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Тиха нощ, свята нощ!
Цялата земя е в тишина.
Виж Витлеемската светла звезда
мъдреци кани от чужда страна,
дето Христос се роди.
Тиха нощ, свята нощ!
Песен сега на похвала.
Ангели пеят със радостен глас,
вест за спасение донасят до нас:
ето Христос се роди!
Тиха нощ, свята нощ!
Цялата земя е в тишина.
Почит на Бога нека всеки даде,
че между нас днес Спасител дойде –
мир навсегда на земли.

Най-накрая идват почивните дни!
Годината е към края си и освен за
коледните и новогодишните трапези, е
време и за равносметка. Какво свърших и
какво не през изминалата година? Всеки я
прави сам за себе си. Тегли чертата за
предходната година и обмисля планове за
следващата.
Рождество Христово е един от найсветлите християнски празници. С
раждането на Спасителя започва нов
момент в човешката история, довел до
промяна в мисленето, до възприемане на
нова ценностна система. Рождеството е не
само граница във времето, то е начало, без

което не биха съществували повечето
християнски празници.
Нека в този красив период от
годината, изпълнен с много веселия и
очаквания за по-хубави мигове, да се
опитаме да бъдем по-добри с околните!
Напук на мрачните прогнози за края на
света, да се заредим с положителни мисли и
ако можем дори само за един човек да
направим нещо добро, да се възползваме от
тази възможност. Защото чуждото
щастие
е
това,
което
осмисля
съществуването ни, карайки ни да усещаме,
че има за какво да сме на този свят!
Весели празници!
От редакционния екип

В празничната вечер срещу Коледа всички бяха
заспали. Тихо се сипеше ситен, пухкав бял сняг.
Един странстващ пътешественик, обиколил много
градове и страни, не спеше. Той беше облечен в червени дрехи
от глава до пети и имаше бяла брада. Казваше се Никола. Той
обикаляше къщите и слагаше пред вратите сувенирчета, които
беше направил на едно специално място, в една вълшебна
страна. Оставяше ги пред вратите на познати и непознати като
подарък за утрешния празник. Той беше човек с голяма душа и
сърце, човек много добър и щедър.
Едно малко момиченце
още не беше заспало. Когато
Никола остави подаръчето пред
вратата
на
тяхната
къща,
момиченцето
го
видя
през
прозореца. Той също го видя и му
махна. Никола изглеждаше стар и
невероятно добър човек. Затова
детето
го
нарече
дядо.
В
следващия миг се сети, че утре е Коледа, и реши, че се казва
Дядо Коледа.
На сутринта момиченцето разказа на всички за срещата
си с Дядо Коледа. Естествено малцина му повярваха, защото
беше малко.
Щом четем това, значи има някаква надежда, че този
човек съществува. Може да не е същинският Дядо Коледа с
еленчетата и Снежанка. Може би е просто един добър човек!
Йоли Владимирова VІ

в

Станимир и Дядо Коледа
В един декемврийски ден Станимир написа дълго
писмо на Дядо Коледа. Вечерта преди Коледа, детето сложи на
комина нож, така че, като дойде добрият старец в неговия дом,
да му среже чувала и да останат всичките подаръци за него.

Станимир се качи на комина, но Дядо Коледа не се
появи. На другия ден плака много. Вечерта случайно чу по
новините, че едно градче със същото име – Станимир - било
много изоставено и децата в него били сирачета. Дядо Коледа
бил оставил подаръците там.
Като видя по телевизията как за всяко дете има
подарък, Станимир много се зарадва. Оттогава той започна да
дава играчките си на сирачетата.
Стефан Златков VІ

в

Златната гъска и Дядо Коледа
(Приказка по зададено начало)
Запътил
се Глупчо
към
дървото, отсякъл
го и видял в
коренището
му
една гъска с пера
от чисто злато.
Извадил я, взел я
със себе си и
отишъл в една
странноприемница да пренощува.
Като отворил вратата, му се
изпречил един старец - той бил слаб и
спретнат. Дядото казал на момъка да се
настани и го помолил да отиде на лов
в замяна на това, че ще го приюти. Така
и сторил момъкът, но със себе си взел
златната гъска.
Вървели, вървели в гората, но
на пътя им се изпречил вълк, който
захапал птицата за крилото. В това
време започнали да прехвърчат нежни
бели снежинки. Заедно с тях се
спуснал едър старец, облечен в
червени дрехи, но в очите на сина той
бил дебел старец с летяща каруца,
водена от елени.

