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ВЕСЕЛА КОЛЕДА 
 

ЧЕСТИТА СВЯТА НОЩ! 
На всички скъпи хора подарете усмивки, радост, 

доброта! 
На Бъдника във огъня искрящ, мечтите свои 

преплетете,  
за да се сбъднат в идните ви дни! 

 

КОЛЕДНИ ТРАДИЦИИ 

От кухнята се носят... коледни аромати. По 
традиция се приготвят нечетен брой 
постни ястия, които да бъдат на трапезата. 
В малката питка слагаме паричка. Най-
възрастният разчупва погачата над главата 
на най-малкия и колкото трохички има по 
главата му – толкова деца трябва да се 

родят през годината! Първото парче от погачата се оставя на 
Богородица и там стои цялата нощ, а на сутринта се дава на някое 
домашно животно, за да е плодотворна следващата година. Всеки 
трябва да опита от всички ястия, за да е сит през цялата година и 
после се започва играта с орехи. Всеки разчупва по един орех и ако 
орехът му е здрав и хубав, то такъв ще е и той. За играта всеки 
получава определен брой орехи, които крие в шепите си и другите 
познават колко е скрил. Победител е този, който събере орехите на 
всички. А масата винаги остава неразтребена до сутринта... когато 
всички намират подаръците си край елхата.  

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
* Традициите по Коледа 
* Празниците в Начален етап 
* Коледуване и Дядо Коледа 
* Нашите гатанки 
 

Коледа 
Разтвори се тъмно небе  
Със сребърна месечина, 
С облачета и звездици –  
Разтвори се нашироко,  
На широко, на дълбоко,  
Че се спусна златна стълба  
От небето до земята,  
А по нея млада Бога  
Слезе долу при децата.  
Кое дете сън заспало,  
Млада Бога не видяло,  
Кое дете лошо било  
Млада Бога натъжило.  
Само дете коледарче  
Млада Бога веселило  
И звезда Витлеемска  
Люлката му осветила. 

Дора Габе 
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УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРАЗНУВАТ 
Учениците от Начален етап направиха традиционната си подготовка за Коледните 

и Новогодишни празници. Участваха в обявените от Училищното ръководство 
конкурси, разучиха подходящи песни и стихове, представиха се с интересни 
изпълнения пред своите родители по класове. Ето някои от изявите им: 

 
РАБОТИЛНИЦАТА НА ДЯДО КОЛЕДА  

„Да съхраним традициите, да станат неотделима част от 
живота ни, от празниците ни. Да споделяме прекрасните 
мигове от училищните занимания със своите родители и да 
ги включим в дейностите си”- това е мотото на учениците 
от Начален етап. 
В подготовката за Коледните и 
Новогодишни празници учениците 
включиха и своите родители, като 

ги поканиха в  Коледната си работилница, каквато се 
организира за първи път в нашето училище.  Събрани в 
уютната обстановка на Етнографски кът при ОУ „Панайот 
Волов”, ученици, родители и учители изработваха 
автентични сурвакници. Малките майстори умело подбираха 
материалите за своите сурвачки в надпревара всеки да се представи най- добре. 

Родителите бяха още по- ентусиазирани, защото споделяха 
радостта и амбициите на своите деца. В същото време си 
припомняха за обичая сурвакане, за нетърпението и 
вълнението да бъдеш част от празника.  
Ето какво споделиха третокласниците пред в-к 
„Междучасие”: 
Сабрие- И друг път сме правили сурвакници, но в Коледната  
работилница беше по- интересно, защото всички бяхме 

заедно, състезавахме се  и си помагахме. 
Сердар- Всички сурвакници станаха много красиви. Мама  

ми помагаше, но и аз давах идеи, а 
тя се стараеше да ги 
осъществим заедно. 
Алдин- Украсихме сурвакниците 
с пуканки, кравайчета, чушки, 
сушени плодове и по мое 
предложение, което всички 
приеха, нанизахме и слънчогледови семки.  

Юлия- Въпреки че работихме заедно, сурвакниците бяха различни и много оригинални. 
Джанел- Много се зарадвахме и се развълнувахме, когато г-н Ивелин Мирчев, директор 

на ОУ „Панайот Волов”, ни посети, за да види как сме се справили. 
Останахме доволни от похвалата, която ни  изказа той, а и пролича   
колко много му харесаха нашите  сурвакници.  
Г-жа Стефка Дамянова обобщи: Чудесно е родителите да бъдат 
единни с децата и с учителите, за да постигнем заедно общата цел- 
образовани, знаещи и можещи ученици. 
Идеята за „Работилница на Дядо Коледа” е 
първа по рода си, но смятаме това начинание 
да се превърне в традиция за нашето училище. 

