
 

 

 

Вестник, Брой 9,  
31 декември 2022 г. 
гр. Париж 

Асоциация  
“Христо Ботев”  
Българско училище 
“Иван Вазов”, Париж 

Щастлива Нова 2023 година! 

Скъпи приятели, в ръцете ви е брой 9 на в-к “Вазовчета“. На тези праз-
нични страници ще видите творбите на талантливите ни ученици - въл-
шебни истории, стихотворения, гатанки, есета, рисунки и късметчета. 
Ще се насладите на моменти от нашето коледно тържество. За веселото 
настроение ще помогнат и нашите гости - писателят Радослав Гизгин-
джиев, както и деца и младежи от град Попово. 

Студиото по журналистика и творческо писане съществува втора учебна 
година и младите журналисти в него списват този вестник. От тази учеб-
на година в нашето училище работят още две нови виртуални студиа, в 
които учениците ни развиват талантите си. Това са вокалното студио с 
ръководител г-жа Десислава Станкова и студиото по изобразително 
изкуство, което се ръководи от г-н Даниел Русев.  

През декември БУ „Иван Вазов“ - Париж стана член на Конфедерацията на българските културни организации 
и дейци в чужбина, чиято мисия е да популяризира изкуството на българс-
ките творци по света, да повиши обществения интерес към изявите на бъл-
гарите зад граница, да издигне българската култура и духовност в чужбина.  

Янета Димитрова – отговорен редактор и учител в училище “Иван Вазов”, Па-
риж 

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

РУБРИКИ НА БРОЯ 

Коледно тържество в 
снимки  
На стр. 2 - 3 

Коледното приключе-
ние на Демоника  
На стр. 4 - 6 

Вълшебни истории  
На стр. 7 - 13 

 

 

Приятели от близо и 
далече 

На стр. 15 

Гост на броя        
На стр. 16 - 17 

Късметчета и гатанки 

На стр. 18-19 

Забавна страничка 

На стр. 20 
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Гост на броя                                                           
е  нашият приятел Радослав Гизгинджиев - писа-
тел, кинорежисьор, психолог.  
Радослав Гизгинджиев като творец се отличава от 
писателите в България с разпознаваем и свой собст-
вен стил. Страни от стереотипите и рамките и много 
често казва, че пише книгите, които самият той би 
искал да прочете.  
 

Повече за нашия гост можете да прочетете на 
стр. 12 - 13 

Късметче 

ЗДРАВЕ! 

Георги Гергов, 7б клас 

Лора Брандт, 6б клас, студио по рисуване 

Патрик Милев, 3б клас,  

студио по рисуване 

Той е тъй-невероятен,             
дядо най-приятен! 
Има си добро сърце, 
смее се от все сърце. 
Кой е той? 

Софи Драганов, 5б клас, 
студио по журналистика и 
творческо писане 

Късметче 

ЛЮБОВ! 
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Нашето коледно тържество започна на 10 декември 2022 г. със закъснение, защото Дядо Коледа го нямаше. 
Минаха песен, танц и сценка, а той все не пристигаше. Изведнъж се появи Демоника – царицата на злото, 
обградена от нейните принцове на мрака. Те бяха пленили Дядо Коледа и не искаха да го пуснат! Злата Де-
моника ни заповяда да се махаме, защото вече нямало да има празници, нито подаръци. Но децата и учители-
те не се подчиниха. Заедо с Добрата фея, с общи усилия и аргументи, се опитаха да убедят Демоника да си 
тръгне, но след като не успяха се наложи да използат силата на доброто и с една обща прегръдка премахнаха 
лошата магия. Добротата на децата разтопи ледените сърца на Демоника и принцовете на мрака, те станаха 
добри, освободиха Дядо Коледа и празникът продължи с песни, танци, стихове, гатанки, сценки, изпълнени 
от всички ученици. А добрият старец ни подари прекрасна чаша с дизайн на нашето училище и лакомства.  
Учениците от студиото по журналистика и творческо писане към училището сътвориха с много фантазия и 
ентусиазъм сценария за тържеството. Оригиналната история, по която той бе написан, можете да прочетете 
на стр. 4 - 5.  

Лиляна Дичева, художник, “Аз 
обичам да се уча” 
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Коледното приключение на Демоника и децата 

