
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

      Кой е човекът, който получава най-

много писма в света? Дядо Коледа, 

разбира се. А най-известният адрес 

на Дядо Коледа – и за писма, и за 

посещения, е в Лапландия. Край 

лапландското градче Рованиеми 

децата се срещат с Дядо Коледа, 

работливите джуджета и северните 

елени. В сладкарниците ухае на 

канелени курабийки. Планината, в 

която се намира домът на Дядо 

Коледа, се нарича Корватунтури. Тя 

има три върха, които приличат на уши. 

Твърди се, че тези „уши“ помагат на Дядо Коледа да чува 

желанията на децата по света. Рованиеми се намира в 

Полярния кръг и ако имате късмет, можете да 

наблюдавате Северното сияние. Едно от най-интерес-

ните места в Рованиеми е Пощенският клон на Дядо 

Коледа. Елфи отговарят на стотиците хиляди писма на 

деца от целия свят, а много деца изпращат и подаръци 

на добрия старец – като вълнени чорапи и моркови за 

елените. Най-много писма пишат децата от Велико-

британия, следвани от Италия, Полша, Япония и Китай. 

 

 

През месец май 2016 година нашето училище ще празнува 

своя 160-годишен юбилей. По този повод се обявява 

училищен конкурс на тема „Моето училище”.  

Темата открива големи възможности и включва в себе си 

много подтеми. Желаещите могат да участват в следните 

раздели: стихотворение, разказ, есе, рисунка, колаж, 

фотография. 

Обявяването на резултатите и връчването на наградите ще 

бъдат през месец май. 

Творбите си предавайте на класните ръководители и 

учителите по изобразително изкуство. 
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 20 декември – Игнажден   Според българската традиция Игнажден се празнува, за да 

се омилостивят пакостните духове. Гледа се кой ще влезе пръв в дома ти – какъвто е 

човекът – така ще ти върви през цялата година.  

24 декември – Бъдни вечер, Малка Коледа  Празник, посветен на дома, огни-

щето, но и на умрелите предци. Меси се обредния хляб - бъдник, правят се 

колачета за коледарите. За вечеря се приготвят постни ястия, които трябва да 

са седем, девет или дванадесет, колкото са дните в седмицата, месеци-

те на женската бременност или месеците в годината. Трапезата 

не се вдига цяла нощ.  

25 декември – Коледа, Голяма Коледа, Чества се раждането на 

Исус Христос. Коледарите тръгват още в полунощ. Те се ръководят 

от станеник, който носи обредното дръвце – клон от ябълка или 

елха. На него са забучени ябълка, кравай, червени конци, 

зеленина и монети. Коледарите обхождат всички домо-

ве. Станеникът изрича благословия за семейството 

и къщата, а дружината пее песни за всеки един поот-

делно. Стопаните даряват богато коледарите.  

26 декември – Втори ден на Коледа  В народния календар 

това е четвъртият ден, посветен на Божията майка и нейното 

раждане. Стопанките месят богородичен хляб. Част от него се раздава на 

близките хора за здраве и плодородие.  

27 декември – Трети ден на Коледа, Стефановден  Денят се посреща тържествено от 

всички. Семействата отново се събират на общи трапези. Масата трябва да бъде 

изобилно подредена, на нея трябва да има и свинско месо. 

1 януари – Нова година, Сурваки, Васильовден    Подготовката започва още от 31 

декември. Новогодишната трапеза трябва да е богата, препълнена с ястия, за да е 

богата и щастлива и предстоящата година. В първите часове на новата година започва 

обичаят Сурваки. Във всеки дом влизат сурвакарите. Задължително носят прясно 

отсечени дрянови пръчки, украсени с парички, пуканки, сушени плодове и червени 

вълнени конци. Едновременно със сурвакането изричат благословии за всеки член от 

семейството. Стопаните даряват сурвакарите с кравайчета, сланина, орехи или пари, 

възнаграждавайки ги по този начин за донесеното благополучие.       
 

