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ВЕСТНИК НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ

“Вазовчета” обедини деца от три държави
Този празничен брой на вестника представя 122 творби на деца от Франция, България и САЩ. Гостите
ни от Америка са от Детройт, а от България от Търговище, Шумен, Попово, Кърджали, София,
с.Дългач. И от останалите класове на нашето училище подкрепиха празничная брой на вестника.
Уважаеми читатели, насладете се на 24 страници, в които греят щастие и усмивки. Творбите на децата
зареждат с най-светлата енергия и дават най-голямата вяра в бъдещето на този свят.
Янета Димитрова - отговорен редактор
Уфук Самет - 3 клас

Андрей Михайлов - 2 клас

Тези рисунки са избрани за представителни картички от благотворителната
инициатива на Асоциация “Ангели за България”.

КОЛЕДА Е
Емил Лебльо - 3 клас
Коледа - време за смях и игри.
Коледа - сърцето тупка от нетърпение и радости.
Коледа - украсени елхи:
с мама и тате закачаме топки, гирлянди, звезди.
Обичам Коледа с градовете в цветни светлини!
Обичам Коледа с подаръци под всички елхи!
Обичам Коледа - тогава дори и лошите стават добри!
Гост на броя е писателката Деметра Дулева - наш приятел и Първи
секретар – политически въпроси, култура и образование в Посолството на
България в Париж в продължение на 4 години. Сега е национален
кореспондент за франкофонията в МВнР в София. Откъс от романа ѝ
“Странстващият албатрос” четете на стр. 16-17.
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КАКВО БИХ ПОДАРИЛ НА
ДЯДО КОЛЕДА?

Невероятните идеи могат
да учудят и Дядо Коледа.
Продължава на стр. 2-3
ПРЕЗ КОМИНА ПАДНА...

Изведнъж чух шум, после
писък. През комина падна ...
Продължава на стр.4-5, 6-7
ПРИЯТЕЛИ НА БРОЯ
ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ

- Над 50 са пожеланията и
творбите на нашите гости.
Сгряват с любов и топлина.
Продължава на стр. 8-9, 10-11,
12-13, 14-15, 16-17, 24

- Ако можех, бих подарила на Дядо Коледа един магичен химикал, за да рисува подаръците на децата и
после всичко нарисувано да става истинско. Така той ще спести много време и работа.
Луиз Хинова, 3 клас
- Аз ще подаря на Дядо Коледа шоколад, защото той ми каза, че много го обича.
Жад Пайе-Бюран, 4 клас
- Имам пари да купя бонбони, шоколад и сладолед за Дядо Коледа. Бих искала да му подаря и един шарен
панталон.
Ава Зимерман, 4 клас
- Аз бих подарила на Дядо Коледа една шапка невидимка, за да успява по-лесно да се скрива от децата.
Дюн Латуш, 3 клас
- Аз ще му подаря един малък Дядо Коледа, за да има и той подарък.
Владимир Малие, 4 клас
- Аз ще му подаря още едно еленче като Рудолф, за да лети по-бързо шейната му.
Матийо Кере, 3 клас
- Аз ще подаря нов панталон, нови чорапи и нови очила, защото отдавна носи своите и вече трябва да ги
смени.
Ангел Рапчев, 3 клас
- Ако можех, бих подарил на Дядо Коледа едно печено пиле, защото мисля, че е гладен.
Берк Бахар, 4 клас
- Не знам точно какво, но сигурно ще се зарадва на сладолед.
Уфук Самет, 3 клас
- Аз бих искала да подаря на Дядо Коледа нова шейна и нови машини за подаръци. Мисля, че това би го
зарадвало много.
Кристияна Христова, 3 клас
- Ще подаря очила на Дядо Коледа, за да вижда по-добре.
Марк Льокартие, 3 клас
- Аз мисля, че му трябва голям чувал и един микрофон, за да го чуват по-лесно.
Лео Льокартие, 3 клас
Продължава на стр. 3
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- Аз бих подарил радост на добрия старец, за да е щастлив и да може да
раздава това щастие и тази радост на децата по света.

ВТОРОКЛАСНИЦИ
СИ ПОЖЕЛАВАТ:
- За Коледа си пожелавам

Емил Лебльо, 3 клас

да съм по-послушен!

- Ще подаря най-модерните машини на Дядо Коледа, за да майстори полесно играчките за децата.

Алек Андреев

Себастиан Лексис, 3 клас
- Кутийка с много шоколади ще подаря на Дядо Коледа. Да му е сладко,
когато работи.
Люна Лякай, 3 клас
- Първо ще му подаря хубави, пухкави, червени ръкавички, шоколадови
бисквитки и мляко, както и морковчета за еленчетата.
Наталиа Иванов, 3 клас
- Бих искал да му подаря нов и модерен компютър, за да си говори с
децата, да им чете мейлите и по-бързо да разбира какви са желанията им.
Емануел Иванов, 3 клас
- Мисля, че му трябва нова шейна, за да се движи по-бързо.
Валерия Гигова, 3 клас
- Ще подаря сладкиш на Дядо Коледа, защото е изморен и гладен от
носенето на подаръци. За еленчетата му - водичка и моркови.
Фелисия Ноел, 3 клас

- За Коледа си пожелавам
да няма болести по света!
Александра Тодорова
- За Коледа си пожелавам
моят брат да порасне
голям!
Ела Мустафа
- За Коледа си пожелавам
здраве, щастие, любов за
всички нас!
София Таджиути-Илиева

Анкетата е изготвена от Кристияна Христова, 3 клас

Бъдни вечер
Един път в годината празнуваме Бъдни вечер. Нашето семейство се събира.
Имаме си традиции, които идват от България. Мама казва, че традициите са
една невидима пътека, която ни свързва с България. На масата слагаме сърми
от лозов или зелев лист, боб. Има и питка с паричка. Правим пълнени чушки
и тиквеник. На масата има още мед, чесън и орехи за здраве. Всички
помагаме в приготвянето на празничната трапеза. Ястията у нас са девет, но
всички са без месо. Сервираме всичко в български традиционни чинии.
Много е забавно, особено когато всеки иска да му се падне парата.

- За Коледа си пожелавам
всички да сме живи и
здрави и с късмет!
Селин Ахмед

Себастиан Лексис, 3 клас
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ИСТОРИЯ ПО ДАДЕНО НАЧАЛО

Коледна фантазия
Беше полунощ. Аз станах тихо и се
приближих до камината. Реших да
чакам тук дядо Коледа. Изведнъж чух
шум, после писък. През комина
падна ...

През камината падна
белобрад старец с червен
костюм и голяма гъста
брада. Той носеше голям
чувал. Помислих си, че
трябва да се скрия, иначе
ако ме види, може да не ми
остави подаръци под
елхата. Върнах се в леглото
и заспах. На сутринта
видях под елхата всичко, за

което бях помолил Дядо
Коледа в писмото си до
него. Той винаги носи
радост и усмивки на децата
по света.