Щом старецът се приземил,
извадил от един чувал парче месо.
Вълкът оставил гъската и побягнал.
Старецът обяснил, че се казва Дядо
Коледа и че раздава подаръци на
добрите.

Глупчо бил благодарен
на
стареца, защото тази гъска била много
ценна за него. Дядо Коледа не искал
нищо в замяна, но обещал, че в
полунощ ще мине, ще раздаде
подаръци и ще стори нещо добро.
Преди да тръгне, той дал на момъка
боб чорба, лозови сърми и червено
вино, за да не ходи из гората - нали
било зима и нямало животни за
ловуване.

Върнал
се
Глупчо
в
гостилницата, помогнал на стареца и
жена му да сложат масата за вечеря.
Разказал за Дядо Коледа, докато
хапвали. Станало време за лягане.
Момъкът пожелал леки сънища на
старците и се качил заедно с гъската в
стаята си. Гъската легнала в един
плетен чувал и заспала.
Станало полунощ и Дядо
Коледа минал през гостилницата. На
гъската оставил много дрехи за птици
и я превърнал в гъсешки модел, на
сина - малка спретната къщурка, а на
старците - книга с 1000 приказки.
На сутринта станал първо
Глупчо и щом дръпнал перденцата,
видял малката затрупана със сняг
къщурка. Станали и старците - те много
се зарадвали, защото много обичали
истории и приказки като на момъка.
Станала и гъската, която била облечена
с дантелена поличка, и заговорила с
човешки глас. Всички били много
радостни. Гъската станала модел на
училищния вестник на НСОУ „София”.
За нея писали учениците от VІ

б

клас.

Симона Илиева V

а

Кога човек си прави равносметка
Кога човек си
прави
равносметка?
Избрах
тази
тема,
защото сега, почти в
края
на
годината,
всеки от нас се замисля
за живота си през
изминалите 12 месеца.
За всичко, което е
постигнал, какво го е
удовлетворило.
За
доброто, което е направил, и за нещата, които
не е успял да свърши. Осъзнаваме какво се е
случило и си даваме обещания за промяна.
Хубаво е да се връщаме в миналото, но
не за да се опитваме да го променим, това и без
друго е невъзможно, а за да се замислим над
всичко, което сме направили, и да се опитаме
да не повтаряме грешките си.
Всеки един от нас, във важен за него
момент, се замисля над всичко, през което е
минал.
Аз мисля за това много често. Понякога
даже се притеснявам, че нищо важно и значимо
няма да ми се случи. Ежедневието ни изглежда
еднообразно, но върнем ли се назад във
времето, ще установим, че всичко се е
променило.
С тези думи нямам за цел да ви внуша,
че трябва постоянно да мислите за миналото
си, а напротив - да сме благодарни за това,
което имаме, и да се сещаме как сме го
постигнали.

Ако в началото на следващата година
вземем една кутия и през цялата година
пускаме листчета с всички хубави неща, които
са ни се случили, догодина по същото време,
четейки тези бележки, ще направим истинска
равносметка.
Виктория Рангелова VІІ г

В последната минута от старата
година нека помислим за нашите грешки и за
тъжните ни моменти! Да помислим как да
поправим грешките си и как да не ги
повтаряме! А после да помислим за радостните
и щастливите моменти!
Мислете за щастливите мигове и им се
радвайте. В последната секунда от старата и
в първата секунда от Новата година мислете
за доброто! Забравете всички тъжни спомени.
Мислете само за хубавото, което ще ви донесе
Новата година!
Йоли Владимирова VІ в

