да  не  зърне. 

А  тя  и  се  разплака,  и  засмя: 

„мой  малък  коледа!"  -  и  ме  прегърна. 

 

Петя  Караколева 

Тиха нощ, свята нощ... 

 

http://www.supichka.com/2011/04/blog-post_26.html#chaena_chasha
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Даниел Иванов (VІІІА), зорко следящ 

успехите в училище. 

 

 Успех в Националния конкурс  

„1000 стипенди“ на фондация 

„Комунитас“ 

 

На 1 ноември излязоха резултатите 

от финалния кръг на  деветия конкурс 

„1000 стипендии“. Теодора Димитрова 

Димитрова от 10А клас с предметна 

област Химия и ООС, Христо 

Стефанов Конакчиев от 10А клас с 

предметна област Физика и 

астрономия за втора година поред 

получават основна стипендия. 

Други носители на основна 

стипендия са Доника Пенкова Иванова 

от 11А клас с предметна област 

Биология и ЗО и Дани Мирославов 

Пенев от 12А клас с Химия и ООС, а 

Василена Петева Маринова от 

12А клас – Химия и ООС - е носител 

на поощрителна стипендия. 

Настоящите стипендианти 

благодарят на учителите си от СОУ 

„Бачо Киро“ -  гр. Павликени по 

български език и литература, химия и 

ООС, физика и астрономия и биология 

и ЗО.  

Честито на печелившите! 

 

Футболен турнир V-VIII клас 

 
В началото на месец ноември в 

нашето училище се проведе турнир по 

футбол между класовете. Той беше 

във възрастовата граница  V-VIII клас. 

Участваха 8 отбора. Първо място в 

турнира зае отборът на VIIA клас, 

второто място завоюва отборът на 

VIIБ , а третото - VIIIA клас. 

Честито на победителите! 

 

Успех във викторина 

 

Никол Христова, Елица Иванова, 

Виктория Димитрова, Габриела 

Николаева и Ивайло Петров, всички 

ученици от VIб клас, се представиха 

отлично във викторина по случай 50-

годишния юбилей на СОУ „Иван 

Николов Момчилов” – гр. Елена. 

Нашият отбор се  класира на 

престижното 2-ро място. Всички 

ученици получиха поощрителни 

награди и грамоти за участие.  

    

Мамо, вярно ли е, че щъркелите носят 

бебетата?  

- Вярно е.  

- А подаръците ги носи Дядо Коледа?  

- И това е вярно.  

    

Какво пише в писмото на Лили 

Иванова до Дядо Коледа? 

– Ей, малкия, да не ме забравиш за 

Нова година? 

    

Малкият Иванчо казва на баща си:  

- Искам да махна от писмото до Дядо 

Коледа влакчето и да напиша колело!  

- Вече не искаш ли влакче?  

- Искам, но намерих едно в шкафа ти. 

 

   

 

Четиригодишният син на програмист 

пита баща си:  

-Тате, татее, как Дядо Коледа носи 

толкова много подаръци????  

Бащата отговорил:  

-С WinZip дете мое с WinZip. 

 

   

 

„Cĸъпи Дядo Koлeдa, мoля тe дa ми 

пpaтиш бpaтчe зa Hoвa гoдинa!  

Tвoй Жopĸo.“ 

Ha cлeдвaщия дeн пoлyчaвa пиcмo: 

„Cĸъпи Жopĸo, пpaти мaйĸa cи пpи 

мeн. Tвoй Дядo Koлeдa.” 

 

   

В живота на мъжа има три периода: 

1. Той вярва в Дядо Коледа. 

2. Той не вярва в Дядо Коледа. 

3. Той е Дядо Коледа. 

 Първото изкуствено коледно дръвче в Германия е 

направено от боядисани пера на гъска. 

 Повечето от елените на Дядо Коледа имат мъжки имена. 

Вероятно елените, които дърпат шейната, не са мъжки, тъй 

като мъжките си сменят 

рогата около Коледа. 