Ангел Рапчев

През комина падна една голяма, лъскава, червена ябълка.
- Я! Виж ти! Ябълка! Какво прави тук? Мечтаех си да получа електрическо влакче! Може би Дядо Коледа
иска да ми подари много витамини, за да имам мускули?
Взех ябълката, измих я и започнах да я хрупам. Плодът беше сладък и сочен. Когато отхапах от ябълката за
пети път, вкусът се промени. Зъбките ми попаднаха на нещо твърдо. Махнах внимателно ябълката и какво да
видя – сърцето ѝ блести! Блестящото сърце беше един златен часовник!
- Колко е красив! - помислих си аз и започнах да го разглеждам. В часовника тичаше една единствена
сребърна стрелка в циферблат с букви, затворени в кръгчета. Не можех да откъсна поглед.
Изведнъж ръката ми, която държеше часовника, стана топла като огън. Часовникът изчезна, но циферблатът
се беше отпечатал в дланта като белег. Озовах се в небето. Под краката ми се разстилаше градът с много
светлини. Пред мен беше стар дядо с бяла коса, с дълга брада и с блестящи очи, седнал в шейна.
- Дядо Коледа! - извиках аз.
- Да, аз съм! - отговори старецът. - А ти кoй си?
- Аз съм Емил! Ти не ми ли знаеш името? - попитах учуден.
- Не, не го знаех. Но те избрах! Всяка година пускам една ябълка в един комин някъде по света. Детето, което
я намери, става мой помощник. Тази година ти, Емил, ще раздаваш подаръци. Но има едно правило:
подаръци носим на всички, малки и големи, млади и стари, послушни и непослушни. На всички подаряваме
радост. Аз ще раздавам подаръци в северното полукълбо, а ти – в южното.
- А този часовник в ръката ми? - попитах аз.
- Това не е часовник, а компас. Той ще ти показва посоката на твоето пътешествие и после пътя към вкъщи.
- Добре, Дядо Коледа. Благодаря!
- Лек път и успех, Емил!
Помахах с ръка и изведнъж отлетях в голяма златна шейна, отрупана с подаръци. Цяла нощ раздавах
подаръци. Шейната знаеше пътя. Духаше вятър, който зачервяваше бузките. Тук-там се чуваше лек шум от
коли, глухо тракане на влак, песен на бухал. Зората наближаваше. Няколко звездички още блестяха, когато се
прибрах у дома. Мама и тате станаха пет минути по-късно.
- Мамо! Тате! Тази нощ бях с Дядо Коледа! Цяла нощ раздавах подаръци!
- Да, да... - разсмяха се мама и тате. А ние пък сме коледни елхички!
Емил Лебльо
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През комина падна Дядо Коледа! Аз го попитах:
- Не те ли заболя като падна? Не се ли удари?
А той ми каза:
- Не, не, но съм посипан целият със сажди.
Той имаше кош, пълен с играчки. На мен ми даде една хубава
кукла-балерина. Аз я прегърнах щастлива. После той отиде в
салона, за да сложи останалите подаръци под елхата. След това
се приближи до мен, погали ме по челото и ми каза, че не
трябва да казвам на никого, че съм го видяла.
Дядо Коледа се отдалечи и тихо затвори вратата на стаята ми.
След това заспах.
На сутринта беше Коледа и навън се сипеше сняг бял, пухкав,
вълшебен.
Дюн Латуш

Падна Дядо
Коледа!

с усмивка Дядо
Коледа.

Много се
зарадвах и го
попитах какво
ми е донесъл
тази година. А
той ми казва, че
имам ...

Аз много се
зарадвах и му
благодарих.

- Чакай да видя!

След това Дядо
Коледа си
тръгна, за да
зарадва друго
дете по света.

- Какво, какво?
- питам аз
нетърпеливо.
- Имаш нов
плейстейшън,
защото си била
послушна - каза

Кристияна
Христова

През комина падна нещо.
Когато се обърнах и се вгледах внимателно, видях един ботуш.
След това чух втори шум и видях втори ботуш. Започнах да се
притеснявам, защото това не беше подаръкът, който бях
поискал от Дядо Коледа. Та нали бях послушен цяла година?
Вече се бях отчаял и тогава чух още по-силен шум. „БУМ“ и
пред мен падна Дядо Коледа. Почернял от комина, леко
засрамен, той се усмихна. Подаде ми един голям пакет, на
който пишеше: „Весела Коледа“.
След това Дядо Коледа си взе ботушите и си тръгна обратно
през комина.
Уфук Самет
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Коледна фантазия

През комина падна огромна
червена торба, пълна с
подаръци. След това с
голям трясък се появи и
Дядо Коледа.

Беше полунощ. Аз станах тихо и се
приближих до камината. Реших да
чакам тук дядо Коледа. Изведнъж чух
шум, после писък. През комина
падна ...

Но това не беше познатият
на всички белобрад старец.
Този беше някак различен.
Имаше големи крила, с
които обикаляше света.
Това се налагаше, защото

ИСТОРИЯ ПО
ДАДЕНО НАЧАЛО

еленчетата му бяха болни и
не можеха да му помагат.
Така той беше намерил
бърз начин да се
придвижва сам и да раздава
подаръците на децата по
света.
Валерия Гигова

Пук! Пат! И ето... през камината падна подарък! Аз видях, че подаръкът имаше крачета.
Хоп - троп, отиде до елхата и изведнъж магически се превърна в Дядо Коледа. Видях, че с него е паднало и
едно голямо червено чувалче. Дядо Коледа взе от него подаръци и ги сложи под елхата.
Когато се приближих до камината, той ме видя. Дядо Коледа се усмихна мило и ме попита:
- Искаш ли да дойдеш с мен да раздаваме заедно подаръци?
- Да!- казах аз с много ентусиазъм.
След като приех предложението на Дядо Коледа, двамата се превърнахме в подаръци с крачета и през комина
се изкачихме до покрива на нашата къща. Там ни чакаше хубавата шейна на добрия старец с прекрасните
еленчета. Полетяхме към звездите и мечтите.
Люна Лякай

През комина падна Дядо Кокошан с няколко пилета.
- Ху, ху, хуууу! Бяхте ли послушни, деца?- попита той и без да дочака
отговор продължи:
- Здравей, малък! Дръж този подарък! Казвай къде криете електронните
апарати и ценните неща!
-Ъъъъъъ.... - каза само детето и продължи да мълчи уплашено.
- Даааа, не си много разговорлив. Сам ще проверя къде са - каза Кокошан
и тръгна из стаите. Намери телевизора и каза, че ще го вземе. След това
изкомандва пилетата:
- Пилета, грабвайте телевизора и да бягаме! Това каза Д.К., Дядо Кокошан
- крадецът, но той не знаеше, че и него го очаква неприятна изненада,
защото нищо лошо не остава ненаказано.

Матийо Кере
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Емануел
Иванов

В следващия миг през комина падна Дядо Коледа. Изтъркаля
се в стаята и застана точно пред мен. Онемях. Усмихнатият
старец ми остави подарък и преди да успея да кажа нещо,
изчезна.
Отворих пакета и намерих вътре конструктор „Лего”. Веднага
реших да построя ракета. Стана голяма и красива с едно
единствено копче в нея. Влязох вътре. Натиснах копчето и
излетяхме в космоса. Беше невероятно красиво, но после стана
малко страшно. Не знаех къде се намирам. За щастие в ракетата
си намерих сателит и се успокоих. Вече без притеснение можех
да летя и да се радвам на красивата ни планета.
Себастиан Лексис

Изненадах се и
отидох да
проверя какво
става. През
комина се
спускаше Дядо
Коледа с пълен
чувал с
подаръци. Аз
бях приготвила
шоколадови
бисквитки за
Дядо Коледа и
моркови за
неговите
еленчета. След
това Дядо
Коледа се
доближи до

нашата грееща
елха и остави
подаръци за
цялото
семейство. Бях
много
щастлива, че
видях Дядо
Коледа.
Наталиа
Иванов