Детското страдание
Да страдаш, значи да
изпитваш голяма физическа
или душевна болка.
Децата
са
найкрехките
и
беззащитни
създания. Всяко дете има
нужда от много любов, от
прегръдка и целувка. Това му
носи истинско щастие. По
този начин то се чувства
желано.
Често
детското
страдание се дължи на
психическо или физическо
насилие.
По света има много
изоставени деца, без подслон
и храна. Всяка минута
някъде умират мъничета от
глад и болест. Всички майки
би трябвало да се грижат за

децата си. За жалост има и
такива, които не са готови
за тази отговорност, защото
да се грижиш за едно дете,
значи да дадеш живота си за
него.
Винаги
е
имало
сирачета и дечица, които
живеят
сам-самички
по
улиците и се молят за
милостиня,
гледайки
лъскавите
витрини
на
магазините.
Всеки
добродушен човек би им
съчувствал. Тези деца имат
мечти, но дали те ще се
превърнат в реалност?...
Детството е важен
период от живота на всеки
един от нас. Спомените,

които имаме от миговете с
приятели,
игрите
на
криеница
оставят траен
белег в нашия живот. Всяко
дете има такива спомени, но
дали са добри, или лоши може
да каже само то.
Детето е най-милото
създание и затова в живота
му трябва да преобладават
хубавите мигове!
Мария Илиева VІ

б

Най-големият православен храм на България –
„Александър Невски“ – изпитва постоянно
недостиг на средства. Не е за вярване, но за свой
най-щедър дарител има един беден старец – дядо
Добри. Той, чисто и просто, дарява на църквата 35
700 лева. Това е най-голямото дарение от десетки
години за храма.

Мнозина смятат дядо Добри за просяк, а
той всъщност е 96-годишен дядо, с пенсия от 160
лева. Всеки ден, когато не вали, идва от своето село
Байлово в столицата, за да събира стотинка по
стотинка и левче по левче от хората, но никога за
себе си. Може и да сте го виждали пред вратите
на някой софийски храм. Години наред с чашка в
ръка той събира средствата и ги дава на своя
позната да ги внася в банка.
И повярвайте ми, когато го видите, ще ви
стане жал. Той е нисък, грохнал човек със свещичка
и който го види, му сваля шапка. Такива хора
трябва да се почитат, а всички други да вземат
пример от белобрадия дядо Добри.
г
Никола Секулов VІ

Коледната благотворителност
По Коледа хората отварят сърцата си,
вършат добрини. Може би така те изкупуват
греховете, които са им тежали през цялата година.
Коледа е за прошка!
По това време на годината хората се
променят към добро... заради
еуфорията или заради нещо
друго.
Фондациите,
които
помагат
на
децата
в
неравностойно
положение,
организират своите коледни
кампании
за
набиране
на
средства.
„Помогни на Дядо
Коледа и на УНИЦЕФ да
стигнат до децата в нужда!
Бъди
благодетел
и
дари
детство!“ – с това послание се
обръща организацията УНИЦЕФ
към хората.
Друга
традиционна
кампания
е
„Българската
Коледа“. Целта ù е набирането на средства за
лечението на тежко болни деца и за закупуване на
модерна апаратура.

Можем да дадем добър пример за Коледна
благотворителност с нашето училище. Всяка
година по Коледа ние, учениците, организираме
благотворителен базар. Изработваме прекрасни
картички с много старание и любов. Парите от
този
базар
отиват
за
подпомагане на децата в
нужда от НСОУ „София“.
Призовавам учениците
от нашето училище и всички,
които четат тази статия,
пратете поне един SMS за
тези деца, които не могат да
си купят нови дрехи, обувки,
за тези, които се мъчат от
глад, и тези, които са в
детски дом! Всеки човек с
добро сърце може да отдели
поне
един
лев
за
благотворителност.
И
вярвайте - по Коледа се
случват чудеса!
б
Мария Илиева VІ