Очите на децата светеха като звездички в този щастлив миг, когато всички в училищния салон очакваха доб-
рия Дядо Коледа с огромен чувал подаръци. Цялата зала светеше в ярки шарени светлинки. Всички бяха об-
лечени  празнично. Звучеше коледна музика. Ухаеше на коледни сладки, донесени от родителите за празнич-
ния бюфет. Всички деца се подготвяха за училищните танци и песни. Оживено говореха и се смееха. Праз-
ничната програма започваше. 
Директорката на училището тъкмо стъпи на сцената с микрофон в ръка и преди да успее да каже каквото и 
да било, се чу страшен трясък като от счупено стъкло. В залата стана тъмно, сякаш настъпи най-черната нощ. 
Писъците и свистенето на силен зимен вятър влязоха някак вътре. Изведнъж се чу зловещ смях, който идва-
ше сякаш от мрака. Малките деца млъкнаха и ужасно се изплашиха.   
- Ха-ха-ха-хааа - прозвуча вече в залата леденият смях на жена, която влезе вътре заедно със студа и с трима-
та си придружители.  
Тя беше облечена цялата в черно. Единствените цветове по нея бяха белите й коси, които приличаха на дъл-
ги, ледени висулки и червените й очи, които пронизваха тъмнината. На главата й проблясваше корона от 
черни скъпоценни камъни. 
До нея вървяха три странни същества, принцовете на мрака, също облечени в черно. По тях нямаше никакъв 
цвят, а лицата им бяха скрити под черни маски.  
- Какво правите вие тук? Ще празнувате, а? Тази година няма да има Коледа. Аз плених вашия Дядо Коледа 
и вие вече никога няма да го видите - каза Демоника. 
- Няма да празнувате - каза най-високият от страшните й придружители. 
- Няма да имате подаръци - каза другият. 
- Никога повече няма да почувствате празничната обстановка на Коледа. Няма да има украси, елхи, коледно 
настроение. Ще изчезне доброто по света- каза третият. 
В залата настана пълна тишина. Малките дечица се сгушиха в родителите си. А Непознатата отново каза с 
ледения си глас: 
- От този момент нататък ще властва злото над света и всички ще станете като нас. Ще станете мои поданици 
и ще правите каквото ви кажа.  
- А Вие коя сте? Как си позволявате да ни отнемете Коледата и как така ще ни казвате какво да правим? - ос-
мели се да попита някой от публиката. 
- О, мен ли питате? Аз съм Демоника - царицата на злото. Родена съм в най-студеното и страшно място на 
Земята - царството на Демона. Баща ми беше зъл магьосник, който прогони майка ми, Добрата фея, за да ме 
направи зла като него. Мразя Дядо Коледа, защото никога не получих подарък от него. Той се боеше от 
страшния ни черен замък и от злия ми баща. Никога няма да забравя как ходехме с татко в града на празника, 
за да купи той неща за черните си магии. Тогава виждах радостни деца в къщите и по улиците. Те пееха, за-
бавляваха се, играеха заедно със семействата си и отваряха купищата подаръци, които Дядо Коледа им беше 
донесъл. Стисках пръсти в юмруци и много исках децата да ме видят и да поиграят с мен, но никой не ме за-
белязваше. Тези щастливи картини се забиваха като игли в сърцето ми, там оставяха отровата на злото и вле-
деняваха сърцето ми. Всички бяха безкрайно щастливи, а аз - не. Още тогава реших, че един ден Дядо Коле-
да няма да дойде никога повече при никое дете и всички ще разберат как съм се чувствала аз тогава. Този 
ден настъпи. Сега аз съм царицата. Тръгвайте си! Изчезвайте от тук! Няма да има празник! Няма вече Дядо 
Коледа. Само аз, злата Демоника, ще властвам над света и той ще прилича на мен: леден, страшен, зъл, с 
късче лед вместо сърце.  
Чу се трясък на гръмотевица. 
- Не, почакайте! Така не може! Коледа е най-скъпият ни празник. Не можете да ни го отнемете, само защото 
вие не сте получавала подаръци. Вината не е наша! Искаме си празника, искаме Дядо Коледа! Нали? – каза 
една от по-големите ученички в залата. 
- Точно така. Искаме си празника! – обади се и едно момче. 
Продължава на стр. 5 
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Защо да не мога да ви взема празника? Аз вече го направих. А вие, дребни хорица, не можете да ме спрете. 
Вашият Дядо Коледа съм го затворила в моя леден мрачен палат и никога повече няма да видите нито не-
го, нито подаръците, които сте си пожелали – изсъска злобно Демоника. 
Тогава друго момиче направи крачка към Демоника и каза:  
- Предлагаме ти да играем на една игра. Ако ние спечелим, ни връщаш Дядо Коледа и хубавия празник. 
Също и подаръците! След това ще изчезнеш в мрачния си палат и никога повече няма да те видим. Ако 
загубим, всички си тръгваме.  
- Добре. Съгласна съм - отвърна злата жена. - Да играем, но няма как да ме победите. Нали не забравяте, че 
аз съм царица Демоника? 

- Ние ще ти кажем истини, които ти не можеш да отречеш. И не само ще спечелим, но и ще те направим 
добра - заплаши я едно момче. 
- Ха-ха-ха! Това няма как да стане – изсмя се злата царица. 
Напред пристъпи още едно момиче и каза:  
- Ето първата истина: ти си могъща. Имаш невероятна сила, но я използваш, за да правиш зло. Твоята сила 
е вредна за хората. Ще бъдеш наказана за това! 
- Да, истина е, но няма да бъда наказана, защото няма кой да направи това – отговори Демоника. 
Все повече ученици се приближаваха до Демоника и предлагаха своите истини. 
- Външно си красива, но сърцето ти е късче лед и отвътре си черна като най-мрачната нощ. Внимавай! 
Светлината винаги побеждава мрака!- каза един от тях. 
- Твоята майка много те обичаше и те търсеше през всичките тези години, но не можа да те спаси от 
страшния ти баща - цар Демон - добави едно от момичетата. 
- Твоето истинско име не е Демоника. Майка ти искаше да те нарече Ангелина. Но твоят зъл баща те кръс-
ти Демоника и те превърна в демон – каза друго. 
- Аз съм демон, но останалото не е вярно! Нищо от това, което казвате не е вярно. Не можете да го докаже-
те. Аз печеля играта. Махайте се оттук! Свършено е с вас! - изкрещя Демоника. 
- Не, не. Нищо не е свършило. Тук, при нас, има един човек, който те познава и ще потвърди всички исти-
ни. Това е Добрата фея – твоята майка – плахо промълви едно момиченце. 
- Аз нямам майка. Тя не съществува - отсече злата царица. 
В този момент от публиката се появи красива жена в светли дрехи. Цялото й същество излъчваше магична 
светлина, а добрата й усмивка можеше да разтопи късче лед. Тя каза кротко: 
-Всичко, което казват тези деца, е истина. Опитвах години наред да се свържа с теб, но баща ти те пазеше 
много добре и не успях да те изтръгна от лапите му. Прости ми! Това може да бъде поправено. Просто ми 
позволи една прегръдка, моля те! 
- Махай се! Не те познавам. Не ме доближавай! - разкрещя се Демоника. 
- Добре. Да опитаме нещо друго. Ние казваме, че ти имаш сърце. Под ледената му обвивка се крие поне 
малко добро. И само доброто може да унищожи злото в теб - намеси се едно от момичета. 
- Можем да ти помогнем. Ти имаш сърце. Истинско сърце. Ще ти докажем това – присъедини се друго. 
Децата и Добрата фея се приближаваха все повече към Демоника и нейните принцове на злото. В залата 
настана смут. 
- Щом не ни вярваш, виж какво може да направи една прегръдка - каза Добрата фея.  
 

 

Продължава на стр. 6 
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КОЛЕДА 
 

Пада пак 

пухкав сняг, 
стават чудеса. 
 

Във всеки дом 

по света 

живее Любовта. 
 

Цели в сняг 

със шейни  
спускат се деца. 
 

Няма край 

то се знай 

детската игра. 
 

Пада пак 

пухкав сняг. 
Днес е Коледа. 
 

Студио по журна-
листика и творчес-
ко писане 

 

 

Коледното приключение на Демоника и децата 

Продължение от стр. 5 

Демоника не искаше никой да я докосва и започна да отстъпва назад. Децата и феята съвсем се доближиха 
до злата царица и нейните принцове. В този момент зад гърба на Демоника излезе малко момче, което при-
личаше много на нея. Само очите му бяха сини като небето и бистрите магически езера от света на феите. 
То носеше в ръцете си шарен плат, изтъкан от топли прегръдки. Детето наметна Демоника и тримата й 
придружители, а добрата фея и останалите ученици разтвориха ръце за прегръдка. Изведнъж осветлението в 
залата изгасна, сякаш стана магия. Хората от публиката с интерес очакваха какво ще се случи. Зазвуча при-
казна мелодия. Миг след това силен блясък заслепи всички и когато отвориха очи, на сцената беше станало 
чудо.  