През комина падна Дядо Коледа. Аз видях голяма чанта, която беше пълна с подаръци. Но Дядо Коледа
изглеждаше тъжен, защото при падането много от подаръците в торбата се бяха счупили.
Аз също се натъжих. Мислех си какво ще стане сега. Дядо Коледа трябваше да се върне и да направи още
подаръци. Но сигурно нямаше да успее да ги раздаде на толкова много деца, които го чакаха.
Той ме погледна и се усмихна. Бръкна в торбата и намери един подарък, който не се беше счупил. Подаде
ми го. Това беше един голям пакет. В него имаше шапка, часовник, очила, телефон и красиво конче играчка. Дядо Коледа знаеше какво най-много искам.
След това той бързо си тръгна. Трябваше да направи нови играчки, за да зарадва всички деца по света.
Луиз Хинова

През комина падна Снежанка. Тя бе облечена в красива черна
рокля. Подаде ми подарък и си тръгна.
Така и не видях Дядо Мраз.
Фелисия Ноел
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ДЕТРОЙТ, САЩ
Красивите рисунки на тези две
страници, 8 и 9, са по
разказа «Снежният човек и врабчето»
от Светослав Минков. Те са дело на ученици от
училище «България» в Детройт. То е основано
през 2010 г. и през май 2020 г. неговите
възпитаници честваха 10 - годишен юбилей.
Училище «България» има два филиала с над 70

деца от подготвителна група (3 год.) до 8-ми клас.
Танцовата група участва в редица международни
фестивали в Детройт и Чикаго.
Основател на училището е Даниела Начева, а
директор Еленора Барбов.

Винаги си пожелаваме по-добра година,
изпълнена със здраве, безброй успехи и
незабравими мигове. Не мисля, че можем да
определим 2020-та като такава. По-скоро
можем да я характеризираме като пъстра,
трудна и неочаквано различна. Това бе
поредното изпитание за човечеството, което
Валерия Милер -Детройт
дойде така изненадващо, че успя да порази
Кристина Барбов - Детройт
милиони. В сражението загинаха мнозина,
оцеляха само тези, които имаха силна воля, здрав дух и не на последно място огромна доза късмет.
Нека 2021-ва ни донесе спокойствието, от което всеки има нужда. Нека се сдобием с душевния лек, този,
който ще изцели цялото количество болка и страх, което е заседнало в съзнанието ни. Тази злочеста година ни
научи най-вече на дисциплина и на това, че трябва да ценим както собствения ни живот и този на близките ни,
така и здравето на всеки минаващ покрай нас. Най-важният урок, който трябва да остане завинаги в
съзнанието ни, е да бъдем отговорни - към себе си и към всички останали. Празниците са времето, в което се
събираме и се чувстваме истински щастливи, но след такава година трябва да се стремим да превръщаме
всеки ден в празник, защото никога не знаеш кога ще настъпи краят ти. Трябва да се възползваме от топлите
мигове, да сме благодарни на всяка подадена ръка и да се научим да уважаваме и ценим, защото доброто
обединява. Това е целта, която всеки трябва да си постави за идната година. Нека празниците ни бъдат светли,
а душите изпълнени с топлина, любов и хармония. Бъдете с близките си хора и ценете моментите, прекарани с
тях. Защото смисълът на живота се крие в любовта - в това да обичаш и да бъдеш обичан.
Румена Младенова - Търговище

Аделина Замбова– Детройт
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Жана Тодорова - Детройт

Магдалена Янев- Детройт

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ, БЪЛГАРИЯ
Литературните творби и пожелания на тези две страници са на възпитанички от две училища в град
Търговище.
Румена Младенова и Еля Изетова са дванайсетокласнички от Първо СУ “Свети Седмочисленици”. В
училището се обучават близо 1200 ученици. Създадено в далечната 1846 година, повече от 170 години.
13-гoдишнaтa Caндpa Paдeвa e ученичка в Първо ОУ “Христо Ботев”. Училището е наследник на ЕскиДжумайското класно училище, чието начало се поставя през 1846 година. През 1996 година тържествено е
отбелязана 150-годишнината на първото светско училище, а през 2006 година І ОУ „Христо Ботев” и І СУ
„Свети Седмочисленици” честват 160-годишен юбилей като наследници на първото светско училище в града.

Намираме се в навечерието на светли празници.
Такива, които блестят на календара и се отличават с
очакването, примирението и силната емоция, която
носят. Светът сега е сякаш в тъмна и мъглива улица с
много завои и кръстопътища. Но винаги има
надежда! Коледа - лъч светлина, сгряващ, сбъдващ
приказен момент! Нека в този миг на Рождество да
бъдем по-добри и да прогоним надвисналия облак
над Света Господен със силата на вечната вяра. Да се
Ивана Начева- Детройт
помолим за здраве за нас и нашите близки, за щастие,
за по-хубави дни и кураж за борещите се души. Нека
новата година да е красива като пролетта, топла като лятото, благодатна като есента, силна и непреклонна
като лютата зима! Бъдете здрави и се усмихвайте повече! Топли празници!
Сандра Радева - Търговище

Наближават едни от най-хубавите дни в годината, изпълнени с уют, безгрижни моменти и топлина.
Коледа е празник, който ни подсеща колко са
силни любовта и разбирателството. Нека в тази
тиха и свята нощ радостта и щастието са
неизменно до вас. Нека сиянието на тези светли
празници озари вашите сърца и ви донесе здраве,
удовлетворение и сили за бъдните дни. Нека всяко
ваше съкровено желание се сбъдне в магичната
коледна нощ. Нека Коледа ви дари с множество
подаръци, но нека не забравяме, че най-красивите
подаръци са онези в сърцето ни, което може да
събере милиони любими моменти, прекарани със
семейството, и още толкова красоти, които
виждаме в живота си. Нека такива бъдат вашите
коледни подаръци всеки ден!
Еля Изетова - Търговище
Кристина Барбов - Детройт
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Нелин Хиджаби -7 г
СУ „Сава Доброплодни“ има над 50годишна история. От 12 май 1992 г. учебното
заведение получава името Средно
общообразователно училище с разширено

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ СУ “САВА
изучаване на чужди езици и изкуства
„Сава Доброплодни“. Публикувани са откъси от
писма, стихове, есета и рисунки на негови
възпитаници.

ПИСМА ДО ДЯДО КОЛЕДА:
Скъпи, Дядо Коледа,
Всяка година получаваш милиони писма от всички краища на света.
Всеки се надява в светлата коледна нощ да получи подарък от теб.
Аз не искам подаръци. Пиша ти, за да ти благодаря, че правиш
хората щастливи. Иска се много търпение, любов и сила, за да
успееш да свършиш всичко. Това сигурно е много изтощително.
Затова аз ще ти направя подарък - една песен за теб. Надявам се да
те зарадвам! Линк: https://www.youtube.com/watch?
v=tAaGKo4XVvM

Камелия Кънева - 7 г.