   Получихме заслужено признание от Училищното 
ръководство- Грамоти за участие, а изработените от нас 
сурвакници  бяха подредени във фоайето на училището.   
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МАТЕМАТИЧЕСКА  КОЛЕДА 
 

Празника на учениците от Iб клас, 
посветен на Коледа и Нова година, 
споделиха техните учители: класният 
ръководител, г-жа Кръстинка Стоянова 
и възпитателят г-жа Виолета Митева. 
Гости на тържеството бяха: Главен 
учител г-жа Невзие Арифова, г-жа 
Миглена Радева- председател на МО за 
НЕ, родители и ние, представителите на  в-к „Междучасие”. 

Обстановката е приятна, момичетата са с коронки на снежинки,  
момчетата с шапчици на джуджета. Стаята е украсена с гирлянди, 

новогодишни табла, а елхата грее в светлини. 
С приветствие към ученици и гости класният ръководител,  г-жа Кръстинка Стоянова, 

открива тържеството. Децата са решили да изненадат Дядо Коледа с математическите си 
познания. От чиновете прозвучава дружно встъпление: 

С математиката леко 
Всеки може да лети далеко.... 
Следва песен, посветена на математиката, в съпровод на акордеон от г-жа Виолета 

Митева. Класният ръководител насочва вниманието на децата към дъската, където е 
нарисувана пързалка. Върху картинки на шейни са написани задачи, включващи изучените 

действия с числа от 1 до 9. Обявява се състезание за най-бързо 
решаване, за да се наредят шейничките върху пързалката. В 
работа по групи първолаците поставят 
на „пързалката” и картинки на снежни 
човечета. В надпревара украсяват 
нарисуваната елха с играчки, върху 
които има   решени от участниците 
задачки. 

Доволни от постиженията си, малките ученици изпяват 
песен за цифрите. Г-жа Кръстинка Стоянова е включила няколко задачки-шеги, които 
забавляват и ученици, и гости. 

Колективната рисунка на Дядо Коледа се получава от свързването на вече изучените от 
първокласниците букви. 

Трите дружни песнички са коледен поздрав за родители и гости. Всяко от децата е 
подготвило свое стихотворение за празника и го рецитира с вълнение. Група от ученици 
изпява „Песен за шейната”. 

 

 
 
Тържеството завършва с два танца на момичетата -снежинки, на момчетата-джуджета и 

с хоро на целия клас отново под музикалния съпровод на г-жа Виолета Митева. 
 

ОУ „Панайот Волов”  Гр. Добрич   В-к „Междучасие”   Бр. 2- год. VІI   Декември- 2012г.  Стр.3 



 
ПРИ НАЙ- МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ 

В навечерието на Коледните празници навестихме и 
бъдещите първокласници в нашето училище, най- 
малките ученици от Iа подготвителен клас, с класен 
ръководител  г-жа Миглена Радева, която е и 
председател на МО за НЕ. 

Децата от групата ни посрещнаха с усмивки и 
нямаха търпение да ни покажат какво са научили. 

Богата галерия от оцветени рисунки с коледни 
мотиви онагледява творческия импулс на малчуганите. Те споделят, че оцветяват 
рисунки за различните сезони,  с разнообразни герои, в зависимост от занятията, които 
провеждат. 

С готовност се подреждат около статива с 
нарисувано дърво.  Върху есенните  листа бъдещите 
първокласници разпознават буквите на своите имена 
и ги  посочват. Справят се 
успешно и с построяване 
звукови модели на думи. 

В часовете по отдих 
конструират самолети, 
подводници, кораби. 

Изпяват ни няколко 
песнички: „Новогодишна песен”, „Снежко”, „Песен за 
врабчето”. 

Всяко дете знае стихче за Коледа и го рецитира с вълнение. 
 
Децата в подготвителната 

групи учат  българския 
език , за да общуват и да 
овладяват необходимите 
знания. Ученето  във 
вид на игра е интересно  
и завладяващо. По този 
начин те придобиват  
навици и  усвояват  
правила на поведение: 

вдигат ръка и  изслушват  търпеливо; вземат  активно  
участие в учебните занимания, пишат, разказват, 
творят.   

