
Декември 2018 г. 

Коледни 

ястия 

Нека, както всяка година, в навечерието  
на светлия празник да се насладим на трепета от очакването  

и да направим поредното добро! 

Заповядайте на коледните инициативи на   

Средно училище “Бачо Киро”- гр. Павликени 
 

 Коледен благотворителен базар, 
 който ще бъде тържествено открит на 13. 12. 2018 г.  

/четвъртък/ от 16:00 часа в лекционната зала  на     

НЧ “Братство – 1884”. 
 

 Коледен концерт, 
който ще се състои на  19.12.2018 г. /сряда/ от 14:30 часа  

в салона  на  СУ “Бачо Киро” 

Заредете се с вдъхновение и позитивизъм!  
Усетете вълнението, озарило детските лица!   

Докоснете се до онази топлина,  която сгрява сърцето и 
радва  душата!  

 

 

 Нека заедно посрещнем празничните  

светли дни, нека радост да дарим и  

да бъдем по-добри! 



 

 

Овен: 
   Хората ще идват 
при вас за съвети. 
Не ги отхвърляйте 
дори да сте заети. 
Доброто ще ви се 
върне утроено. 
Благодарение на 

вашата амбициозност и борбеност, 
вие ще преодолеете важни 
трудности и ще натрупате ценен 
опит. Не се страхувайте да го 
приложите и да покажете на всички 

кои са силните ви страни. 

Телец: 
   Направете нещо 
за вашата физика. 
След празниците 
вашето тяло 
заслужава това. 
Още повече, по 
този начин ще се 
освободите от 
стреса. Научете се да се учите от 
грешките си и да не ги повтаряте. Не 
разрешавайте напрегнати ситуации с 
агресия и не се опитвайте да 
поемате отговорност за всичко.  

Близнаци: 
Началото на новата 
година ще бъде 
някак бавно за 
Близнаците. 
Следователно не 
очаквайте никакви 
промени или 
постижения. В този 

период е важно да се погрижите за 
здравето си и да не подценявате 
предпазването. Януари ще бъде 
подходящ за вземане на важни 
решения по отношение на кариерата, 
финансите, личния живот и 
жилището. Какъвто и избор да 
направите, няма да сгрешите.  

Рак: 
   Ако има дребни 
спорове между вас и 
вашия партньор, те 
ще бъдат решени 
бързо. През януари 
ще бъдете здрави, но 
не трябва да 

подценявате предпазването. 
Горещата вана ще бъде отличен 
начин за релаксация. Особено в 
семейния живот, ще се насладите на 
спокойствие и хармония. Не се 
страхувайте да обсъдите сериозни 
въпроси, които при други 
обстоятелства няма да бъдат 

посрещнати с положителна нагласа.  

Лъв:  
Може да възникне 
проблем, когато 
срещнат също 
толкова 
авторитетен човек. 
Един невинен 
разговор може да 
прерасне лесно в 

грозен спор. Нищо няма да дойде 
незаслужено, първоначално ще 
трябва да се справите с различни 
проблеми в работата. За съжаление, 
не можете да ги избегнете, но след 
като ги превъзмогнете ще станете по
-силни и зрели. 

Дева: 
   Можете да 
разчитате на 
семейството и най-
близките ви 
приятели. Ако 
имате нужда, те ще 
ви помогнат. Не 
забравяйте да 
върнете услугата в правилното 
време. Точно в началото на тази 
година ще трябва да бъдете 
търпеливи. Благодарение на вашата 
практичност ще намерите начин да 
превъзмогнете трудностите.  

ХОРОСКОП  

Везни: 
Дългосрочните връзки 
ще процъфтяват. Не 
трябва да се тревожите 
за обсъждане на важни 
въпроси с половинката 
си. От друга страна, 
необвързаните Везни 
няма да имат късмет в 
срещането на нови 

хора. Януари няма да бъде лесен за 
Везните, защото те са интелек-
туалци и имат чувствителна природа. 
Това не е причина да се карате; 
всичко ще бъде разрешено по-лесно 
със спокоен подход. 

Скорпион: 
Януари ще бъде 
доста объркан за 
представителите на 
зодия Скорпион. 
Изведнъж ще 
опитате да 
разрешите няколко 
проблема наведнъж, но това само 
ще доведе до объркване и заплитане 
в ситуацията. По-добре разрешете 
проблемите систематично. Напишете 
на лист всички задачи, които трябва 
да се свършат и ги подредете по 
важност. По този начин, работата ви 
ще бъде по-лесна. 

Стрелец: 
  През януари 
Стрелците ще 
започнат новата 
година с 
положителна 
енергия. Звездите са 
в правилна позиция. 
Като естествено 

качество ще изпъкнете пред другите. 
Използвайте това качество в работата 
си. Внимавайте за здравето си. През 
този период ще се излагате прекалено 
често на стрес. 