 Според рекордите на 

Гинес най-високото 

отсечено коледно дърво е 

бор с височина 67 метра 

и е изложено през 1950 г. 

в Сиатъл, Вашингтон. 

 Според анализираните 

Facebook постове две 

седмици преди Коледа е времето, когато се разделят най-

много двойки. 

 Традиционните три цвята на Коледа са зелен, червен и 

златист. Зеленото е символ на живота и прераждането, 

червеното - кръвта на Христос, а златистото - светлината, 

богатството и 

царствеността. 

 В Украйна намирането 

на паяжина в утрото на 

Коледа се счита за 

предвестник на добрия 

късмет. 

 
Любопитните факти намери 

Диана Дончева,  XБ 

Знаете ли, че... 

“Бъдни вечер”, Мая Димитрова, VIА  

Хо - хо - хо... 

  “Коледна нощ”, Иван Попов, VБ клас 

Браво! 

Интервю с Дядо Коледа 

Беатрис: Здравейте, Дядо 

Коледа. Мислите ли, че тази 

Коледа ще бъде по-различна, по

-специална от миналите 

Коледи? 

 

Дядо Коледа: Хо-хо-хо! Всяка 

Коледа е специална и различна 

от другите, но винаги Коледите 

са били пълни с топлота, обич и забавни моменти. 

 

Беатрис: Случвало ли се е някога да не дадете 

подарък на някое дете? 

 

Дядо Коледа: Разбира се, че ми се е случвало. 

Много непослушни деца са оставали без подарък. 

Когато постоянно не слушаш родителите си, няма 

как да получиш подарък. 

 

Беатрис: Какво бихте посъветвали децата, 

защото Коледа наближава? 

 

Дядо Коледа: Деца мои, слушайте родителите 

си, учете се много и бъдете добри 

с всички хора. Не бързайте, за 

всичко си има време. Знайте и 

вярвайте, че аз ще дойда в 

Коледната нощ и ще оставя под 

коледната елха подаръка, който 

всяко послушно дете си е 

пожелало и написало в писмото 

си до мен.  

Хо-хо-хо… Весела Коледа! 
 

Дата   Събитие Място 

14 декември 16:00 Откриване на Коледен благот-

ворителен базар 

Лекционна зала на 

Народно читалище 

„Братство“ 

17 декември 12:00 Участие в общинско коледно 

тържество - начален етап 

Спортна зала 

18 декември 15:00 Коледен театър за учениците 

от начален етап 

Малък салон 

22 декември   Кулинарна инициатива на УС 

„Вкусът на Коледа“ 

“Работилница за 

инициативи” 

22 декември 13:30 

16:30 

Коледна дискотека за учени-

ците от V до VII клас 

Дискоклуб „The bar“ 

22 декември 17:00 

20:00 

Коледна дискотека за учени-

ците от VIII до XII клас 

Дискоклуб „The bar“ 

КОЛЕДНИ ИНИЦИАТИВИ 

“Снежко”, Доника Иванова,  XIА клас 

“Еленът Рудолф”,  Кристиян Стойчев, XВ 



“Коледна принцеса”,  

Пламена Иванова, XIА  
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Коледна приказка 
 

Сгушени до прелестно 

украсените елхи, 

очакваме с нетърпение 

вълшебната приказна 

Коледа. Магията на 

този светъл празник се 

крие в коледните 

песнички, коледните 

приказки и, разбира се, 

в коледните подаръци. Въпреки че 

навън е много студено, сърцата ни се 

стоплят от доброта и очакване. 

Очакваме Дядо Коледа, който не 

пропуска да посети нито едно 

послушно дете. Вярата в Белобрадия 

старец не е проява на лекомислие и 

наивност. Напротив! Вярата ни дава 

надежда, а тя ни дава сили да мечтаем. 

Ние искаме да живеем в един по-

добър и по-справедлив свят без войни, 

вражди, завист и омраза. Ние, 

малките, мечтаем за обич, разбиране, 

за повече усмивки и безгрижни игри. 