Злата Демоника и нейните придружители бяха напълно преобразени. Нямаше ги вече черните дрехи. Прин-
цовете на мрака изглеждаха като обикновени момчета, а на лицата им грееха усмивки. Бяха леко объркани и 
смутени. Злата царица също не приличаше на себе си. Лъскавите й бели коси падаха като коприна върху 
дълга до земята, празнична червена рокля. Очите й блестяха от вълнение, но вече бяха озарени от светлина-
та на добротата и коледната магия. Тя веднага се забърза към двореца, за да освободи Дядо Коледа. 

Разнесе се звън на коледни камбанки и в залата влезе самият Дядо Коледа. Усмивката му зарази всички 
присъстващи. Малчуганите заръкопляскаха щастливо. Празникът можеше да продължи.  

Студио по журналистика и творческо писане 

ГАТАНКИ на децата от студиото по журна-
листика 
*** 
Зън - зън - зън!                                            
Кой е вън? 

Дядо Коледа ли е това 

в тази сребърна …..? 

Лора Георгиева, 3б клас 

*** 

Те припкат до безкрая, 

носят ни подаръци от рая. 

Шейната дърпат те 

на Дядо Коледа да е добре. 

Кои са те? 

Лора Брандт, 6б клас 

Късметче 

ЗАБАВНА 
ГОДИНА! 

Късметче 

МАГИЧНО 
ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ! 

Късметче 

МИР! 



7 

Коледен сън 

Тази година за Коледа Виолета си пожела най-новото лего „Хари Потър“ с 1356 парчета. Когато легнаха на 
Бъдни вечер със сестра ѝ Ади, до късно си говориха как ще си играят на Коледа с новото лего. 
Виолета отвори очи, видя, че навън е още тъмно. Но си каза, че вече е Коледа: “Искам да си отворя подаръ-
ците. Затова ще събудя всички.“ Тя побутна леко първо сестра си, която промърмори: „Вече Коледа ли е? 
Може ли да си отворим подаръците?“ 

След като събудиха всички останали в къщата, децата слязоха в хола, където стоеше елхата. Двете момичета 
хукнаха да намерят своите подаръци. Те ровиха под елхата и гледаха всички етикети – мама, тати, баба, дя-
до и най-отзад видяха своите имена. Отвориха подаръците си. Ади беше толкова щастлива, че получи това, 
което искаше за Коледа. Докато подскачаше от радост насам-натам в хола, Виолета разопакова своя пода-
рък. Погледна и видя стъклена топка със сняг. Тя беше толкова разочарована, че хукна към стаята си и тряс-
на вратата след себе си.  
Изведнъж чу тихо, спокойно гласче, идващо от стъклената топка. Виолета погледна вътре и видя малък Дя-
до Коледа, които ѝ махаше и я викаше. Тя се учуди. Доближи лицето си да види по-добре, но в този момент 
топката я всмука. Озова се в къщата на Дядо Коледа.  
- Здравей, Виолета – каза Дядо Коледа. 
- Къде съм? Какво правя тук? – попита Виолета. 
- Доведох те в моята къща, за да ти кажа една тайна и да те помоля да направиш нещо за мен – каза той. 
- А каква е тази тайна и това нещо? И защо мен, можеше да е което и да е друго дете? – попита с любопитст-
во Виолета. 
- Защото ти беше много послушна и имам нужда от твоите конструкторски лего умения. Сигурно не си 
предполагала, но всичките машини за играчки тук са построени от лего – каза Дядо Коледа. 
- Уау, никога не съм си и помисляла, че машините тук може да са направени от лего!  
- Да. И точно за това ми трябваш ти! Най-голямата ни машина се счупи и никой тук не може да я поправи. 
Не съм виждал друго дете, което да строи толкова сложни неща от лего. Ти си ми надеждата да успеем да 
довършим подаръците за Коледа навреме – каза той. 
- Добре, с удоволствие ще ти помогна, но колко време ще отнеме? Защото родителите ми сигурно много се 
тревожат – каза момичето. 
- Не се притеснявай, те дори няма да разберат.  
- Ама, как? 

- Виолета, после ще ти обясня, сега нямаме време! Ако успееш да се справиш, ще ти дам цял чувал с лего - 
каза Дядо Коледа. 
- Добре, къде е тази машина? – попита Виолета. 
Дядо Коледа заведе момичето при машината. Тя работи дълго време, когато изведнъж възкликна: „Готова 
съм! Мисля, че ще проработи!“  
Дядо Коледа натисна бутона за старт на машината и тя заработи. Двамата се сбогуваха. Дядо Коледа подаде 
чувала с лего на Виолета и я прегърна. 
Виолета отвори очи. Беше в леглото си. Учудено се огледа. Видя, че всички са станали и са се събрали в хо-
ла.  
- Виолета, Весела Коледа! – каза майка ѝ с усмивка. - Крайно време беше да се събудиш и да дойдеш.  
Време беше за отваряне на подаръците. Виолета разопакова подаръка си нетърпеливо и видя, че е получила 
легото, което си беше пожелала. Тогава разбра, че срещата с  Дядо Коледа е била само сън.  
 

Лора Георгиева, 3б клас, студио по журналистика 
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 Подаръците на Дядо Коледа  
Макси беше от децата, които не обичаха Коледа и не вяр-
ваха в Дядо Коледа. Също като другите си връстници той 
обичаше да прекарва ваканцията пред телевизора или 
пред телефона, играейки на видео игри, вместо да помага 
на майка си в приготовленията за празника или да се раз-
хожда със семейството си навън. „Това е период от годи-
ната, когато трябва да прекарваме повече време заедно“, 
казваше често майката на Макси, но синът ѝ изобщо не я 
чуваше. Затваряше се в стаята си и цял ден стоеше пред 
екрана. Майка му се молеше да отвори вратата, да укра-
сят къщата празнично или да поиграе на двора, но той не 
ѝ отговаряше. Оставяше я да говори умолително пред 
вратата на стаята му. 
Когато Бъдни вечер настъпи, Макси, както винаги, вечеря 
набързо и отиде в стаята си, изоставяйки гостите и роди-