Александър Маджаров, 6а клас
Дядо Коледа, имаш ли нужда от помощ?Аз съм едно обикновено момиче от България. Моята мечта за Коледа
е да се кача на вълшебната шейна и да обиколя в празничната нощ целия свят. Да надникна през всеки
прозорец и комин. Да видя милиарди щастливи семейства.
Ангелина Михайлова, 5е клас
Здравей, Дядо Коледа,
Когато бях по-малък, много исках да те срещна в коледната нощ, но сутрин намирах само подаръците ти под
елхата. През новогодишните празници те виждах на различни места: в детската градина, в магазина, по
улиците и се чудех как успяваш да си навсякъде. После разбрах истината, но макар да съм по-голям, все още
усещам коледната магия. Тя е свързана с много топлина, желания и подаръци. Събиране с близки за мен хора
и приятели. Е, тази година ще е малко по-различна, но нека да сме здрави.
Антоний Антониев, 6а клас
Коледа е вpеме за вълшебcтва, когато децата вяpват в невеpоятните неща, включително и в Дядо Коледа.
Понеже вече знам, че подаръците, освен да ги заслужиш, трябва и да ги купиш, помислих и реших да не
искам неща, които да се набавят с пари. За Коледа и за Новата 2021-ва година си пожелавам да се видя с
всичките си роднини, аз и те да са сме живи и здрави. Искам родителите ми да имат повече време за мен.
Симеон Костов , 6а клас
Скъпи Дядо Коледа,
Тази година искам да ми разкажеш повече за себе си. Как се чувстваш, когато знаеш, че остават броени дни
преди обиколката на света? За себе си мога да кажа, че съм много развълнуван. Този празник е най-веселият
от всички. На него сме заедно със семействата си и се забавляваме. Не искам да те разстройвам, но тази
година няма да е така. Знаеш защо, но...без тъжни чувства. Какво е настроението във фабриката ти? А
твоето? Знам, че си изморен. Ти искаш да зарадваш всички деца, но кой ще зарадва теб? Сигурно имаш
много приятели по света, нека и аз бъда един от тях. Ако искаш да споделиш нещо или имаш нужда от
помощ, аз съм насреща.
Тома Василев - 6а клас
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ДОБРОПЛОДНИ” ГРАД ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ
Здравей, Дядо Коледа,

Арзу Адилова-10б клас

С моето семейство празнуваме коледните празници, макар че сме мюсюлмани. За
мен и моето братче Али е голяма радост да посрещнем този празник. Имаме елха,
която украсявам с мама, слагам много украшения и лампички, елхата грейва и
всички ѝ се радваме. Дядо Коледа, аз не искам подаръци, защото съм голяма, но
искам да спре тази епидемия от корона вируса, болните хора да оздравеят, да се
намери лекарство срещу него и да се върнем към нормалния си живот. Няма нищо
по-ценно от здравето и затова се надявам ти да донесеш от Лапландия много чист
въздух и много чист сняг. Тази година е трудна за всички хора, затова искам
другата година да е по-добра за нас. Пожелавам си на мен, на моето семейство и
на всички хора по света да са здрави и усмихнати.
Мелек Реджеб, 5е клас

Скъпи, Дядо Коледа,

опърляш нос, на покрива се качваш,

Още някоя година

да чистиш сняг, покрил комина -

дано ми пишеш писъмце

естествено, кракът ти мина

за полярните мечета,

през керемиди и греди

дебелички като кюфтета,

и се в кревата строполи.

за елфи и за снежни хора,

Очаквам те с плам и трепет!

що чух - се трудят без умора.
С ботуши ходиш през ноември,

Светлозара Велчева - 6а клас

а в ден студен пък през декември

Здравей, Дядо Коледа!

Ниляй Намъкова-7 г.

Бих искала да те попитам как си, как се чувстваш? Има ли много сняг при теб, защото тук няма. Колко
подаръци направихте с джуджетата за тази година? Искам и да ти разкажа една история.
Една вечер мама ме изпрати да спя, но преди това приготвихме курабийки и прясно мляко за теб. Мама ме
остави в стаята и аз заспах. Сънувах как дойдох при теб и ти ме разведе из цялата фабрика за играчки, запозна
ме с джуджетата, след това ми разказа много интересна история с еленчето Рудолф и как се
подготвяте за празника. Дойде време да разнасяш подаръците и ме покани да се кача в шейната и да ги
разнесем заедно. Качихме се и потеглихме. Не след дълго пристигнахме и в моето градче, а ти ме изпрати
до вкъщи.
Аз си легнах и заспах, а ти остави подаръците и си тръгна. На сутринта
млякото бе изпито, а бисквитките изядени. Това беше най-вълшебният сън,
който съм сънувала! А ти вълнуваш ли се за тази Коледа? Имаш ли нужда
от помощ? Какъв подарък би искал да ти подарят?
Весела Коледа!
Соня Филчева, 6а клас
Нелин Хиджаби -7 г
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Камелия Кънева -7 г.
Коледни чудеса
По Коледа се случват чудеса
малки и големи.
Най-чакана от всички ни е тя да се решат нашите проблеми.
Слушам аз - когато
светлините на елхата светнат
и подаръци от злато,
скупчени под елхата, шепнат.
- На кого съм сбъдната мечта,
ще видим чак на сутринта,
когато палави деца,
ще дойдат с надеждата.

Че ще е оставил старецът
части от одеждата.
Ще разберат не на шега,
че идвал той е тук сега.
Минал през света в снега
да сбъдне съкровената им
мечта.
С това ви казвам аз сега:
Честита Коледа и чудеса!

Рая Свиленова -3б клас

Георги Пощаров, 5е клас
Коледа
Коледа, Коледа е,
тихо се сипе
снежецът бял,
магията идва лека полека.

Иван Ковчазов - 9б клас

Дечица послушни,
очакват подаръци
чудни.
Дядо коледа
пристига
с елени рогати,

с шейна приказна,
с подаръци чудни.
Коледа, Коледа е,
приказна Коледа е
вече,
радост не стихва във
домовете.

Селин Ешреф, 5е
клас

Коледа с моето семейство
За мен Коледа е един от най-прекрасните празници. В моето съзнание са останали незабравими спомени. Всяка
Коледа ние се прибирахме в Котел. Нашето семейство си имаше традиция. Събирахме се всички около масата,
хванати за ръце. Сервираха се нечетен брой ястия. В средата на бъдника слагахме свещ. Моят прадядо
прикадяваше храната с тамян, а сестра ми рецитираше молитва. За мен най-интересно ставаше в полунощ.
Моята баба се преобличаше като Дядо Коледа. Слагахме подаръците в чувал и ги криехме на различни места в
къщата. Беше много забавно.
Мари Изабел Белева, 6б клас
Лампа свети в нощта,
коледна звезда.
Надежда крие се в сърца,
Дядо Коледа, ела.

Йоана Асенова- 9б клас
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Селена Попова, 5е клас

Петя Байчева - 8б клас

ДОБРОПЛОДНИ” ГРАД ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ
Коледна магия
Коледният вятър
тихичко си пее,
ясна месечина
във небето грее.

Коледарски песни
се чуват в нощта.
Кога ли ще
почукат
и на нашата врата?

Тихо! Полунощ е!
На коледна трапеза Чувам ясен звън.
Дядо Коледа
събрали сме се
пристигна
днес,
с шейна отвън.
с усмивки по
Подаръци раздава
лицата
на
всичките деца,
от радостната вест.

а те го поздравяват добри,
с развълнувани
през новата година
сърца.
нека да ни върви!
Рождество
Христово
е най-светлият ми
ден,
защото засиява
всичко около мен.
Събрали сме се
всички
с пожелания

Даяна Василева - 5а клас

Антониий
Антониев, 6а клас

Габриела Сандева-4 в клас

Коледа настъпи днес
Коледа настъпи днес,
мама меси празничния кекс.
Слънцето огря,
грейна нашата елха.

чудни.
Навън приказка е бяла,
гората със сняг завила се е
цяла.
И се чува от летящата шейна:
-Весела Коледа на цялата
Земя!