Жалко е, че много рано ни се налага да 

проумеем  колко сложен е животът и 

колко много са проблемите на 

възрастните. И все пак на Коледа за 

момент се откъсваме от 

действителността. Възрастни и деца се 

потапяме в тази вълшебна приказка, 

наречена Коледа. 

Всеки от нас носи доброто в себе си. 

Забързани в своето ежедневие, ние 

често забравяме, че хората около нас, 

най-близките ни  - роднини и 

приятели – имат нужда от нашите 

топли думи, уважение и обич. Все 

бързаме и все се разминаваме. Но на 

Коледа това бързане за момент спира, 

събираме се всички близки и стопляме 

сърцата си. Сядаме около празничната 

трапеза и сякаш не ни се става. Искаме 

този вълшебен  миг да продължи по-

дълго време. В този момент 

осъзнаваме колко сме обичани и това 

ни прави истински щастливи. Дядо 

Коледа е оставил през нощта най-

прекрасните подаръци и въпреки че и 

този път не сме го видели, за да му 

благодарим, сме много щастливи, че 

не ни е забравил. Разбира се, подаръци 

има за всички от сърце, а най-

големият от тях е обичта на мама, 

която е безценна. В такива мигове 

осъзнаваме, че наистина най-

същественото е невидимо за очите, че 

то се усеща само със сърцето.  

 

Коледната приказка е безкрайна. 

Всяка година добавяме нова страничка 

към нея. Сега сме още деца, но един 

ден ще станем възрастни. Тогава 

отново ще очакваме Коледа с 

нетърпение и вяра в доброто, защото 

само с тази вяра можем да живеем и да 

обичаме. 

 

Ванислав Николаев, IXА 

Духът на Коледа 
 

Коледа е любимият ми 

празник. Цяла година го 

очаквам с нетърпение! 

Харесвам празника, защото 

получавам подаръци, 

украсявам елхата вкъщи, а изляза ли 

навън, се радвам на блещукащите по 

витрини и прозорци лампички. 

Коледа е време на светлина, топлина 

и добрина. Коледният дух завладява 

сърцата на хората и те стават по-мили, 

състрадателни и добросърдечни. В 

моето училище по традиция в дните 

преди Рождество Христово се 

организира коледен базар. Всички 

ученици изработват красиви сувенири 

и играчки, а средствата се даряват за 

благотворителна кауза.  

За базара тази година аз изработих с 

голямо старание магнитчета, които се 

надявам да зарадват тези хора, които 

си ги закупят. Още повече се 

вълнувам, защото знам, че събраните 

от базара парички са предназначени за 

болни деца. Вярвам, че по Коледа 

стават чудеса и всички хора са 

щастливи! 

Силно се надявам всички да бъдем 

добри и милосърдни! Нека във всеки 

дом да цари любов и благополучие! 

 

 Радостина Ранкова, IIIА  

Коледна приказка 
 

Много далеч оттук има едно място на име 

Лапландия. Там живее вечно усмихнатият 

старец Дядо Коледа заедно със своята 

внучка – Снежанка. В работилницата му 

помагат джуджетата, за да успеят да 

изпълнят желанията на децата. 

 Всеки ден те получават много писма, в които е 

написано как се държат децата от даден град. Когато ги 

прочетат , разбират дали да им подарят желаните 

подаръци. В навечерието на Бъдни вечер Дядо Коледа 

полита с шейната и елените, които се задвижват от вярата 

на децата в стареца. 

 Един път ги сполетя беда. Малко преди Бъдни вечер 

децата спряха да вярват в белобрадия старец. Елените не 

можеха да полетят. Всички се чудеха как Дядо Коледа ще 

раздаде подаръците. Решиха да изпратят две джуджета, за 

да видят какво се случва и да накарат децата отново да 

повярват в стареца. 