Козирог: 
   През януари 
Козирозите могат да 
встъпят в конфликти в 
личния живот и 
връзките. Ще 
разберете, че не се 
разбирате толкова 
добре, колкото преди, 
с някой много близък човек. В това 
няма нищо лошо. Не насилвайте 
нещата. Посетете музей или изложба. 
.Ако се опитвате да загубите 
килограми, спрете да разчитате на 
разни продукти, а яжте здравословно. 

Водолей: 
Вашите амбиции ще 
намалеят. Този зимен 
месец може да бъде 
използван за 
релаксация, 

самообучение или почистване на 
къщата. Ще бъдете здрави. Трябва да 
сте търпеливи и да пазите енергията 
си. Неочаквана ситуация, на която 
няма да може да повлияете, ще се 
появи и ще изиска пълното ви 
внимание. Вие ще намерите 
подходящо разрешение на проблема и 
въпреки това няма да получите 
похвала. 

Риби: 
Януари ще носи 
положителна енергия в 
сферата на връзките. 
Рибите ще плуват между 
тях безпроблемно и 
напълно естествено. Ще 
бъде много лесно за тях 
да установяват контакти. Януари ще 
бъде под знака на старание в 
работата. Рибите ще имат уникалната 
възможност да покажат на всички 
какви умения имат. Там, където 
другите са се успали и са се оказали в 
задънена улица, ще изпъкнете. 
Избягвайте да бъдете егоцентрични и 
прекалено самоуверени. По този начин 
само ще си спечелите врагове. 

Данислав Ламбев, парапсихолог 
от 11 а кл. 

 Това е Коледа... 
     „Какво е Коледа? Това е нежността на отминалите дни, стойността на 
настоящето и очакванията на бъдещето.“ - Агнес Фаро 
 Отново е декември – студ е сковал градчетата, пухкав сняг покрива 
земята, хората са облекли 
топлите си дрехи, в 
къщите се носи аромат на 
канела, прясно изпечени 
курабии и на любов, магия 
се прокрадва в душите на 
хората.  
Има нещо вълшебно в 

месец декември. Това е онова време от годината, 
когато сякаш всичко живо захвърля тревогите от 
ежедневието настрани и се настройва празнично.  
 Това е месецът, през който всички от 
семейството се събират край трапезата и разказват за 
изминалата година, правят равносметка и си дават 
обещания – за изминалите 12 месеца… и за 
предстоящите 12.  

Декември е възможност да поправим грешките си, да поискаме прошка от близките си и от самите 
себе си – за всичко онова, което сме направили, и за онова, което не сме. Декември е месец, който така 

светло грее и въпреки студеното време, успява да 
стопли сърцата ни. Толкова истински, уютен и 
празничен!  
 Колкото по-големи ставаме, започваме да 
осъзнаваме, че настъпващите коледни празници са 
за семейството и близките. Смисълът им се крие в 
това да подаряваш и да получаваш, но не скъпи 
подаръци, а щастие и топлина.  
Коледа ни учи да бъдем добри и да помагаме, без 
да очакваме нещо в замяна. Няма по-хубаво чувство 
от това да видиш как усмивката грейва на лице, 
което напоследък не е срещало радостта. 
Несравнимо! Неописуемо!  

Това е Коледа, това е декември – 
равносметка, обещания, прошка, щастие, 
топлина, любов и уют. Бъдете добри не само по 
празниците, а всеки ден, всяка минута и 
секунда...винаги. Радвайте се на това, което 
имате, защото то е безценно! Танцувайте, смейте 
се, веселете се, изживявайте всички онези 
красиви емоции, живейте на пълни обороти. Не 
пропускайте нито една възможност, която 
животът ви предоставя, за да можете след още 12 
месеца да имате истории за разказване.  

„Може би Коледа не се продава в 
магазините. Може би Коледа е нещо повече“ –  
Д-р Сюс, „Как Гринчът открадна коледата“.  

На 24. декември християните 

празнуват Бъдни вечер и почитат 

паметта на Света мъченица Евгения и Преподобни 

Николай войн, българин. Бъдни вечер е вечерта 

преди Рождество Христово и бележи края на 

Коледните пости. На тази вечер трапезата е 

задължително постна. Християните се подготвят 

духовно, чрез пост, молитва и изповед, да приемат 

Светото Причастие и достойно да посрещнат 

Рождество Христово. Имен ден празнуват 

Евгени, Евгений, Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, 

Благородна, Жени, Женя, Жечка, Първан, Първана.  

На 25. декември християните 

празнуват един от най-светлите 

си празници – Коледа. Според Евангелието Христос 

се ражда във Витлеем. В момента, в който той се 

ражда, на небето  необикновена светлина и ангел 

възвестяват, че на света е дошъл Спасителят. На 

Рождество Христово свършват постите и обядът 

е блажен и много богат. Имен ден празнуват Емил, 

Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, 

Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, 

Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор. 

На 27. декември църквата почита 
Свети първомъченик и архидякон 

Стефан. денят на Свети Стефан, се 
чества на третия ден след Рождество - 27 декември. 