 
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ОТГАТНАХА, А ВИЕ? 

 
1.На едно дърво кацнали седем врабчета. Ловец стрелял и улучил три от тях.  
Колко останали? 
2.Една кокошка на един крак тежи 2 кг. Колко ще тежи на двата си крака? 
3.На елхата горели осем свещи. Угасили две. Колко са останали?  
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КОЛЕДУВАНЕ 
Коледуване е зимен обичай за плодородие, здраве и 
щастие. Произлиза от римската дума - calendae - 
първите дни на месец януари, когато са се 
извършвали обреди за плодородие и благополучие 
през годината. 
Посреднощ на Бъдни вечер тръгват 
коледарчетата. Те ходят по къщите на роднини, 
съседи и цялото село.  
Около огъня коледарите пеят песните си и 
наричат за добро, радост и късмет. От силата на 
огъня очакват изреченото да се сбъдне. 

Коледарите са в традиционно празнично облекло и с накичени с китки калпаци, а в 
ръцете си носят „шарени тояги“. Обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в 
източна посока. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и 
благопожелание.  
Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после 
момата ги дарява с вит кравай. Времето за коледуване е строго определено от традицията 
— от полунощ до изгрев слънце на Коледа. По пътя, пред вратата и в къщата коледарите 
пеят тези специални обредни песни, различни по мотиви, 
според мястото на изпълнение и лицето, за което се пеят. 
Най-общо те са обредно пожелание за щастие в 
семейството и добра реколта.  
След песните, водачът на групата, който държи в ръце 
подарения от стопаните коледарски кравай, изрича и 
коледарската благословия. 
Коледа завършва призори на чешмата с хора на коледни песни.  
  

Названието Коледа (англ. Крисмас) идва от староанглийски Christes Maesse или Christs 
Mass - Меса на Христос. 
 

                                       ДЯДО КОЛЕДА 

Дядо Коледа, Дядо Мраз, Санта Клаус, Свети Николай,Крис 
Крингъл... Дядо Коледа невинаги е бил такъв, какъвто го познаваме 
днес. В древността човекът, който раздава подаръци, се наричал 
свети Николай. Той е роден в земите, където днес се намира 
Турция, през 300-а г. Бил роден в богато семейство, но много малък 
останал сирак. Николай израснал в манастир и когато бил едва 17-
годишен, станал най-младият свещеник. Той раздал фамилното 
богатство под формата на подаръци на всички нуждаещи се, като 
най-щедър бил към децата 
Според легендите Николай пускал торби с подаръци през комините 
или пък ги хвърлял през прозорците. Начинът, по който раздавал 

подаръците, и до днес е останал непроменен. Образът на свети Николай се свързва с 
щедростта и добротата и той се смята за първообраз на съвременния Дядо Коледа. 

 

 

Стани нине, господине!  
Тебе пеем, домакине!  
Добри сме ти гости дошли,  
добри гости, Коледари! 
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ЗАБАВНО МЕЖДУЧАСИЕ 

 
Да отгатнем: Коя рисунка на кого е?  
Най- добрите художници са отличени от ръководството на ОУ «Панайот Волов» с 
грамоти.  

 
КОЛЕДНИ  ГАТАНКИ 

 
 Името й с Е започва,                                                       С бяло наметало, 
 но не се нарича Ели.                                                        студ и мраз довяла, 
 Цялата с игли покрита,                                                  радва тя децата, 
 да е Ежко – не, не е  .                                                       яхнали шейната. 
Свети празнично в нощта-                                             Тази люта хала  се нарича .....                                     
Тя е нашата ................ 
 
 
От Лапландия пристига, 
впрегнал във шейна елени, 
вред препуска по земята. 
Где не чакат го децата?          
Те посрещат го със песни, 
тръгват си с подаръци чудесни.                                                                                                                                                                                 
Вълшебникът е.........................                                                                                                                                                  
                                                                        
                                                
 
 
 
 

 
 

 

Издават ученици от VIа и VІІIа клас 
Редактор: Митка Недялкова   
Снимки:Детелина Георгиева; 
Митка Недялкова 
 

    http://www.ou-pvolov.eu/wordpress/ 
              е-mail: : ou_volov@abv.bg 
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              Клуб „Млад журналист”                                                                                              
Анъмсер Али, Светослава Радинова,                                                                                                                                                  
Арсения Сашева, Вероника Атанасова                                                                                                                                                                      
VIIIа клас 