По света има много
бедни
и
не
толкова
заможни семейства, които
имат деца. Във Велинград имах една съседка, която е отраснала в бедно семейство. Родителите ù бяха
разведени. Майка ù и баба ù често я биеха, защото не бяха добре психически.
По едно време, когато беше много малка, тя избяга от тях и се качи на теснолинейката за София.
Добри хора я намериха, после я заведоха в полицията и я върнаха във Велинград. Не издържаше у тях, защото
нямаше спокойствие... заради майка ù, баба ù и многото им кучета. Затова се мотаеше с брат ми и другите
им приятели. Чудното е, че имаха дървена къща без отопление, но издържаха така през зимата. И така с
години.
Никога не съм я виждала да проси, защото тя имаше за цел да учи. Тази цел беше прекрасна, защото се
сбъдна. В момента е на 18 години, учи икономика в университета в Благоевград и живее с приятеля си. Всичко
беше ужасно за нея в началото, но тя се справи. Както е казал народът, всяко зло за добро.
Ирина Петрова VІ а

Учениците от студио „Арт дизайн” са посланици на доброто!

В коледната работилница

Коледа и Нова година са
най-хубавите празници в годината.
С наближаването им в НСОУ
„София” започва да тече трескава
подготовка.
Добра традиция в
нашето училище е организирането
на благотворителен Коледен базар
през месец декември. Всеки клас
взема активно участие в него. От
сръчните ръце на учениците се
раждат чудни коледни картички.
Много въображение и вкус са
проявили всички участници. След
това всеки клас има свой ден, в

Резултатите от усърдната работа

който продава произведените от
него картички. Със събраните пари
се закупуват подаръци за деца,
нуждаещи се от помощ.
Добра традиция в НСОУ
„София” е и благотворителният
Коледен концерт. След внимателен
подбор, до участие се допускат
най-талантливите ученици, които
винаги ни изненадват със своите
весели хрумвания и неподозирани
таланти.
Участниците
сами
измислят хореографията на своите
изпълнения. Преди концерта се

провеждат няколко репетиции.
Вълнението расте непрекъснато.
Да видим с какво ще ни изненадат
на 19 декември момчетата и
момичетата!
Такава
е
тя,
коледната
еуфория,
в
НСОУ
„София”.
Анастасия Односталко VІ

б

На Коледния базар

Моята мечта
Колко хубаво би било, ако притежавах четирите стихии, ако можех да летя и ако имах власт над времето! Аз
мечтая за много неща, но избрах тези като най-важни.
Хубавото да притежаваш четирите стихии – огън, вода, земя и въздух, е, че можеш да помагаш на другите. Ако
едно цвете е увехнало, аз ще мога да го съживя! Замислете се колко много добри дела могат да се извършат по този
начин. С помощта на стихиите аз ще мога да предотвратявам природните бедствия!
Ако можех да летя, нямаше никога да закъснявам за училище и да попадаме със семейството ми в задръствания.
А когато искам да стигна до някое място или някой човек, аз ще стигна сто пъти по-бързо.
Последната част от моята мечта е да притежавам времето, т.е. да мога да пътувам във времето, да спирам
времето и само аз да мога да се движа в него. Такава е моята мечта, разделена на три части. Надявам се да ви е харесала.
Виктория Гочева VІ

в

Още от много малка играя тенис и сега моята
мечта е да стана най-добрата тенисистка в света.
Всичко започна в детската градина. Тренирах с
други деца и беше много весело. Преустанових
тренировките за две години, когато треньорката ми
излезе в майчинство. Продължих да се занимавам с
тенис, когато бях на осем, но сериозно се занимавам от
две години.
Когато ходех по турнири, първоначално бях
много притеснена и губех от хора, които реално можех
да победя. Сега натрупах
опит и самочувствие и
започнах да печеля. Победите ме стимулират да
тренирам и да стана още по-добра. Необходимо е много
работа, лишения и вяра в това, че ще успея да покоря
върховете в тениса и да реализирам таланта и усилията
си.
На последния си турнир постигнах голям успех
– победих първата ракета на България до 12 години и за
малко и шестата до 14 години. Мачът с момичето до 14
години беше доста оспорван. Играхме три сета. По
време на третия сет, в едно разиграване, тя ме удари с
топката и напълно се разконцентрирах, което доведе до
загубата ми.
Сега се чувствам много по-уверена и знам, че
мога да победя всеки. Днес аз искам автографи от
известни тенисисти, като Роджър Федерер и Мария
Шарапова, но мечтая след години да бъда идол на
младите таланти и те да се борят за автограф от мен.