Джуджетата пристигнаха. Разходиха се из града и 

забелязаха, че хората ги гледат странно. Решиха, че е 

заради дрехите. Влязоха в един магазин, за да си купят 

други. Избраха си, но когато трябваше да платят, се оказа, 

че има проблем. Те имаха само от парите на Дядо Коледа, 

а продавачките не ги приемаха. Отчаяха се и тръгнаха 

отново по улиците. Тогава видяха хора, които продаваха 

горещо какао. Решиха и те да направят същото. Осигуриха 

си всичко необходимо и започнаха. Докато предлагаха 

топлата напитка, се запознаха с няколко разговорливи 

деца. От тях тръгна всичко. Те разказаха на приятелите си 

за мисията на джуджетата. Убеждаваха ги отново да 

повярват, че добрият старец съществува. И успяха. 

 След като спечелиха достатъчно пари, джуджетата пак 

отидоха в магазина и си купиха нови дрехи. Върнаха се 

доволни в Лапландия. Разказаха за случилото се на всички 

у дома. 

Дядо Коледа вече можеше да полети с шейната и 

елените си и да зарадва децата с желаните от тях подаръци. 

Те, естествено, бяха много доволни и нямаше дете, което 

да не вярва в добрия белобрад старец. 

 

Мишел Димитрова, IVБ 

 

В света на Дядо Коледа 

Зима Размисли за Коледа 

Резултати от конкурса „Духът на Коледа” 

В раздел „Поезия” журито отличи 

следните автори: Мирела Стоянова 

(ІХА) за стихотворението „Празничният 

рай“, Йоанна Георгиева (VІІІА) за 

стихотворението „Зима” и Мартина 

Богомилова (VБ) за стихотворението 

„Зимна игра”. 

 

В раздел „Есе, разказ, приказка І-ІV клас” най-добри са 

есето „Духът на Коледа” на Радостина Ранкова (ІІІА), 

„Коледна приказка” на Мишел Димитрова (ІVБ) и „Магията 

на Коледа” на Виктория Боева (ІVБ). 

В същия раздел във възрастова група V-VІІІ клас 

журито награди разказа „Котаракът, който спаси Коледа” на 

Елица Димитрова (VІБ). 

В раздел „Есе, разказ, приказка” (ІХ-ХІІ клас) най-

добри са есетата „Коледна приказка” на Ванислав Николаев 

(ІХА), „Духът на Коледа” на Яна Дойнова (ІХА) и „Аз и 

зимата” на Виктория Михайлова (ІХА). 

 

Отличените рисунки и имената на техните автори 

можете да видите в коледния брой на вестника.  

 

Празничният рай 

 

Годината почти, почти отмина, 

наближава вече своя край 

и ето – пак е мразовита зима, 

иде, иде празничният рай! 

 

Вечер грейват електричните звезди - 

цъфват огънчета във нощта, 

елхите слагат празнични одежди, 

блясват в свойта чудна красота. 

 

Весело е да уловиш снежинка –  

ледено кристалче в топлата си длан! 

После от още много като нея 

става бял човек от сняг голям. 

 

От детски смях оглася се града ни, 

шейни по улици прелитат, 

 скъпи гости посрещаме засмяни,  

светли празници тук  долитат! 

 

Мирела Стоянова, ІХА 

Аз и зимата 
 

В годината има 

четири сезона-

пролет, лято, есен 

и зима. Всеки 

човек си има поне 

по един любим 

сезон. Моят е 

зимата, защото е 

най-вълшебният и 

красив сезон от 

всички-щом погледна навън, имам 

чувството, че съм влязла във 

вълшебна приказка. 

Щом чуя думата  „зима“, веднага се 

сещам за празниците, зимната 

ваканция, семейството си, а също и за 

красотата , която зимата носи със себе 

си. 

Коледните празници и зимната 

ваканция са най-любимата ми част от 

годината. Обичам коледните праз-

ници, защото съм със семейството си 

и се чувствам по-щастлива от всякога. 

По време на Бъдни вечер се изпълвам 

с коледен дух и с нетърпение да 

настъпи Коледа. 

Въпреки че съм голяма, всяка сутрин 

на Коледа намирам подаръци под 

елхата.Тогава винаги се чувствам, 

сякаш отново съм малко дете. 