Тя пълна е с подаръци без
край,
за мен това е пълен рай.
Всички са разсънени и будни, Тома Василев, 6а клас
развълнувани за подаръците

Ако видя Дядо Коледа наживо, какво ще му кажа?
Коледа е! Най-светлият празник! Светът е в очакване на чудото на доброто, на светлината, защото вярвам, че
винаги доброто побеждава!
Ще затворя очите си за миг и ще си представя, че пред мен е добрият Старец, с когото ще си поговоря.
Затварям! Да, чудото се случва!
Дядо Коледа, искам да ти кажа, че съм едно от децата,
които са били послушни през година, но тъй като тя беше
много различна, няма да мисля за подаръци. Искам ЗДРАВЕ.
Нека, Дядо Коледа, всички деца да са здрави, за да има
много детски игри.
И ако може още нещо: би ли могъл да направиш така, че
всички хора да са малко по-добри!
И знаеш ли, мили Дядо Коледа, много искам да ти помогна
тази година, да бъда с теб и да раздавам подаръци на децата,
за да видя техните усмивки, тяхното щастие, защото те са
част от КОЛЕДНОТО ЧУДО!
Мартин Йорданов, 5е клас
Симона Жечева - 8б клас
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ГРАД КЪРДЖАЛИ
Паулина Карачомакова е на 17 години.
Наскоро единадесетокласничката от СУ „Отец Паисий“ –
Кърджали, спечели Голямата награда за проза от Шестото
издание на Международния фестивал „Българска душа на Святата
земя“.
Нейни стихове, разкази и есета са отпечатани в различни
литературни списания и сборници в страната и в чужбина. Тя е
носител и на много регионални и национални награди в областта на
изобразителното изкуство. В началото на 2019 г. нейна
компютърна рисунка бе отличена и подредена на изложба в
Европейската комисия в Брюксел.

Зимна загадка
Не е ли странно явление този сезон? Три месеца вятърът свири, пушат комини, болежки в ставите,
пустеят паркове, вият псетата, киша по шосетата, грипове, сметки и празни джобове, зъзнене по спирки и
хлъзгане по стълби. Не е просто коварна – жестока е зимата! Под лъскавото ѝ бяло покривало не бисери,
а гнили листа почиват. Над тях дърветата черни и голи размахват клони на буйните, безмилостни
ветрове. Брулят таз земя навред, събарят и навяват снегове. Обезцветяват пейзажите – бели и празни,
като пустини. В далечината де зърнеш снежен човек – той белоглав старец бил! И него го пронизват
студове. Не носи подаръци, а само грехове. Сурова и тъжна е.
И пак, щом зърнеш как скреж краси прозорците, девствен сняг – бордюрите, а ледени висулки – суетните
первази, въздъхваш бавно с преклонение и благодарност. Див и чаровен от калта надигнал се е стрък
кокиче. Пробол е снеговете. И ето, че бялото е вече символ на надежда. По причудливите изваяни
форми, ту от немирни ветрове, ту от палави ръце, се отразяват празничните светлини и звездните лъчи.
Блести земята снежна, чиста като човешките надежди, не – като отражение на рая. Сякаш се дочува
ангелският хор! Напомнят небесата за онзи чуден дар. Него Бог дарил е, за да станат бели и човешките
души.
Не е ли странно явление зимата? Топи се тя.
Топи се със своята самота и болка. Топи се със
своите радости. Топят се и хората… Но тя пак
ще се завърне, загадъчна и бяла. Както винаги, за
да ни напомни, че и нас ни има и тази година.
Паулина Любомирова, 17 г.

Илиян Стоицов, 10 г.
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И ОТ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ, БЪЛГАРИЯ
Прекрасните рисунки са на възпитаници на школа за
изобразително изкуство ''АРТЕЯ''- град Търговище. Тя
е създадена през 2008 г. като извънучилищна форма за
обучение на деца и ученици в областта на изящните и
приложно-декоративните изкуства. В школата децата
се изучават рисуване, графика, живопис и приложно
изкуство - изработване на текстилни пана, пластика от
хартия, мозайка и др. Ежегодно детските авторски
творби участват в над 50 международни и национални
конкурса за ученическо художествено творчество.
Много от децата са носители на високи отличия.
Давид Илиев, 9 г.

София Йорданова, 8 г.

Божана Николова, 10 г.

Тихомира Пенкова, 11 г.

Божана Николова,10 г.

Йоанна Груев, 11 г.

Георги Николов, 10 г.
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ГОСТ - ПИСАТЕЛ НА БРОЯ
Гост на броя е писателката Деметра Дулева - дългогодишен приятел на
нашето училище.
Поднасяме на нашите читатели нейният поздрав за 2021-ва година:
« Скъпи приятели,
Изтичащата 2020 година беше извънредна в много отношения. Важни неща,
които имахме за неоспорима даденост ни бяха отнети или забранени.
Но така по-добре разбрахме колко много държим на тях и колко е хубаво да
можем да ходим на училище и на работа, да се виждаме с приятели, да
пътуваме.
Много пъти чух да казват, че животът след вируса няма да е същият. По
всяка вероятност ще е така, но няма да е непременно по-лошо. Дори
напротив, дава ни се шанс да проеосмислим света и себе си и да ги променим
към по-добро.
Вярвам, че 2021 ще бъде по- здрава, по-силна и по-добра.
Весела Коледа и Щастлива Нова Година! Бъдете здрави и щастливи!”
Откъс от романа “Странстващият албатрос”
Издателство “Хермес”, 2019 г. Награда “Перото” за най-добър дебют на годината. Втора награда на “Портал
Култура” в категорията художествена проза. Номинация на Фонд “13 века България” за роман на годината.
“Връщам се в спомените си към къщата на баба Дана, майката на моята майка.
Спя на кушетката в кухнята, на гости сме ѝ за Нова година, заедно с родителите ми и всичките ми
братовчеди. Стаите са запълнени с чичовци, вуйчовци и лели. За мен е запазена кушетката - имам тази
привилегия като единствено момиче сред децата. Момчетата спят в спални чували на пода, по стаите.
Баба е станала първа, за да стъкне огън в печките. През нощта дървата са изгорели и къщата е изстинала,
въпреки дебелите си каменни стени.
Чувам леките ѝ стъпки и предвкусвам топлината, която скоро ще се усети и под завивките. Тя знае, че не спя и
я дебна. Това е наша отдавнашна игра.
След малко идва и слага затоплените си длани върху бузите ми. Правя се на заспала, за да удължа
удоволствието.
После пита: “Пържени филии или бухти?”
Имаме си стара традиция да приготвяме закуската двете, участието ми дава правото на избор. Кухничката й е
отделена със завеса от голямата стая, която служи за трапезария. Обикновено е сама около печката, а аз гадая
какво готви по уханията или по шумовете, които идват зад завесата. Баба я дръпва, щом приготви обяда или
вечерята и като в приказка пред мен се разкриват тава с печено пиле и златисти картофки, купички с кремкарамел или дъхави курабийки. От тази първа завеса в живота ми до ден днешен е останал сърдечният трепет,
който изпитвам при всяко вдигане на завеса – в театъра за пиеса на Шекспир, в залата за концертите на майка
ми, в Академията за нашите студентски спектакли. Преградата, която се отмества, за да ме свърже с омаен
свят от вълшебства.
Днес ми се ядат бухти със сладко. Баба счупва яйцата, а аз усърдно ги бия в купата. Добавяме брашно, кисело
мляко и сода, щипка сол и щипка захар.
Продължавам да бъркам, докато замеся меко тесто. Правя пробата с пръста – натискам и ако остане
вдлъбнато, значи е достатъчно меко. През това време тя е затоплила мазнината и започва да пържи като бързо
слага тестото с лъжица.
Много обичах моята баба, като съвсем малка вярвах, че е феята от приказките, чието добро дело винаги
побеждава. Виждала съм я да плаче един-единствен път. Стоеше безмълвно и сълзите й се стичаха по бузите,
капеха върху басмената престилка. Никога не разбрах защо, ала това е един от най-тъжните ми спомени.
Бабите знаят всичко за нас, ние за тях – нищо. А би трябвало, миналото е единственото истинско наследство,
което ни оставят. Продължава на стр. 17
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ГРАД ПОПОВО
Елеонора Неделчева - 14 г.