       Коледният ден показва какво ще бъде времето през годината. „Топла Коледа — нездрава 
година“, казва народът ни и се надява на дълбок сняг и студени дни. 
• Ако има скреж по дърветата, ще има изобилие. 
• Ако небето е звездно, грахът ще има добра реколта 
• Ако Коледа е в понеделник, зимата ще е тежка, а пролетта и лятото ще са дъждовни. Есента 
ще е суха, гроздето няма да е много добро, също и виното. Няма да е добра годината и за 
кошерите и меда.  
• Ако Коледа е във вторник, зимата ще е снеговита, а пролетта — дъждовна. Есента ще е суха, 
пшеницата и плодовете няма да са много добри. Ще има мед и масло в изобилие. 
• Ако Коледа е в сряда, зимата ще е тежка, а пролетта – суха. Ще има грозде и вино в 
изобилие. Враговете ще печелят успехи в мир. 
• Ако Коледа е в четвъртък, зимата ще е мека, а пролетта и лятото – ветровити. Зеленчуците и 
медът ще намалеят. Плодовете и маслото ще са много.      
• Ако Коледа е в петък, зимата ще е много зла, лятото ще вали, есента ще е суха, а гроздето — 
в изобилие.  
• Ако Коледа е в събота, през зимата ще трупа много сняг. Пролетта ще е ветровита, лятото — 
с дъжд. Плодовете няма да са много, но ще са хубави. Могат да се очакват природни стихии и 
бедствия. 
• Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, лятото — сухо, а есента — ветровита. Войниците 
ще се радват, управниците ще бъдат развенчани. Плодове, мед и добитък ще има в изобилие. 
Да се пазят младите. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеки човек очак-
ва с нетърпение 
Коледа -  празник, 
на който всяко 
семейство се съби-
ра, забавлява се, 
споделя преживя-
вания, радост и 
мечти. Празникът 
ни сплотява, даря-
ва ни с искрени и 
топли усмивки и 
ни зарежда с пози-
тивна енергия. 
Коледа е времето 

човек да отвори сърцето си за другите, да стане благ и смирен, да потърси в себе си 
искрата на доброто, да се усмихне и да бъде щастлив.  
Вълнението и коледното настроение ни обземат още в началото на декември. Децата 
трепетно украсяват коледните елхи и с нетърпение очакват подаръците под тях. 
Както всяка година нашето училище също се потопи в духа на Коледа. Ученици от СИП 
„Религия” ни припомниха светостта на Рождество Христово.  
Проведоха се традиционните коледни конкурси за картичка, рисунка, сурвачка, пита. 
Децата участваха активно  с оригинални и красиви произведения. Първите места сред 
малките ученици грабнаха Теди Митева /IIб клас/ и Венелин Иванов /I клас/. В 
прогимназиален етап се отличиха Вероника Кунчева, Елена Тенева /V клас/ и Живко 
Желев /VII клас/. Разбира се, още много други участници представиха своите прекрасни 
коледни украси, изработени с любезната подкрепа на инициативни майки. На всички 
деца и родители изказваме сърдечна благодарност за участието и положения труд.  
Училищното коледно парти завърши с щур поп-фолк купон. 
Време е за дългоочакваната коледна ваканция и почивка. Весело посрещане на Новата 
година! 
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На 16 декември се проведе Коледен турнир 

по дартс, под егидата на Дирекция 

„Просвета”, община Първомай. В два дни се 

състезаваха ученици от Основно училище 

„Христо Ботев”, село Градина и „Св. св. 

Кирил и Методий”, гр. Първомай.  

От нашите участници се класираха: отбор 

момичета - Янка Тодорова /7 клас/ на 

първо място, Симона Милкова /8 клас/ на 

трето място; отбор момчета -  Ивайло Бобев 

/6 клас/ клас на първо място.  

Да им пожелаем нови, по- добри успехи на 

Пролетния турнир.  

                                 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  
   

 

 

 

 

„Скъби диадо коледъ тая гудина искъм 

кумпютар!“ 

„Скъбо дите мисла че букфар ша свърши 
по топра работъ.“ 

           
- Ето и поуката от приказката, деца - да 
не говорите с непознати. Вълкът щеше 
да си е жив и здрав, ако не се беше 

заговорил в гората с непознатата 
Червена шапчица. 

           
Пернишки даскал по физическо: 
- Ей, не моа ги разбера тез ученици?! В 

час по физическо - който каквото 
намерил - облякъл! Вечерта в 
дискотеката - всички с АДИДАС.  
 

  

 

 

 

 
- Какво си направил! Взел си чуждо дете 

от детската градина! 

- Няма нищо бе жена. Утре нали пак ще 
го връщаме. 

           
Един баща се обажда на друг: 
- Тошо, написа ли домашното на сина 

си? 
- Да. 
- Ще ми дадеш ли да го препиша? 

           
- Как е синът ти? 
- Хич не е добре. Вчера му дадох 20лв.  
да се почерпи, а той взел, че си купил 

книга...  
 

  

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

Водоравно:     Отвесно: 
3. Един от сезоните.  1. Известност, популярност. 
6. Противоположно на  2. Противоположно на „стар“ 
„приятели“.   4. Името на вещицата Баба... 
9. Жената на Адам.  5. Лично местоимение за 
10. Пособие за зимен   ср. р., ед.ч. 
спорт /ед.ч./   7. Воден поток. 
13. Положителен отговор. 8. Името на буквата L. 
14. Сладкиш.   11. Пойна птица. 
15. Сутрешни капчици  12. Човешки крайник. 
вода.    15. Музикална нота. 