телите си.  
През нощта обаче един много специален гост влезе в стаята му. 
- Макси, събуди се - прошепна той. 
Макси се обърна и отвори широко очи. Пред него стоеше нисък млад мъж с кестенява коса и зелени очи, кои-
то го гледаха с много нежност. 
- Кой сте Вие? - попита силно изненадано момчето. 
- Шшшт! Тихо, ще събудиш родителите си! Аз съм Дядо Коледа! 
- Какво?! Аз не вярвам в Дядо Коледа и по картинките той изобщо не прилича на Вас. 
- Да, това е, защото мога да се преобразявам в различни личности. Тази година реших да съм млад мъж, обле-
чен в джинси и тениска, въпреки че ще ми бъде студено. Но като се замисля, на мен всъщност никога не ми е 
било студено...  
Дядо Коледа потъна в размисли. Гласът на Макси обаче веднага го върна обратно към реалността. 
- Не Ви вярвам... 
- Ех, щом не ми вярваш... - въздъхна Дядо Коледа и с едно щракване на пръстите се превърна в стареца, кого-
то всички познаваме - с бяла брада, сини очи и дълга червена мантия.  
- Погледни, ето шейната ми с елените на съседния покрив. А до мен е торбата с подаръци. Имам един и за теб.  
И започна да рови в голямата цветна торба, докато не извади малък пакет. 
- Отвори го утре сутрин. А сега ти предлагам да попътешестваш с мен! 
Макси не можеше да повярва на очите си. Всичко което този „човек“ показваше, му се струваше нереално, 
като в сън... Но не беше сън. 
- Защо трябва да тръгна с Вас? – попита той, усъмнявайки се. 
- За да повярваш в добротата и магията на Коледа, момчето ми! Да вървим! 
Макси се поколеба за малко, но после реши, че със сигурност ще бъде страхотно да лети в небето на шейна, 
теглена от елени, и до него да седи самият Дядо Коледа. 
И се оказа прав. В мига, в който Дядо Коледа свирна на елените, те излетяха във въздуха, изкачвайки се сякаш 
по невидима урва. А после тази урва се превърна в широк път, обрамчен с памучни облаци, над който като 
възвисяващ се купол се стелеше небето, обсипано със звезди. Момчето погледна надолу и извика от удивле-
ние. Под него валеше сняг, който се сипеше над уличките и покриваше покривите и дворовете на осветените 
къщи. 
        Продължава на стр.9 

 

Патрик Милев, 3б клас, студио по рисуване 
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Продължение от стр. 8 

- Е, харесва ли ти? – попита Дядо Коледа. 
- Адски яко е! - възкликна Макси. 
- Почакай, още не си видял всичко - рече загадъчно Дядо Коледа и елените завиха на Север към Лапландия, 
където се намират домът и работилницата на Дядо Коледа. 
Когато пристигнаха, няколко джуджета се втурнаха да посрещнат господаря си, но тутакси замръзнаха на 
място. До него стоеше момче, на което, както на всички останали деца, беше забранено да влиза в дома и ра-
ботилницата. Едно джудже погледна часовника си и се провикна недоволно: 
- Господине, мога ли да Ви попитам какво правите тук по това време? Сега би трябвало да раздавате подаръ-
ци на децата, а не да водите тук момче! 
- Патри, не се възмущавай така пред нашия гост! А и няма много да се бавим, след малко потегляме. 
- Моля?! Ще пътувате с това момче по целия свят ?! Това е недопустимо! 
- Точно така, ще пътувам с Макси! - потвърди Дядо Коледа и двамата се запътиха  към работилницата, оста-
вяйки джуджето да се оплаква от несериозното поведение на господаря си. 
Докато вървяха, потресеният от срещата Макси се огледа: около него се простираше борова гора, а неспира-
щият сняг вече стигаше до глезените му. Треперейки от студ, Макси съзря малка дървена къщурка, трудно 
забележима на пръв поглед. Когато влезе в нея, ахна: невзрачната сграда се превърна в голяма и продългова-
та постройка. Беше топло и много шумно: няколко джуджета тичаха напред-назад, други въртяха скърцащи 
манивели, бръмчаха машини, режеше се подаръчна хартия, опаковаха се подаръци, големият часовник трака-
ше, а на фона на всички тези шумове звучаха коледни песни. 
Дядо Коледа и момчето минаха покрай изумените елфи, които, необезпокоени от неочаквания гост, продъл-
жаваха да работят усърдно и концентрирано, както обикновено. 
- Работилницата разполага с пет отдела и всички те работят на пълни обороти - обясняваше Дядо Коледа. 
Ето, в първия получавам писмата от децата. Затова тук се намират бюрото ми, където ги чета, и разбира се, 
огромната пощенска кутия, която да може да ги побере.  
- О! Колко много писма има в кутията! Как са пристигнали дотук? - възкликна момчето. 
- Чрез специална система от радари и магнитни връзки и мрежи. Сложно е, дори и аз не знам как точно рабо-
ти. Вторият отдел, продължи Дядо Коледа, вървейки, е най-сложният и разнообразен, както виждаш. Той е 
разделен на групи: едната група, тази в ъгъла, се занимава с изработването на дървени играчки, тази до нея - 
на пластмасови, третата на дигитални, четвъртата на хартиени, петата на текстилни играчки, а шестата група 
е за кулинарни изделия: сладкиши, бонбони, шоколадови фигурки.  
- Ммм, че вкусно мирише - извика възторжено Макси и, обръщайки гръб на сладкишите, за да устои на жела-
нието да си вземе няколко, попита: 
- А този отдел какво прави? 

- Той проверява качеството на изработка на всеки подарък. А до него се намира последният отдел - този, кой-
то отговаря за изпращането на подаръците. Джуджетата ги натоварват на шейната ми преди моето отпътува-
не, а след като тръгна, ми изпращат закъснелите подаръци по телепортативна връзка. Те следят също за моя-
та безопасност по време на полета. Е, какво ще кажеш? 

- Чудесно сте организирали работата си! - промълви удивен Макси.          
- Предлагам да се връщаме обратно на шейната! Още не сме раздали подаръците - каза Дядо Коледа.  
Макси се съгласи. В работилницата беше топло, но и малко задушно. Излизането навън щеше да му се отрази 
добре. На шейната Макси попита стареца как знае кои подаръци къде да достави. 
- Имам дигитална карта с цялата информация. Готов ли си за полет? 