Ивайла Райкова - 6 г.

Прекрасните рисунки са на възпитаници на Школа
"Арт Попово" при Дом на културата "Д. Коларов" гр. Попово.
Това е мястото за творческо развитие, за израстване
и художествена изява на децата. Обучението е
групово, но подходът към всяко дете в групата е
индивидуален. Децата от Школата са носители на
престижни награди от национални и международни
конкурси.

Мария Гюлина - 7 г.

Преслава Станева - 12 г.

Скоро всички ще се разбудят и цял ден ще се приготвяме за вечерта на Нова година, когато щеше да дойде
Дядо Мраз.
Тогава Дядо Коледа не съществуваше. Още не мога да разбера как е възможно да направиш цяла нация
атеисти. Беше ни забранено да ходим в църква. И никой не вярваше в Господ. Като дете дори не знаех какво е
Коледа и как се празнува. Но и така бях щастлива. За мен беше важно да е празник и семейството да се
събира.
Цял ден ще готвим дружно. Всеки ще направи коронния си номер.
Мама ще свие сармите. Никой не може да ги прави вкусни като нея, нито има търпението да навива листата.
Поставила е личен рекорд от 83 сарми, да видим дали тази година ще постигне нов.
Баба ще меси питка и после ще нареди капамата. Татко и чичо ще режат мръвки, ще чукат пържоли, ще мелят
кайма и оформят кюфтета.
Леля е по сладкото, тя ще прави десерта. Обикновено ни изненадва, но на мен снощи ми подшушна, че тази
година няма да прави баклава, а шоколадова торта. Леле!
Дядо ще точи кани домашно вино от сутринта и ще настоява при всяка глътка за похвали. А за децата ще се
отворят най-вкусните компоти – от ягоди и малини.
Предполагам аз отново ще съм дежурна на салатения бар. Ще направя снежанка с орехи. Поне две купи. Ще
режа кисели краставички и ще нареждам туршии. През зимата компенсираме с консерви липсата на свежи
зеленчуци.
Чичо с фотоапарата ще запечата всеки момент, дори злепоставящите пози. Като, например, тази с баща ми,
налапал лакомо цяло свинско краче. Щрак! Мама и леля играят ръченица. Щрак! Вуйчо спи на пода, положил
глава върху пантофите на дядо. Щрак! Мама и татко танцуват “буги-буги” на фона на “Облади облада”, в
изпълнение на Емил Димитров. Щрак! Аз ям мандарини.
Гледам голямото семейство, събрано около масата и изпитвам радост, примесена с болка. Скоро празникът ще
свърши, семейната идилия ще се разпадне и ще се събираме все по-рядко.
С детството приключиха големите семейни вечери, големите надежди и големите планове.
Но днес е празник и е само хубаво!”
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С “ВАЗОВЧЕТА” ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ,
Коледна надежда

Раз, два, три и ето
нещо във комина шумоли.

Навънка сипят се звездички,
а вътре греят детските очички.
Цяла година вече измина
и от всички празници
Коледа е най-любима.
Чакам я от все сърце,
за да изиграя аз едно хорце.
Облякох си народната носия,
а дядо сипа си една ракия.
И сега чуди ми се главата,
какво ще има под елхата?
Баба питката разчупи,
Пресиян Рено, 1 клас

Обърнах си главата
и какво да видя под елхата –
чака ме кола крилата.
Излязох през вратата,
за миг видях шейната.
Усетих добротата,
която ще спаси земята.
Сега светът очаква нещо ново,
защото пак е Рождество
Христово!
Симеон Ненков , 5 клас

значи нещо ще се случи.

Спомен
Тази 2020-та година няма да я запомня с нищо добро. Раздели ме с много от приятелите ми, спря
тренировките ми, направи скучни междучасията в училище. И най-лошото – скри на всички лицата ни зад
маски. Вече не виждаме по улиците лица, а само очи. Но тези маски ме подсетиха за едни други - кукерски
маски, които видях миналата година в България. Сега ще ви разкажа тази история.
Специално отидохме в родния град на мама – Перник, където всяка зима се провежда международен
фестивал на кукерите. Това е стара българска традиция от много векове назад за прогонване на злото. От
цялата страна и чужбина се бяха събрали групи, облечени по най-причудлив начин. Някои с кожи от
различни животни, други с дрехи от нарязани разноцветни ленти, трети с много красиво избродирани
дрехи. Но всички имаха на кръста си вързани по няколко звънци, наречени хлопатари – от най-малки, до
най-големи размери. Един от групата бие тъпан и в такт с него леко подскачат всички кукери, хлопатарите
звънят и се получава нещо много красиво, от което, както казваше мама, направо настръхваш. Целият град
през целия ден е под звуците на този звън от стотици хлопатари и това дава особено чувство на всички
присъстващи. А те са стотици хиляди. Градът е пълен с усмихнати хора, деца, майки и татковци, баби и
дядовци. Всички със зачервени от студа бузи, но много весели и щастливи. Най-силно обаче ме
впечатлиха кукерските маски или както ги наричат ликове. Те са най-различни по големина. Изобразяват
разни птици и животни, многоглави змейове, разни страшни непознати същества. Някои от тези ликове
стигат до два-три метра. Целите са направени от пера, разни лъскави стъкълца и други материали, които са
събирани и лепени едно по едно в продължение на месеци. На някои има закрепени цели препарирани
птици и глави на диви животни. Целият този звън на хлопатарите, страшните облекла и ликове имат за цел
да уплашат и прогонят злото и болестите. В това са вярвали старите българи, живели преди много векове.
Радвам се, че този обичай е запазен до днес и всяка година се организира този фестивал, на който за наша
радост миналата зима присъствахме и ние. Беше прекрасно преживяване, което си заслужава да бъде
видяно от всеки, който има българска кръв и обича България. Този карнавал е трудно да бъде разказан –
трябва да се види!!! Ние го видяхме и запомнихме завинаги!
Виктор Петров, 5 клас
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ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС
Три момичета
Тази нощ, докато спях в съня ми дойде едно момиченце. Каза ми, че се казва Коледа Минала. Тя ме заведе в
къщата на баба във Франция. Кучето и котката ми лежаха блажено до запалената камина. В същата стая
блестеше разноцветна коледна елха. Баба и мама още бяха в кухнята и приготвяха коледната трапеза.
Носеше се миризма на баница и на фондю от френско сирене. Видях се как развълнувано отварям
подаръците си. Получавах точно това, които исках. Бях много радостен.
Още се усмихвах в съня си, когато се появи едно ново момиче. То не беше много мило и красиво. Казваше
се Коледа Сегашна. То ми показа тази Коледа. Отново бях във Франция. Видях как аз и семейството ми се
топлим пред камината. Котката съскаше, а кучето лаеше. Мама и баба бяха ядосани и се караха за това кой е
виновен за прегорялата храна. Попитах баща си дали може да излезем да покараме кънки в близкия град
като всяка Коледа, но той каза, че тази година не може. Българските ми баба и дядо ми звъннаха, за да ми
честитят Коледа. Попитах ги кога ще се видим, но те смениха темата.
Въртях се неспокойно в съня си. Тогава се показа трето момиче – Коледа Следваща. Тя ме заведе в
България. На елхата светеха безброй лампички. Мама и вуйчо бяха приготвили торта. Видях как аз и
братовчедите ми играем на криеница и се смеем. Разменихме си подаръците. Беше много весело.
Така, когато сме тъжни, можем да повикаме в съня си Коледа Минала и Коледа Следваща.
Стефан Ступак , 5 клас,

Кукери
Кукери скачат във белия сняг
и звънят с хлопатари огромни.
Обикалят те всеки дом, всеки праг,
злото прогонват, където го сварят.
С маските страшни на свойте лица,
с кожени дрехи облечени
танцуват без умора
за радост на децата и на всички хора.