На Нова година се изпълвам с 

размишления. Щом седнем за 

празничната вечеря, поглеждам 

семейството си и осъзнавам отново и 

отново колко скъпо ми е то. Щом 

срещнем погледите си с някого от 

близките ми и разменим по една 

усмивка, се чувствам обичана и 

ценена. 

Наближи ли 12 часът, идва моментът, 

в който се замислям за новото начало 

на годината и на това в живота ми, 

поставям си цели и си пожелавам 

всичко да е наред. Мине ли 12 часът, 

всички се прегръщаме, усещайки  

обичта около себе си. 

Тези три дни от годината, са дните, в 

които ценя хората около мен повече 

от всякога, виждайки и чувствайки 

обичта им както никога преди. 

Коледната ваканция винаги ми се  

струва, че  минава за секунди. 

Забравям за времето и се наслаждавам 

на всичко около мен. 

Разхождам се с приятели, забав-

ляваме се заедно, играем в снега, 

вечер се любуваме на красивия и 

блещукащ бял снежец, вдишваме 

чистия въздух и усещаме свежестта на 

зимата. Жалко е, че коледната 

ваканция минава толкова бързо. 

Думите на Едит Ситуел най-добре 

описват мнението ми за зимата. А те 

гласят: „Зимата е времето за комфорт, 

за хубава храна и топлина, за 

докосването на приятелска ръка и 

разговори пред огнището-време да си 

бъдеш у дома“. 

 

Виктория Михайлова, IXА 

 

 

 

Редакционна колегия: 

 

Антония Савова 

Беатрис Богданова 

Ванислав Николаев 

Даниел Пламенов 

Данислав Ламбев 

Диана Дончева 

Ѝоанна Георгиева 
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Котаракът, който  

спаси Коледа 
 

 

По улиците не 

можеше да се ми-

не от хилядите 

хора, чакащи на 

дълги опашки 

пред магазините 

на Лондон.Тъй 

като Коледа наб-

лижаваше, всеки 

търсеше перфектната коледна елха, 

играчка или подарък за детето си. Вале-

ше сняг и грееше слънце. Беше 22 де-

кември и до Коледа оставаше малко. 

Пред магазина на Големия Уили – така 

му викаха всички, защото беше много 

висок, имаше  един сив  котарак с рун-

тава опашка, който се луташе наоколо. 

Всеки ден хората, минавайки  оттам, се 

чудеха дали Уили е луд, защото говоре-

ше на сивия котарак Джон. 

- Тези хора полудяват по празници-

те, нали Джон? - каза Уили на котката. - 

Днес ще изляза да купя подарък на сес-

тра ми, защото тази година няма да 

празнуваме Коледа сами, както обикно-

вено. Джулия ще си дойде от Ню Йорк 

и ще преспи у дома.  

Котето го погледна с учудване, ся-

каш казваше: “Няма ли да дойда и аз да 

празнувам Коледа с вас ?“. Но той не 

обърна внимание на това. Мислеше 

само какъв подарък да купи на сестра 

си, защото утре щеше да я посреща на 

летището. Стана седем часът и беше 

време магазинът да затвори. Уили се 

прибра у дома и както обикновено взе 

със себе си Джон, за да го нахрани. 

Апартаментът му не беше много голям 

имаше четири стаи, едната от които се 

беше превърнала в малка галерия. Хо-

бито на Уили беше да рисува и наисти-

на имаше голям талант. 

На сутринта той набързо закуси с 

две препечени филии и излезе да купи  

дълго мисления подарък на сестра си. 