- Мисля, че да - усмихна се Макси. И двамата се издигнаха високо в небето, а студеният въздух, който лъхна 
лицата им, ги ободри. 
Продължава на стр.10 
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Продължение от стр. 9 

След няколко часа обаче въздухът се затопли. Макси наведе глава. Стори му се, че вижда очертанията и бре-
говете на два континента: от едната страна беше Южна Америка, а от другата - Африка. Макси погледна Дя-
до Коледа и очакваше от него обяснение - защо първо посещават южните държави, а не тези от Севера, по-

близки до Лапландия. Но Дядо Коледа нищо не каза. След няколко минути пристигнаха и се преоблякоха в 
летни дрехи. Доставиха подаръците в градовете и селата на Африка и Латинска Америка. Макси установи, че 
повечето места, където кацаха, и особено селата, бяха изключително бедни. Малки, схлупени и невзрачни ко-
либи по неравни и кални улици често приютяваха множество семейства. 
Когато отново се качиха на шейната, Дядо Коледа каза: 
- Винаги раздавам подаръци първо на по-бедните деца - тези, чиито родители нямат възможност да им купят 
играчки, сладкиши, а понякога дори храна. Но тези деца са почти винаги усмихнати и вярват в доброто, въл-
шебството и промяната.  
На Макси му идеше да заплаче. Той имаше всичко, което пожелае, а тези деца се радваха на малко хляб и 
често имаха само толкова, колкото да запълнят стомахчетата си. 
- Понякога се чудиш колко е несправедлив животът, нали?! - попита Дядо Коледа, въздъхвайки. 
Прелитайки и раздавайки подаръци в Северна Америка, Океания, Азия и Европа, старецът разказваше инте-
ресни истории и традиции, свързани с празнуването на Коледа в различните времена и страни. Момчето беше 
впечатлено. Искаше му се и той да знае толкова много и сега съжаляваше, че е прекарвал твърде дълго време 
пред телевизора и телефона. 
Дядо Коледа върна спътника си в дома му и двамата се сбогуваха. На другата сутрин Макси отвори подаръка 
си, както му беше заръчал Дядо Коледа. Вътре имаше снимка на Дядо Коледа с джуджетата пред шейната с 
елените. Имаше и писмо със следните думи: 
„Скъпи Макси, 
Не обичам да пиша дълги писма с увод и заключение. Затова ти пиша най-главното. 
Надявам се, че малкото пътешествие ти е харесало и че си разбрал това, на което родителите ти отдавна искат 
да те научат. Обещай ми да ги слушаш и да се учиш от тях, защото те ще ти помогнат да се промениш и да 
поемеш по по-добър път от този, по който вървиш в момента. 
                                                                                                                                                                                                                       
От твоя нов вярващ приятел, Дядо Коледа. 
P.S. : Всъщност май написах заключението!“ 

 

Сигурно се чудите какво прави Дядо Коледа през времето, когато не разнася подаръци.  
Както вече знаете, Дядо Коледа може да се преобразява в различни личности, в „различности“, според жела-
нията си - може да бъде млад мъж, спортист или по-възрастен учител, директор на театър или да изпълнява 
хиляди други роли, които скриват истинската му самоличност. Но Дядо Коледа има, както всички нас, жи-
тейска задача и мисия: да пази, наглежда и учи децата на добро чрез случки и знаци в техния живот. И разби-
ра се, да им носи подаръци! 
Ния Стайкова, 10б клас 

Анабела Павлов, 1а клас, 
студио по рисуване 

Рафаил Франке, 1б клас, 
студио по рисуване 

Милена 
Брандт, 
1б клас, 
студио по 
рисуване 
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Коледното приключение на играчките 

В деня преди Бъдни вечер едно малко момченце на име Юлиян гле-
даше през прозореца как снежинките падаха и как всичко се покри-
ваше със сняг. Той мечтаеше да може да говори с играчките си. Ве-
че беше написал това желание в писмо до Дядо Коледа.  
На следващата сутрин, която Юлиян очакваше с нетърпение, пог-
ледна в огледалото и не можа да повярва. Беше се превърнал в кук-
ла и приличаше на себе си.  
Внезапно той чу как неговите играчки си говорят помежду си. Той 
ги разбираше… Очевидно Дядо Коледа му беше изпълнил желани-
ето, но го беше превърнал същевременно в кукла.  
Изведнъж Юлиян забеляза, че неговите играчки го бяха обкръжи-
ли. Най-отпред се намираха неговите любими: колата Роди, бялата 
мечка Мими, надменният рицар Фреди, кръглата, топчеста диня 
госпожа Яна и смелият и добър космонавт Филип. 
Филип направи една крачка напред и каза: „Добре дошъл! Сега си 
един от нас!“ 

Изведнъж в стаята влязоха родителите на Юлиян. Играчките се 
вцепениха и паднаха на пода. Родителите се разтревожиха, че дете-
то им го няма. Юлиян се почувства много зле и му стана ясно, че 
трябва да отиде при Дядо Коледа, за да се превърне пак в момче.  
Той се обърна към играчките: „Кой от вас ще ми помогне да наме-

ря Дядо Коледа? Трябва непременно да си възвърна стария вид!“ 

Известно време цареше тишина. В момента, когато Юлиян искаше да се обърне и да тръгне сам, Филип каза 
на другите играчки: „Не може да го оставим сам! Трябва да му помогнем! Той беше винаги толкова внимате-
лен към нас. Държеше се с нас като с истински хора.“  
Тогава динята Яна, колата Роди, мечката Мими, рицарят Фреди, космонавтът Филип и един самолет се съг-
ласиха да придружат Юлиян. Играчките се разпределиха в колата и самолета и поеха на път. Излизайки от 
прозореца, се озоваха на улицата. Пътят през града беше пълен с опасности. От една страна, трябваше да се 
пазят от превозните средства. От друга страна, се измъкнаха няколко пъти на косъм от ръцете на деца. Най-

накрая се озоваха в едно село. Тъкмо мислеха, че могат да си отдъхнат от опасностите, когато една кокошка 
клъвна сочната диня Яна по главата. В този момент се появиха още кокошки и един петел. Всичките се уст-
ремиха като пощурели към горката Яна. С последни сили тя се качи на са-
молета и всички продължиха бягството си. Пред тях пътуваше един трак-
тор, на който се качиха. След известно време минаха покрай едно летище. 
Решиха да слязат от трактора и да се прехвърлят на самолет. Първо се отп-
равиха към багажното отделение. Оттам успяха да се качат на един само-
лет, който случайно пътуваше към Северния полюс.  
След като пристигнаха, срещнаха две бели мечки. Всички умряха от страх. 
Но Мими пристъпи напред и веднага се разговори с тях. Те помогнаха на 
групата да намери пътя до Дядо Коледа. 
Откриха го в неговата фабрика за играчки. Той изглеждаше толкова мил и 
добродушен, както Юлиян си го беше представял в сънищата си. След като 
му разказаха за приключенията и преобразяването на Юлиян в играчка, 
Дядо Коледа просто се засмя: „Хо, хо, хо, хо…“ 

Изведнъж Юлиян чу надалеч гласа на майка си, която го викаше. Той се 
събуди вкъщи, в собственото си легло.    
Текст и рисунки - Лора Брандт, 6б клас, студио по журналистика и 
студио по рисуване 