Коледна елха
Коледна елха блещука,
Коледа е вече тука.
Коледна елха ни радва
и децата изненадва.

Пъстра,
шарена елхата
краси градовете и селата.
Нека всички да се съберем
и подаръци да си дадем!
Кристияна Христова, 3 клас

Саша Зимермам, 7 клас

Стар обичай е, от нашите деди.
Живее до днеска дори.
И вярват хората, че ги пази от беди
и гони далече всички злини.
Играйте кукери, играйте
със страшните си маски.
Болестите надалече изгонете
и, моля ви, усмивките върнете!
Борис Петров, 5 клас,
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С “ВАЗОВЧЕТА” ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ,ТРЕТИ,
Балерината звезда
Беше Бъдни вечер. Докато родителите им приготвяха постна храна за празничната вечеря, децата играеха. В
едно ъгълче на детската стая куклата балерина на Катерина си мечтаеше да види Дядо Коледа. Отвън се
чуваха детски смях и коледни песни.
Дойде времето семейството да седне на масата и децата излязоха от детската стая. Тогава всички играчки
също започнаха да се веселят и да празнуват. Но изведнъж по коридора се чуха стъпки. Бяха децата.
Играчките бързо отидоха по местата си. Само балерината не успя. Катерина се учуди, че тази кукла се
намира на друго място. Но нямаше време да се чуди много, защото родителите ѝ казаха, че Дядо Коледа
току-що е оставил куп подаръци под елхата. Децата се втурнаха към елхата. Балерината ги последва тайно и
излезе навън. Най-голямата ѝ мечта се сбъдна. Тя видя Дядо Коледа и дори успя да се скрие в шейната му.
След миг дядо Коледа вече летеше с шейната си сред звездите и снежинките в небето. Една звезда се
приближи и го попита защо носи вече подарена кукла. Учуденият Дядо Коледа погледна в шейната и видя
изящната красива балерина. Той я подхвърли нагоре във въздуха и в същия миг куклата се превърна в
звезда. Така целият свят щеше да види красивата танцьорка като нова блестяща звезда в небето.
През това време децата търсеха балерината вкъщи. Лутаха се от стая в стая, но не я намираха. Накрая
тъжната Катерина се доближи до прозореца. Погледна нагоре към небето, обсипано с хиляди звезди.
Момиченцето забеляза, че една звезда прилича на танцуваща балерина. То позна своята кукла. От тази нощ
звездната танцьорка всяка вечер танцуваше своя танц за Катерина и бдеше над нея.
Лора Брандт, 4 клас

Добро за добро
Любимата ми ваканция е Коледната. Защото отивам на село при баба и дядо в планината. И там, до топлата
камина и красивата елха, чакам с нетърпение подаръците, докато дядо разказва приказки. Най-хубавата е за
едно сиво птиченце, което се казва Сив-Сив. Всеки път искам дядо да ми разказва приказката, защото е
много красива и вълшебна. Тогава дядо ме води по една пътека чак до един от върховете на планината. По
тази пътека има рисунки на всички деца от селото. Те разказват как СивСив си мечтае да стане голям и цветен като другите птици. В началото
птичето нямало нито едно перце по себе си, а много искало крила.
Изкачваме планината и полека, полека откриваме всички приключения на
Сив-Си,
когато
и
той
изкачвал
планината.
По пътя птичето помогнало на всяко срещнато животно, което имало
нужда от помощ, и за всяка добрина получило едно цветно перо. Найпосле с дядо пристигаме на върха. Ние разбираме, че птичето срещнало
там една много красива драконка и се влюбило в нея. Сив-Сив се огледал
и видял, че вече не е малко сиво птиченце. Неговата мечта се сбъднала:
той
станал
голям
красив
дракон
с
шарени
крила.
Сив-Сив бил награден заради добрините, които направил. Така дядо ме
научи, че като правиш добро, получаваш добро. И то не само по Коледа!
Дюн Латуш, 3 клас
Девин Гедиксиз, 5 клас
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Коледа
Бъдни вечер е. Навън вали сняг и вятърът разговаря със снежинките. А вкъщи е топло, светло, уютно.
Всички сме седнали заедно около украсената маса, разговаряме и се смеем. Вечерята, приготвена от мама, е
много вкусна. В очите на всички ни има любов.
Става късно и си лягам, но не мога да заспя. Лежа в леглото и си мисля за децата, които не са със
семействата си, нямат храна и топлина. Става ми мъчно, но неусетно заспивам.
На следващия ден е Коледа. Виждам подаръците под елхата и се втурвам към тях. Отваряйки мечтания
подарък, се спирам изведнъж. Странно, но не се чувствам добре. Сещам се отново за нещастните деца.
Казвам на мама и тате, че искам да дам подаръците си на самотни деца.
Най-важното е, че вкъщи всички сме заедно! Магията на Коледа е доброто, което ние самите създаваме. Тя е
в сърцето на всеки от нас.
Андре Димитров, 4 клас

Коледа за мен
Коледа за мен е вълшебен празник, изпълнен с радостни усмивки, любов и топлина. Вярвам, че на Коледа се
случват чудеса.
Този празник е изпълнен с неописуема енергия, за мен вълшебна. Украсяването на елхата е най-голямото
вълшебство на този празник. Украсяването на целия дом със светещи, блестящи лампички е най-голямата
радост за мен. Да бъдеш с хората, които обичаш, да пееш коледни песни и да се веселиш с тях, да пожелаеш
здраве и късмет. Това е моята вълшебна Коледа. Обожавам аромата на Коледа, на вкусните гозби, плодове и
канелени бисквитки.
Най-голямата магия се случва, когато навън започне да вали сняг. От прозорците се вижда само как
снежинките танцуват в небето, все едно си в приказка.
Най-големият подарък за мен е, че сме заедно с моето семейство и моите любими хора. Всичко е толкова
красиво! Това е вълшебството на Коледа.
Берк Бахар, 4 клас

Емилия Дончева, 5 клас
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С “ВАЗОВЧЕТА” ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ,ТРЕТИ,
Моята Коледа
Коледа е най-хубавият празник, моята приказка през декември. От началото на декември всички улици и
магазини светят, обсипани с хиляди лампички и гирлянди. От всяка уличка звучат коледни песни. Има
много концерти, които карат хората да усетят духа на Коледа и да чакат празника с нетърпение.
Ние също украсяваме елхата вкъщи с топки, гирлянди, лампички. Всяка година купуваме нова играчка за
украсата на елхата. Мама казва, че традицията е такава. Освен това правим коледни сладки, пишем и
изпращаме писмо до Дядо Коледа.
Обичам да съм на Коледа в България. София тогава е много красива. Мама ме води в мола до нас. Там имат
чудесна празнична програма. В нея участват Дядо Коледа, Снежанка, джуджета, елени. За доброто
настроение на хората свири духов оркестър. Много е весело! На Бъдни вечер също е много весело. Всички
сме около масата, която мама е отрупала с прекрасни ястия. Празнуваме и чакаме с нетърпение Дядо Коледа
да ни донесе подаръци. Винаги заспивам преди да дойде и не мога да го дочакам. В коледната сутрин тичам
към елхата с подаръците. Целият ден минава в игри и смях.
Демир Есентюрк, 4 клас