Обикаля около два часа по магазините 

и накрая се прибра. Докато опаковаше 

стъклената топка, която беше взел, те-

лефонът звънна в другата стая и котето 

измяука, за да го повика. Беше сестра 

му с тревожната новина, че сигурно 

няма да успее да дойде. Разочарован, 

Уили се затвори в стаята си за около 

половин час, а после замина към своя 

магазин. Котето остана само в апарта-

мента и забеляза, че телефонът на Уили 

е в стаята му. Докато се изпъваше мър-

зеливо на дивана, Джон чу, че телефо-

нът иззвъня. Котето натисна с лапичка 

зелената слушалка и чу как Джулия 

казва на Уили да дойде да я вземе от 

летището след час. Котаракът се сети, 

че днес стопанинът му е на важно ин-

тервю за работа, защото щеше да затва-

ря магазина. Сградата, в която е интер-

вюто, беше на около  45 минути път от 

дома му. Не след дълго, без много да 

му мисли, котето грабна телефона и 

тръгна. То мина по покривите  на много 

къщи и блокове, но накрая стигна точно 

на време. Джон тихо нахлу в залата,  

където се бяха събрали шефът, секре-

тарките му и Уили. Котаракът осъзна, 

че ако обърка нещо, работата на стопа-

нина му е изгубена. Влезе под бюрото, 

остави телефона на Уили до крака му и 

го побутна с муцунката си. Телефонът 

звънна, Уили се усети и излезе. Обади 

се на сестра си и се разбраха след 10 

минути да отиде да я вземе.  

Интервюто се отложи за след праз-

ниците. Когато се прибраха, Уили не 

можа да опише благодарността си към 

Джон и му даде голяма чиния с риба за 

награда. 

Дойде Коледа и тримата я отпразну-

ваха страхотно. Уили и сестра му укра-

сиха елхата с лампички, гирлянди и 

красиви коледни играчки. Джулия мно-

го хареса коледния си подарък от Уили 

и всички бяха много щастливи. След 

празниците Уили получи новата си ра-

бота, а котаракът заживя при него като 

цар. Имаше си голямо и меко легло и 

всеки ден се хранеше с най-хубавата 

храна за котки. 

Ето как един домашен любимец 

направи щастлива Коледата на своя 

стопанин. 

 

Елица Иванова, VIБ 

същото!? Той е представата за едно по-

светло бъдеще, изпълнено с обич и 

грижа... Още ли се чудите кой е 

въпросният герой? Това е Коледният 

дух. 

Кога се появява той ли? Духът на 

Коледа проблясва в мига, в който 

дарим усмивка, в който подадем ръка. 

Когато накараме някого да се почувства 

по-добре или да се наслади на живота. 

Той оживява, когато всеки от нас носи 

частица от него в сърцето си. Магията 

му е във всички дребни нещица, 

свързани с обичта! Обичта е магия! А 

магията е проводникът на всички 

чудеса! Неговите чудеса още дълго 

могат да бъдат описвани, но не е ли по-

важно какви чувства ни носи той? Кара 

ни да се чувстваме обичани, предпазени 

и щастливи. Вярвайте в неговите 

чудеса, защото те наистина 

съществуват. Той е в мен и в теб. 

Просто трябва да му позволиш да те 

завладее! 

Яна Дойнова, XIА 

Духът на Коледа 

Обичам мисълта за 

Декември, когато всяка 

светлинка ми носи 

радост. Когато 

отвсякъде се носи 

ароматът на канела и 

току-що опечени 

домашни курабийки. 

Когато дърветата са вече оголели, а 

комините на къщичките пушат 

безспир... И точно тогава започвам да 

усещам нещо по-различно. Какво е то 

ли? Сега ще ви разкажа. 

Обикновено се появява с началото 

на мразовитите дни. Облечен с шарени 

терлички и чудно красив вълнен 

пуловер. Усмивката винаги грее на 

лицето му, озарявайки околните с 

топлина. Понякога е сгушен вкъщи- 

там, точно в пукащите съчки на огъня 

в камината. Създава усещане за уют. В 

сърцето си крие нещо много светло - 

пламъка на обичта. Защо точно това 

ли? Та нали без него нищо не би било 

ЗИМА 

 

Отварям очи в мразовитото утро, 

срещат ме зимни лъчи. 

Излизам навън и погалват ме вкупом 

игриви снежинки, красиви сестри.  

 

Завихрят се в танц, закачат се с вятъра, 

застилат всичко навред 

и питам се – защо не съм като тях весела,  

а тъгувам за летния ден!  

 

Снежинките падат ли падат, 

щастливи в мига си живот. 