Adeste Fideles 

- Добре дошли отново в специалното коледно издание на предаването „Пеем 
и се смеем“. С мен сега е Лука Димитров, когото открихме благодарение на 
почитател на ТикТок канала му. Интересното за този симпатичен 18-

годишен младеж е, че е единственият човек в света, на когото латинският е 
роден език! – красивата червенокоса водеща каза последните думи засилено, 
подканяйки публиката в залата да аплодира госта. А те нямаха нужда от 
подкана. Облечени в пъстроцветни дрехи и с коледно настроение, всички 
вече познаваха програмата и очакваха поредния гост. Разбира се, най-

усмихнат беше бащата на Лука, мъж на средна възраст с вече изцяло побеля-
ла коса, в очите на когото се четеше гордост и обич.  
- Благодарим, че си с нас, Лука – каза водещата с усмивка и му стисна ръка-
та. 
- За мен е чест.  
Двамата общуваха на латински. За публиката беше предоставен спонтанен 
превод. Момчето носеше коледночервена и прилежно изгладена риза, колко-
то и нетипично да е това за младеж, живеещ сам с баща си. 
- Какво прекрасно произношение! Така ли е говорил Юлий Цезар?  

Публиката беше подканена да се засмее. 
- Всъщност, моето произношение датира от малко по-късен период. Не е класическото, а е така нареченото 
„еклисиастично“ произношение. 
- Винаги ли си знаел, че има нещо уникално в това, че говориш латински език? – продължаваха въпросите. 
- Не, изобщо. Като дете знаех, че не говоря на езика, на който общуват хората навън, но не мислех, че това е 
странно. Братовчедите ми, например, са наполовина французи и вкъщи си говорят на френски. Винаги съм 
знаел, че има много различни езици, дори и в нашата империя.  
- Империя?  
- Ох, държава, извинете – поправи се Лука. 
- А защо родителите ти са решили да те научат именно на латинския като роден език? Да не са професори?  
- Не са професори. Но, познахте, баща ми е малко странен. Здрасти, татко! – каза Лука, като весело махна 
към баща си. - Винаги е бил луд по историята и латинския език. Отгледан съм от него. Майка ми е починала, 
когато съм бил съвсем малък. Но, права сте, ... защо наистина? Може би не би било зле да попитам баща си.  
Публиката отново се засмя, този път по своя воля. Особено говорещите латин-
ски. Приятно е човек да разбере шега на език, който не владее перфектно. 
Всички се смайваха от лекотата, с която Лука  се изразяваше на този така на-
речен „мъртъв“ език.  
Скоро дойде ред на кулминацията на предаването. Водещата стана и обяви, че 
гостът ще изпее коледна песен в латинския ѝ оригинал – “Adeste Fideles”.  
Лука се придвижи до малка сцена, украсена с примигващи светлинки във фор-
ма на снежинки. Камерата се насочи към лицето му, дотогава сериозно и лю-
безно, а сега живо и мистериозно. Запя. Гласът му беше като оперен бас, но в 
него същевременно звучеше и силната емоция, която може да се предаде само 
на родния ти език. Всички неволно се изправиха на крака и останаха така до 
края. Отдаден на песента, Лука едва забеляза, че баща му стана и излезе от за-
лата, сякаш му беше прилошало. Изморен и дишащ дълбоко, младежът се пок-
лони грациозно. Ясно беше, че след това изпълнение ще последват още много 
покани и много изяви пред публика.  
Продължава на стр.13 
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Рисунките са на Мадлен Андреева, 
1а клас, студио по рисуване 



Хари Ангелов, 2а клас Никола Терзиев, 

 2а клас 

Теодор Терзиев,  

1а клас 
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Продължава от стр.12 

*** 

Както всяка година на Бъдни вечер, двамата седнаха пред приготвената от тях трапеза. Бащата на Лука раз-
чупи питката и подаде голямо парче на сина си.  
- Не забравяй да отчупиш и за себе си – подкани баща си Лука. – Да не ти е лошо? – допълни младежът, ка-
то изведнъж се сети, че баща му беше напуснал залата по-рано, а и изглеждаше някак блед.  
- Не, защо да ми е лошо? – отговори бащата и започна да яде.  
След днешната си изява Лука виждаше историята на своя живот в нова светлина. Наистина ли беше толко-
ва интересен? И ако да, заради него самия ли беше това или заради оригиналното решение на баща му?  
- Татко? – Лука се готвеше да зададе важен въпрос. 
- Да, Лука? – е, не каза буквално „да“, защото, колкото и да е странно, тази дума не съществува в латинския 
език. 
- Кажи, защо си решил да ми говориш на латински?  
Бащата остави питката, погледна сина си в очите и за пръв път сподели с него на най-искрения латински, на 
който беше способен:  
- Заради майка ти.  
След кратка пауза, през която отпи от налятата ракия, продължи. 
- Не можех да понеса нещо да ми напомня за нея. Дори ти, дори гласа ти.  
- Какво? – подскочи Лука. – Но това е лудост. Какво общо има езикът...?  
- Още не можеш да разбереш напълно, Лука. Не си обичал някого, както обичах майка ти. Когато тя почи-
на, не исках да говоря с никого. Не исках дори да чувам думите, които тя е говорила, да произнасям пред 
някого думите, които съм шептял на нея.  
На Лука му се зави свят. Обикновено се чувстваше някак стар, някак... древен. А сега усещаше, че има не-
ща, които не знае, за които не е дораснал. Тогава каза: 
- Моля те... позволи ми да чуя гласа ѝ!   
Бащата излезе от стаята без да продума. Върна се с видеокамера от 2000-те години и мъничка касетка, как-
вато Лука не беше виждал преди. Включи устройството в контакта, изчака да се зареди за минута и вкара 
касетата. На малкая екран беше Лука, на около една годинка, до елхата, в скута на майка си. А тя пееше с 
ангелски глас: „Елате вий, всички вярващи, щастливи, елате, елате във Витлеем...“ 

Стефан Ступак, 7б  клас  
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Йоана Петров, 1в клас, 
студио по рисуване 

Дядо Коледа 

Аз съм най-щастливото дете по време на коледните празници, защото 
тогава не само чакам Дядо Коледа, но празнувам и моя рожден ден. 
Така получавам много подаръци, а когато слушам мама и тате, шаре-
ните кутии стават още повече.  
Имам братче, което не слуша понякога, но това е, защото е още малко. 
Затова в моето писмо до Дядо Коледа аз ще напиша и за него какъв 
подарък иска.  
С мама вече украсихме елхата и цялото ни жилище. Стана приказно 
красиво. 
Сега ще чакам Дядо Коледа. У нас той влиза през вратата, защото ко-
минът ни е много малък. Винаги го чакам точно в 12 ч. в полунощ, за-
щото той знае, че тогава децата спят и не могат да го видят.  
Аз мисля, че не трябва да виждаме Дядо Коледа, защото така ще се 
развали изненадата. Достатъчно е да знаем, че той съществува.  
Виктория Костадинов, 1б клас 