Коледа, ела!
Наближава Коледа. Наближава Рождество Христово. Чакам сняг, Дядо Коледа, подаръци. Чакам
вълшебства. Пухкавият сняг, игрите навън, белотата и чистотата на Коледа. Това е нещо наистина
вълшебно. Всеки ден ставам от сън, поглеждам навън и се надявам да завали пухкав сняг.
С нетърпение очаквам Бъдни вечер. Гледам през прозореца кога ще прелети Дядо Коледа с шейна, пълна с
подаръци за всички деца по света. Коледната сутрин е прекрасна. Тя ухае на празник. Искам да затворя очи
и да мечтая. Но с мама си имаме работа. Ще приготвяме вкусни ястия за празничната маса. Вече сме
изпратили писмото до Дядо Коледа. Мама помогна на мен и сестра ми да го напишем. В писмото си
пожелахме всичко, което искаме да видим под коледната елха. А елхата... Тя стана прекрасна – цветна и
красива с многобройните си светлини и играчки. Обожавам я! Накрая баща ми вдигна на ръце сестра ми и
тя сложи голямата коледна звезда на върха на елхата.
Обичам коледните вечери със семейството. Вълшебството на Рождество е около прекрасната семейна
трапеза. Щастието е в очите на сестра ми, която отваря подаръците от Дядо Коледа. Щастието е в очите на
хората, които обичам. Мисля, че това е духът на
Филип Брандт, 1 клас
Коледа - да бъдем добри и щастливи. Леко
затварям очи, не искам да пропусна духа на
Коледа: навън всичко е потънало в снежна
белота, тихо е, а вкъщи има топлина,
разбирателство, радост...; в камината гори
коледният бъдник. Вълшебно е като в приказка.
Е, лягам си вече. Скоро е Коледа – любимият ми
празник!
Ангел Рапчев, 3 клас
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Коледа
Бяла зима е навън.
Наближава коледният звън.
А децата са щастливи,
пеят весели, игриви.
Нека украсим елхата!
Край трапезата богата,
с много смях и чудни песни
чакаме подаръци чудесни.
Дядо Коледа с шейната
ще обиколи земята,
за да зарадва всички
палави деца добрички.
Кристияна Христова, 3 клас

Коледна приказка
Коледа за мен е един от най-хубавите празници. Тогава празнуваме
раждането на Исус Христос и всичко е някак вълшебно и много
красиво. Коледа е надежда и разноцветна светлина. Навсякъде блести
украса от празнични гирлянди и лампички. Предполагам, че така
празничен е целият свят. В Германия е много красиво! Аз живея там.
Най-хубаво е на празничните базари. За децата има много лакомства, а
възрастните се сгряват с топъл пунш в студените вечери.
У дома също става вълшебно. Любимият ми момент е, когато
украсяваме елхата с мама, татко и брат ми. Всяка Коледа под коледното
ни дърво има много подаръци за цялото семейство. Но аз винаги съм
много щастлива, когато прекарваме ваканцията в България. Тази година
ще посрещнем там Рождество заедно с бабите и дядовците ми. През
деня ще отидем на пързалката с братовчедките ми, а вечерта всички
усмихнати ще бъдем заедно на празничната маса.
Това е Коледа – очи, които ме гледат с обич, подаръци под елхата,
вълшебни светлини и много сняг!
Рени Калинова, 4 клас

Вълшебна Коледа
Беше Бъдни вечер. В малка селска къщурка се чу писъкът на малката Ева. Тя тъкмо беше намерила
любимата си книга, разкъсана на пода. След малко се чу гласът на майката:
- Филип, пак си направил някоя пакост?
В този момент Филип тъкмо се промъкваше тихо, за да пъхне котката на съседите в кофата за боклук. След
вечеря цялото семейство отиде в топлото помещение, където до елхата бяха натрупани куп подаръци.
Филип беше толкова развълнуван, защото най-сетне щеше да получи едно електрическо влакче, което си
беше пожелал от дълго време. Но за негова изненада, той беше единственият, който не получи нито един
подарък. Беше толкова сърдит и тъжен, че реши да отиде при Дядо Коледа и да му се оплаче. Майка му
беше казала, че може да намери Дядо Коледа, като следва коледната звезда. И Филип тръгна. След дълъг път
звездата влезе в комина на една къща, направена от лед и сняг. Момченцето почука на врата. Отвори му
коледен елен, който го заведе при дядо Коледа.
- Знам защо си тук - каза Дядо Коледа. - Видях,
че правиш пакости и си непослушен. Затова не
ти дадох подарък. Но ако направиш една
добрина от сърце, ще върна времето назад и ти
ще получиш своя подарък.
Детето си тръгна с надежда. Докато се
прибираше към къщи, Филип се чудеше каква
добрина да стори. Тогава му хрумна, че трябва
да направи една добрина на всеки, когото е
ядосал през изминалата година. Когато направи
последната добрина, се озова пред елхата,
около която имаше натрупани много подаръци.
Лора Брандт, 4 клас
Селин Ахмед, 2 клас
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УСМИВКА
НА БРОЯ
Зная, че Дядо
Коледа носи
подаръци само на послушните
деца. Идва, когато има сняг. Не
зная откъде влиза. Виждала съм
го веднъж в старата къща.
Нищо не помня... Само, че пях
и с рокля бях...
Вероника Лексис, на 4 год.

СТИХЧЕ НА БРОЯ
Звезда
В тъмното небе блести звездата.
Все наднича над земята,
гледа как растат децата.
В годината веднъж
тя се качва на елхата,
носи добрина в сърцата.
С радост буди сутринта:
Коледа при нас дошла!
Емил Лебльо, 3 клас

Нашите приятели от с.
Дългач, България ни
поздравяват чрез
красоти от плетива и
мъниста и рисунки.

Фатме Алиева,
12 г., .Дългач

РЕЦЕПТА НА БРОЯ
ЗАБЪРКАЙТЕ СИ ТАЗИ БАНИЦА!
Първо слагаме цяло кубче мая и една щипка сол. Размачкваме
и става магия: маята става на пюре! После добавяме яйца и
мляко. Разбъркваме, разбъркваме. Най-накрая слагаме брашно.
Разбъркваме, докато не можем вече да разбъркваме. Във всяка
кора слагаме сиренце и я завиваме на охлюв. Слагаме баницата
в тава и я печем. Когато е готова, я изваждаме и я напръскваме
с водица. Покриваме я с кърпа и я оставяме да отиде на нивата.
Чак тогава сядаме да я хапваме.
Продукти за баница със спанак и сирене: кори за баница, 6
яйца, сирене, кисело мляко, масло, газирана вода, спанак, ако
ви е вкусен. Добър апетит!

Джемиле Хюсейнова,
12 г.,с.Дългач

Емил Лебльо и Люна Лякай, 3 клас

Еда Алиева ,
6 г., с. Дългач

Стефан Ступак, 5 клас
Мерт Гедиксиз, 5 клас
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Еда Алиева ,
6 г., с. Дългач
От всяка картинка вземете буквите
в белите кръгчета
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