Те знаят – след утре те ще са вчера,  

но имат си своята нощ! 

 

Йоанна Георгиева, VIIIА  

 

ЗИМНА ИГРА 

 

Хайде пак! Хайде пак! 

Зимата дойде при нас! 

Баба Зима, ех, отново 

 белия кожух размята. 

 

Хайде пак! Хайде пак! 

Шейните да извадим, 

Да полетим през преспи снеговити, 

игра да завъртим. 

 

Хайде пак! Хайде пак! 

С  игривите снежинки, 

с красивите снежинки   

да лудуваме и се веселим! 

 

Мартина Богомилова, VБ 

Зимна поезия 

Есе 

Щастлива приказна Коледа 

Коледни приказки 

Магията на Коледа 
 

На едно далечно място на име Северен по-

люс живеел вечно усмихнатият старец Дядо 

Коледа. Негови най-верни помощници били 

джуджетата. Те правели подаръци за децата 

в своята работилница. 

Кати искала за Коледа голям снежен човек. 

Тя написала писмо на Дядо Коледа. Отишла 

до едно поточе и го пуснала във водата. Дори самата тя се 

чудела как писмото й ще стигне до стареца. 

Дошла Коледа. Семейството й седнало на коледната тра-

пеза. Кати отишла в стаята си. Под елхата имало голяма 

кутия. Отворила я. Вътре нямало снежен човек. Там било 

нейното писмо. Натъжила се и решила да отиде до поточето 

на сутринта. 

Щом се събудила, Кати отишла до поточето и видяла не-

що много странно. Там стоял самият Дядо Коледа. Той тък-

мо се качвал в шейната си. Кати скришом се хванала за нея 

и потеглили. Когато спрели, разбрала, че е на Северния по-

люс.  

 Влязла в работилницата на джуджетата. Тогава тя видяла 

своя снежен човек, опакован в красива коледна хартия. Ог-

ледала наоколо и погледът й спрял на една врата. На табел-

ката пишело: „Кабинетът на Дядо Коледа”. Кати влязла с 

любопитство. Видяла усмихнатия старец и го попитала защо 

не е получила подаръка си. Той й отговорил, че още не е 

завършен. Казал й, че сега тя трябва да се прибере вкъщи, а 

на сутринта щяла да си получи подаръка. Момичето го по-

питало как ще си отиде у дома. Дядо Коледа отвърнал,че 

елените ще я закарат. 

Кати си отишла и легнала да спи. На другия ден нейният 

снежен човек бил под елхата. Била много щастлива. Цял ден 

си играла с него. На обяд открила, че подаръкът й е жив.  

 Отишла до прозореца и извикала: „Хол, хол, хол!”. Така 

добрият старец й казал да го повика при нужда. Дядо Коле-

да се появил на мига. Попитал я какво иска. Кати развълну-

вано му отговорила, че подаръкът й е жив. Тогава белобра-

дият старец й казал, че това е магията на Коледа. Усмихнал 

се, намигнал й и изчезнал. 

 

Виктория  Боева, IVБ 

 
За Коледа 

Всяка година се оплаквате, че ви 

липсвал коледен дух и го търсите в 

коледните песни, в коледните филми 

и ... в рекламите на Кока-Кола. 

Твърдите, че, за да си изкараш добре 

на Коледа, е задължително да си на 

вила с двайсет непознати или да 

получиш минимум десет подаръка. 

 

И наричате това празник!? Не, 

празникът  е вкъщи, абсолютно 

безплатен. Защото храната, сготвена 

от майката, е милион пъти по-вкусна 

от тази в ресторанта. Защото 

печката, запалена от таткото, топли 

милион пъти повече от климатика 

във вилата. А времето, прекарано 

със семейството, струва повече от 

всеки подарък! 

Е, какво е Коледа? 

 

Топло какао за всички, блещукащо 

пламъче в камината, разговори със 

семейството, просто малко 

искреност и честност... и капка 

нетърпение. 

Това е Коледа - любов и нежност! 

 

Доника Иванова, XIА 