Свещено Рождество, прекрасна Коледа 

Един свещен празник отново наближава. Коледа е много специален празник! По това време само доброто 
остава у хората. Рождество Христово кара всички да са позитивно настроени – от най-малките до най-

големите. Дори най-намръщеният човек е способен да се усмихне, да намери щастие в този празничен ден. 
Всичко започва на 24 - ти декември – Бъдни вечер! 
Тогава минават коледари – момци с калпаци и тояги, тръгнали да обходят домовете, за да прогонят злите 
сили и за благополучие. Стопаните им дават краваи, плодове и пари. Коледарите си тръгват с пожелание за 
здраве и успешна година. 
Има много важни и весели обичаи, които се спазват. В този ден хората трябва да отворят сърцата си, да бъ-
дат щедри, да поискат прошка за грешките си, да помогнат на тези, които имат нужда. Рождество Христово 
води само към добро! Всички забравят различията си на Коледа, за да седнат заедно на масата като семейст-
во. На този празник семейството е у дома, закичва елхата, пеейки коледни песни с усмивка на лице, пригот-
вя трапезата. На всички душите искрят, децата с нетърпение очакват да дойде вечерта на Коледа, за да полу-
чат дългоочакваните си подаръци. Празнични лампички в различни цветове све-
тят тук и там, шоколадови фигурки се пекат, навсякъде се носи приказен аромат, 
фойерверки обрисуват небето с невиждано красиви картини. 
Коледа носи щастие и винаги ще го прави! Всички хора си пожелават здраве, 
щастие, късмет и благополучие. Нека да ги има във всеки дом!  
Александрина Здравкова, 7б клас 

Моят коледен сън 

Сън сънувам аз в нощта. 
Има ли добри хора по света? 

Да даряват и обичат,  
да се смеят и играят,  
да мечтаят и сияят… 

Отварям очи в нощта 

 и виждам бяла тъмнина, 
на небето една 

ярко светеща звезда - 
символът на чудото в света. 
Коледа е по света.  
Пожелавам в този час  
да се сбъдне моята сънувана 
мечта! 
Да бъде свят изпълнен с доб-
рота,  
без войни и самота! 
Софи Драганов, 5б клас, сту-
дио по журналистика 

 

Милена Брандт, 1б клас, 
студио по рисуване 

Пресиян Русков, 
1в клас, студио 
по рисуване 



15 

Гости на броя са приятелите ни от град Попово.  

Ето и тяхното пожелание: 

Към учениците и родителите в БУ "Иван Вазов", Париж! 

Заедно с Коледа идват и надеждите! 

Нека всички да са усмихнати, весели и засмени! 

Пожелаваме здраве, щастие и късмет за всяко семейство! 

Нека обичта топли сърцата и домовете Ви и никога да не ги напуска!  

Мечтайте, защото по Коледа стават чудеса и мечтите се сбъдват! 

 Звено "ЦНСТДБУ и ЦОП", град Попово, област Търговище 

И лично от мен: 

Уважаема госпожо Директор, скъпи български учители, мили деца, 

Носете дълбоко в сърцата си любов към корена, духа и живата вода, наречени  БЪЛГАРИЯ! 

Учете, пазете и показвайте с гордост пред света красотата на българските традиции, песни, танци и оби-
чаи! 

И както от векове в нашата родина коледарите благославят всеки дом, така Ви пожелавам и аз - колкото 
здравец в градинка, толкова здраве на българското училище! 

А на стопаните - Вас да славят с достолюбие и почит! Амин! 

Със сърдечни пожелания за хубави и светли празници: 

Юлияна Петрова - директор Звено "ЦНСТДБУ и ЦОП", Попово 
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Гост на броя е писателят Радослав Гизгинджиев. 
Завършил “Кинорежисура” в класа на режисьора Дочо Боджаков, 
„Българска филология“  и „Психология“ във Великотърновския уни-
верситет.  
Заснема поредица провокативни експериментални филми, сред които 
са: „Светлосиньо“, „Бродят“, „Минутите“ и „Позеленяла есен“. Иг-
ралният му дебют е филмиран разказ на Елин Пелин – „Изпуснати 
думи“, чиято главна роля е изиграна от известната българска актриса 
Койна Русева. Филмът може да се гледа свободно в Youtube. Участва 
в множество проекти, обвързани с мащабни инсталации, като работи 
с едни от най-добрите художници, фотографи и актьори. Многократ-
но е участвал като жури в различни литературни конкурси. Съавтор 
и жури към конкурса „Моето писмо до България“, който се осъщест-
вява през 2019 и 2020 година съвместно с „Шанс за децата и приро-
дата на България“. През 2012 г. дебютният му роман „Рай“ се прев-
ръща в една от най-коментираните и продавани книги за последните 
години и се преиздава повече от 15 пъти. Втората книга, „Страници 
от Рая. Дневниците“, преобръща представите на книгоиздателите и 
се разпродава за отрицателно време. Поредната провокация, която 
писателят - режисьор задава на себе си и публиката, е проект 
„Любов“ – 4 моноспектакъла, придружени с 4 книги, които се появи-
ха в края на 2014 г.: „Тук ли си?“ , „Любовта не може просто да отмине“, „Въпреки всичко“ и „Моето 
име“. 
През пролетта и лятото на 2015 г. се появява продължението на романа „РАЙ“ – „Вратите – РАЙ II част“ и 
„Пеперудите – РАЙ III част“. 
През 2018 г. излиза романът „Повече от любов“, който влиза в класациите на книгоразпространители като 
една от най-търсените книги за 2018 год. Цитати от книгата се включват в учебниците по български език 
за 10 клас през 2019 год. По-късно цитати от творбите му влизат и в учебниците за 12 клас. 
През 2019 г. Радослав Гизгинджиев издава проекта „Лепири“, който се състои от две книги: романът 
„Лепири: Между Сянката и Светлината“ и документалното изследване „Вампирът: По следите на сянката“.  
През 2019 г. книгите предизвикват интерес и извън граница: проектът „Лепири“ се представя в Национал-
ната библиотека във Валета (Малта); влиза в официалната програма на фестивала „Българска душа на свя-
тата земя“ в Израел, а неделните български училища в Италия (Рим, Колеферо и Пескара) организират от-
ворени срещи с читателите, които имат интерес към българската литература.   
През 2021 г. се появява романът „НЕДРА“ в две части: „Недра: Пропукване“ и „Недра: Потапяне“. Кори-
ците на книгите са дело на световноизвестната фотографка Марън Клемп.  
Радослав Гизгинджиев като творец се отличава от писателите в България с разпознаваем и свой собствен 
стил. Страни от стереотипите и рамките и много често казва, че пише книгите, които самият той би искал 
да прочете.  

