
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

Декември е месецът на едни от най-светлите празници в християнския календар – 

Бъдни вечер и Коледа. На Бъдни вечер цялото семейство се събира на празнична 

вечеря. Най-възрастният мъж в дома запалва огън, в който се поставя бъдник – 

специално отсечено дъбово или крушово дърво, което гори цяла нощ. Ако бъдникът 

гори буйно, с голям огън и пръска много искри, годината ще бъде здрава и плодородна 

за цялото семейство. На трапезата се поставят нечетен брой – седем, девет или 

единадесет постни ястия - пита, варено жито, варен фасул, постни сарми, туршия, лук, 

орехи, зелник, тиквеник, кравайчета, баница, ошаф, мед и др. Слага се и чесън против 

уроки, магии и болести. Вечерята започва с прекадяване на цялата къща с тамян, за да 

се прогонят злите духове. Обредната питка – боговица, се 

замесва с тройно пресято брашно и с „мълчана” вода. 

Боговицата се разчупва от най-възрастния на трапезата, като 

първото парче се нарича на Богородица или на къщата. Който 

намери в парчето си скритата пара ще бъде богат и честит през 

цялата година. Момите слагат под възглавницата първия залък 

от парчето си, за да сънуват за кого ще се оженят. В края на 

вечерята всеки чупи по един орех и по това дали той е хубав 

или лош, гадае за своето здраве. Обичаят повелява трапезата да 

не се прибира, за да може Богородицата да влезе във всеки 

дом. Среднощ тръгват коледарите. Много е важно кой ще 

посети дома първи на Бъдни вечер. Ако първият гост е добър 

човек, то и годината ще бъде добра и плодородна. На Коледа 

трапезата е месна и не се вдига през целия ден. Приготвят се 

обредна 

пряс-на пита, 

ба-ница с 

месо или 

сирене, печен 

черен дроб, 

пас-търма, 

зеле с 

кървавица, 

свинско с 

праз, печена 

кокошка, 

свинско из-

пържено на 

хапки. Ко-

леда се праз-

нува три дни. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Светли коледни 

празници 

- стр.1 
 

  Предколедна 

благотворителна 

инициатива «За 

Коледа заедно 

можем» 

 – стр.2 
 

 График за 

общинския кръг 

на олимпиадите и 

националните 

състезания 

- стр.3 
 

 Православен 

календар 

 -  стр.3  
 

 

 Забавни минути  

- стр.4 

       
 



 

 

 
На 29.11.2012г. в библиотеката на 
Народно читалище «Селска пробуда 
1896г.», с. Градина общ. Първомай 
стартира благотворителната ини-
циатива «За Коледа заедно можем», 
организирана в партньорство от 
Кметството, училището и 
читалищната библиотека в селото. 
Инициативата ще се проведе на два 
етапа - творческа работилница и 
благотворителен базар. По време на 
творческата работилница ученици 
от началния и средния курс на 
местното училище ще изработят 
коледна украса предимно от отпадъчни домакински средства. Част от украсата те 
сами ще разпродават по време на благотворителен базар. С набраните средства ще 
бъде откупувано Коледно детско шоу, на което ще присъстват и деца в 
неравностойно социално положение. Друга част от изработените предмети ще 
украсят площада на селото, за да създадат коледно настроение на цялото население. 
В дните до Коледа децата ще творят на групи в сградата на библиотеката като могат 
да използват компютрите от програма «Глобални библиотеки» за повече идеи. 
Успоредно с работата те ще имат възможността да видят и представени от 
библиотекаря мултимедийни презентации, свързани с опазването на природата, 
благотворителността и Коледните традиции.  
Още по време на първия ден децата показаха своята фантазия и с помощта на 
момичетата от кметството, на своите приподаватели и жените от селото изработиха 
прекрасни украшения от шишарки, портокалови кори, хартия, пластмасови кофички 
и шишета. Инициативата ще продължи до Коледа.         Радка Петрова, библиотекар 

 

И тази година можете да се 

включите в традиционните коледни 

конкурси на нашето училище за 

картичка, рисунка, сурвачка и 

пита. Всички произведения за 

конкурсите /с изключение на 

питите/ да се предадат на учителя 

по изобразително изкуство до 10 

декември. Коледните пити ще се 

представят на 21 декември. Моля, 

всички желаещи предварително да 

съобщят в кой конкурс ще 

участват.         
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Олимпиада/ състезание Дата или срок за провеждане 
Начален етап „Знам и мога” 26. 01. 2013г. 

Български език и литература 22. 02.2013г. 

Английски език до 10.02.2013г. 

Математика  15.12.2012г. от 9:00ч. 

История и цивилизация 20.12.2012г. 

Химия и опазване на околната среда 18.01.2013г. 

Биология и здравно образование 01.02.2013г. 

География и икономика 21.02.2013г. 

Физика  06.01.2013г. от 14:00ч. 

Информационни технологии  до 06.01.2013г. участниците се 

регистрират на www.edusoft.fmi.um-

sofia.bg 
 
 
 

 

На  4 декември православната  църква почита паметта на 

светата мъченица Варвара.  В народните представи Варвара 

и сестра й Сава, чествана на другия ден, са двете сестри на 

свети Никола. От тях Сава е по-добрата, винаги върви след 

Варвара и я моли да не пуска от ръкава си ледени зърна по 

нивите. Двете сестри подготвят празника на Свети Никола, 

затова се казва: "Варвара вари, Сава пече (меси), Никола 

гости гощава". 

Широко разпространено е поверието, че свети  Варвара е 

покровителка на детските болести. За здраве, за омилос-

тивяване на болестите и за да бъде отнесена надалеч Баба 

Шарка-  жените месят пресни погачи.   

На 6 декември Българската православна църква отбелязва 

празника на Свети Никола- Никулден. В православната вяра 

на българите, светецът Николай, чието име означава "Побеждаващ", се почита и като 

покровител на рибарите. Според народно-християнския мит за подялбата на света, на 

него се паднали моретата, реките, езерата. Той е господар на целия подводен свят - 

рибите и водните демони. На този ден се украсяват коледните елхи. На Никулден се 

подрежда празнична трапеза, на която задължително се поднася специално ястие - 

рибник, приготвено от прясна риба  за здраве и благополучие на къщата. Култът към Св. 

Николай - като покровител на моряците и рибарите, прониква рано в българските земи. 

В народните вярвания той плава на златен кораб, който винаги пристига там, където 

имат нужда от чудотворната му десница. На него Бог е отредил силата да усмирява 

бурите и морските стихии, и да спасява изпадналите в беда сиромаси.      
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
   

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Първата държава, която посещава 
Дядо Коледа, е Китай. Той прави това, 
за да си напълни чувала с 
подаръците. 

           
-Дядо Коледа, много ми харесаха 
китайските пиратки, които ми подари 
миналата година. Моля те, тази 
година ми донеси два пръста за лява 
ръка. 

           
- Скъпи дядо Коледа, вече три години 
ти искам едно пожарникарско 
камионче. Моля те тази година, 
донеси ми едно пожарникарско 
камионче. 
- Скъпо дете, упоритостта ти ме 

дразни, тази нова година докато 

спиш, ще запаля къщата така, че 
ще получиш не един, а всички 
пожарникарски камиони от твоя и 
близките градове. 
 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