Култът към този светец е голям, почитта към него – 
също. Това е третият ден на Коледа и последният 
празник за годината. За него хората разказват, че 

"затваря кръга" на старата година. Семейството се 
събира около обща трапеза с месни ястия. Имен ден 

празнуват Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, 
Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, 

Станимира, Станислав, Станислава, 
Станчо,  Стефан,  Стефана, Стефанка, Стефания, 
Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, 

Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стойка, Стойчо, Стою, 
Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, 

Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цона, Цонко, Цоню.  

Йоанна Георгиева, 11 а кл. 



Златните тонове винаги са добре 

дошли на коледната трапеза. С тях внасяте 

блясък по един изключително елегантен, 

умерен и красив начин. Въобще не е 

необходимо да тичате до магазина за нов 

сервиз за хранене - просто се фокусирайте 

върху свещите, гирляндите, салфетките и 

другите семпли компоненти, които не биха 

изисквали големи харчове и усилия. 

Така ще постигнете по-голям уют и 

елегантност на вашата трапеза. 

7.Коледна вечеря  

със семейство или приятели  
В този така специален ден няма нищо по-приятно 

от това да се съберете на трапезата, обсипана с 
коледни ястия и сладки, с вашите най-мили и 

близки хора. Това ще ви направи щастливи и ще се 
чувствате спокойно, освободени от тревоги. 

Когато се сещаме за Коледа, в 

съзнанията ни изскачат подаръците. 

Малки или големи, играчки или 

дрехи, чаша за чай или някоя книга,  

те отразяват вниманието на другите 

към нас и ни карат да се чувстваме 

наистина специални и значими за 

някого. Освен радост, когато 

получава подарък, всеки един от нас 

се чувства щастлив и когато харесат 

и подареното от него.  

Подаръците носят  

двойно щастие! 

       Какво е Коледата без музика?!  За по
-приповдигнато настроение и празник 

изпълнен с усмивки и веселие, 
подберете тематично музиката, 

която слушате. Това ще внесе радост 
в душата ви и нетърпение за 

наближаващия празник! 

Даниел Иванов, лайфстайл гуру, 11 
а
 кл. 



  

 

 

 

 400 г 
телешки шол 

 30 г сушени сини сливи 

 30 г сушени кайсии 

 1 ч.ч. бяло вино 

 1/4 ч.ч. оцет 

 3 с.л. соев сос 

 сол 

 чесън на прах 

 черен пипер 

 естрагон 

 джинджифил 

 карамфил 

 2 с.л. зехтин  

Начин на приготвяне: 

 Месото се нарязва на средно големи парчета. 

Виното, оцетът, соевият сос и всичките подправки се 

кипват на котлона. С тази марината се 

залива месото и престоява поне 1 

денонощие на студено в хладилника. В 

тиган се сгорещява зехтинът и в него се 

изпържва от всички страни отцеденото от 

маринатата месо. Щом получи златиста 

коричка, при него се излива маринатата и 

ястието ври на слаб огън под капак, докато 

месото полуомекне. Прибавят се сушените 

плодове - половината цели, половината 

нарязани на малки парченца. Ястието 

продължава да ври, докато месото и 

плодовете напълно омекнат (още половин 

час). При необходимост се долива вода. Накрая трябва 

да се образува малко количество гъст сос. 

Коледни ястия 

Телешко със  
сушени плодове 

 

 1 

  
 
 

 1 пуйка 

 2 глави лук 

 1 стрък праз 

 3 скилидки чесън 

 200 мл. бяло вино 

 50 г стафиди 

 50 г кестени 

 50 г сушени сини сливи 

 50 г сушени кайсии 

 1 ябълка 

 1 лимон 

 сол 

 черен 
пипер 

 канела 

 кимион 

 босилек 

 4 с.л. олио 

Начин на приготвяне: 

 Пуйката се измива и подсушава. 

Намазва се отвън и отвътре със сока от 

ябълката и лимона и се натърква със сол и 

черен пипер. Оставя се да престои 1 час. 

Сушените плодове се накисват във виното 

за 1/2 час. Лукът, празът и чесънът се 

нарязват на ситно и се задушават в 

горещото олио със сол на вкус. 

Обезкостените сливи, кайсиите и сварените кестени се нарязват на 

ситно и се добавят към сместа. Налива се виното, в което са били 

киснати, и още толкова вода. Вари се до сгъстяване. Добавят се 

подправките и се разбърква. Пуйката се напълва с тази смес и 

коремчето й се зашива с игла и конец. Увива се в готварско фолио, така 

че да не прониква въздух отникъде. Поставя се в суха тава и се пече на 

среден огън три часа. Фолиото се отстранява. Пуйката се намазва с 

масло и се допича до получаването на 

златиста коричка. 

Пълнена пуйка 

Шеф Антония Савова и  

Шеф Катерина Иванова, 11 
а 

кл. 

Интересни идеи  

за по-уютна  

Коледа 

Коледна украса в банята 

Коледна елха библиотека 

Коледна украса със свещи Коледен стилист: 

 Антония Савова, 11 
а 

кл. 