Радослав Гизгинджиев: Бих искал да пожелая здраве на сънародниците си във Франция. Париж е многос-
лоен, дълбок и световен център. Един от моите любими градове. Радвайте се на красотата около себе 
си, преоткривайте многобройните си лица и не забравяйте, че времето е най-ценното, което имаме: спо-
деляйте го с онези, които обичате и го отделяйте за нещата, които ви правят щастливи! 
И за финал искам да кажа и нещо друго: днес много се шири тезата, че коренът е най-важното нещо – 
това е идея, която обожествява миналото, загърбвайки настоящето и бъдещето. Тази теза създава ви-
на при българите зад граница, че са изоставили земята и дома си. Аз повече вярвам в това, че коренът е 
важен, но не по-важен от семената. Ако се вгледаме в природата – тя ни подсказва нещо, което сякаш 
никой не вижда – бурите разпръскват семената, изкореняват многовековни коренища. А ние живеем в 
епохата на бурите. На първо място сме хора на планетата, а не хора, залостени в границите на съзнани-
ето и териториите. Бъдете горди българи, но бъдете свободни, където и да сте!  
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Макар и последният написан роман от Радослав Гизгинджиев да 

се казва „НЕДРА“, макар че той все още не се е отлепил от сърце-

то му, решихме да представим в този брой проектa му „Лепири“. 

Той е от две книги: едната е документално изследване, вдъхновено 

от дипломната му работа към Великотърновския университет за 

вампирите в българските народни песни: „Вампирът: По следите 

на Сянката“. Втората книга носи заглавието: „Лепири: Между 

Сянката и Светлината“. Лепири е стара българска дума, която оз-

начава вампири, използва се най-вече в народните ни песни. Да, 

малко българи знаят, че има цял раздел в нашия фолклор за вампи-

ри, за сънуващите мъртъвци и Отвъдното. Оказва се, че за стария 

българин  смъртта не е край на живота, а негово продължение.  

И в двете си книги Радослав детайлно разглежда концепциите за 

съня, смъртта и живота – тънката граница между тези три неща. И 

най-вече времето, което изживяваме, пропиляваме или изчакваме. Както във всичките му романи – любовта 

не признава границите. Кои сме ние без любов? Кои сме ние без мечтите си? Кои сме ние без идентичност-

та си? Това са само малка част от въпросите, които Гизгинджиев задава, докато ни показва пътя през едни 

неочаквани светове и ситуации, в които не оставя нито един читател равнодушен.  

Успехът на проекта му „Лепири“ подминава границите на България и книгата бива представена в различни 

части на Италия, Малта и Израел. Произведението е преведено на английски и се предлага в световния кни-

жен титан Amazon в електронен и книжен вариант. Вече книгата е достъпна в целия свят. Преводът е дело 

на друга популярна българска писателка – Деси Нико (Десислава Николова), носителка на престижната 

награда за дебютен роман с книгата „Алиса и петък вечер“.  

„Това е първата ми преведена книга от всички, чак след нея преведохме моя дебютен роман „РАЙ“, който 

бе причина за успеха ми в България. Романът „Лепири“ е красив, макар и стряскащ в много моменти. Това 

е книга за миговете ни и за стъпалата, които ден след ден ни изкачват до вратата, през която всеки ще пре-

мине – вратата на Неизвестното“, споделя авторът. 
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До Дядо Коледа блестят,                    
със шейната те летят. 
Бързо тичат със звънчетата  
бързоногите  ……… 

Софи Драганов, 5б клас 

Правим го навън, когато 

сняг се сипе от небето. 
Морковче му е нослето.  
Шапка слага му детето. 
Радост е за нас голяма, 
но докато слънцето го няма. 
Кой е той? 

 

Идва тя след есента 

и облича в миг света 

във вълшебна белота. 
С нея идва Новата година        
и наричаме я баба …….. 

Илея и Момчил Тодо-
рови, 1а клас  

Алекс Шекер, 1в клас 

Кирил Живков, 1а клас 

Люна Лякай,  5б клас Матео Милев, 1в клас 

Късметче 

ПЪТЕШЕСТ-
ВИЯ! 

Късметче 

ЩАСТИЕ! 

Късметче 

КЪСМЕТ! 

Късметче 

НАГРАДИ! 

Късметче 

УСПЕХИ В 
УЧИЛИЩЕ! 

Късметче 

УСПЕХИ В 
СПОРТА! Късметче 

ОТЛИЧНИ 
ОЦЕНКИ 

Гатанките и 
късметчетата 
са дело на мла-
дите творци 
от студиото 
по журналис-
тика и твор-
ческо писане 
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Зимата танцуват по небето,  
на детето по нослето. 
Приличат ни на балеринки 

и са белите ……………………  

С червена шапка на главата, 
като сняг му е брадата. 
А в чувала носи той 

за нас подаръци безброй. 
Кой е той? 

Баба меси я с ръчички, 
слага й късметчета за всички.  
Тази вкусна царица              
наричаме .....  

Те са с рокли от иглички, 
под тях подаръци за всички. 
Като коледни кралици         
светят празнични …….. 

Артюр Лякай, 3б клас 

Софи Русло, 1в клас 

Ивелина Иванова,  

1в клас 

Анабела Павлов, 1а 
клас 

Гатанките и 
късметчетата 
са дело на мла-
дите творци 
от студиото 
по журналис-
тика и твор-
ческо писане 

Ивелина Иванова,  

1в клас 

Късметче 

НОВА РА-
БОТА! 

Късметче 

НОВА КЪ-
ЩА! 

Късметче 

НОВА 
ЛЮБОВ! 

Късметче 

УСПЕХ! 

Късметче 

ПАРИ! 

Късметче 

БЕБЕНЦЕ! 
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Това е поздрав от учениците на г-жа Нурси Ризова, която е ресурсен учител в СУ „Васил 
Левски“ в град Дулово, България. Нейните ученици са изработили картички с идеята да 
ги изпратят на други български деца в чужбина. Така част от тези мили детски творби 
стигнаха до нас и до вас.  

Щастлива и мирна Нова година на всички деца по света! 

 