Кристина Капитанова VІ

б

Хората си мислят, че оръжията са само за войни
и кавги, но не знаят какво невероятно усещане е да
можеш да държиш цялата тази мощ в ръцете си и да
осъзнаваш, че си осъществил мечтата си.
Александра Георгиева VІ

б

Аз съм човек с мечта, която е реално
осъществима. Моята мечта не е да съм футболист, нито
пък да имам магически сили. Аз желая да съм здрав,
щастлив и весел, защото това е най-важното в живота.
Моята мечта я пожелавам на моето семейство, на
приятелите ми и на всички останали хора.

Даниел Дунчев VІ
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Моята мечта е да стана актриса. Знам, че това е
често срещана мечта.
Аз мечтая да стана актриса, защото ще правя
нещо, което ми харесва. Ако съм добра актриса, мога да
стана известна и богата. А да си богат и известен, не е
нито зле, нито добре. Добре е, защото всеки ще те знае и
когато си известен, всеки режисьор ще иска да участваш
в неговия филм, сериал или пиеса. Ще имаш каквото си
поискаш, което всъщност означава, че ще те глезят. Не е
добре, защото ще пишат всякакви клюки за теб по
вестници, списания, интернет.
Аз знам от личен опит, че мечтите се сменят
често, и не се съмнявам, че след време ще имам друга
мечта. Вярвам, че с всеки е така. Но засега това е моята
мечта и се надявам тя да се сбъдне.

Много хора са ми казвали, че стрелбата не е
активен спорт и че трябва да се занимавам с нещо, при
което да се движа повече.
Но въпреки всички тези критики, аз знам, че
това е моят спорт. Винаги, щом отида на състезание,
щом вляза в залата, аз усещам как в това помещение са
били много като мен – момчета и момичета, които са
били под огромно напрежение, но въпреки това са
безкрайно сигурни във възможностите си.
Джейлан Карадайъ VІ

в

Всяко дете като малко мечтае какво ще прави,
като порасне.
Моята мечта е да стана футболист, и то
известен, защото ми харесват животът и славата, които
имат футболистите. Те пътуват много, посещават
различни места и се срещат с известни хора.
Всъщност мечтая да играя в моя любим отбор –
Барселона. За да осъществя мечтата си, трябва да
положа много труд. Нужни са много тренировки и
упоритост. Трябва да се лиша от свободно време с
приятели, за да тренирам повече. Но всички жертви си
заслужават, за да сбъдна своята мечта.

„Много бих искала да имам по всички предмети
шестици, да летя и да съм безсмъртна.“
Няма как да изредя всичко. Това бяха найинтересните, които чух. Всички те няма как да се
сбъднат. Аз знам това, макар че много често си мисля, че
вярата в нещо е магия, затова се надявам, че един ден
няма да има бедни, гладни и лоши хора. Вярвам, че
хората ще живеят в мир и разбирателство.

Яна Иванова VІ

Антъни Катров VІ

в

Моята мечта е хората да се раждат умни и да
бъдат вечно млади. Така няма нужда да учим в училище
и да пишем домашни. Ще имаме повече свободно време
и ще можем да практикуваме повече спортове.
Но в реалния живот не е така. Домашните са
много, ученето е много и раниците са тежки, но с малко
повече усилия ще успея да се справя.

Явор Траянов VІ

Мечтата... Тя е цел в живота, която искаш да
постигнеш. Има мечти, които са постижими, и такива,
които не са. Независимо от това, човек трябва да мечтае.
Хората имат различни мечти. Повечето
възрастни мечтаят за по-добра работа и за здраве.
Малките деца мечтаят за по-хубави играчки и добри
приятели. Някои мечтаят за повече пари, други за
любов, трети за здраве... Според В. Немирович мечтите
определят характера на човека.“Кажи ми какви са
мечтите ти и аз ще ти кажа какъв си ти.“ Има мечти,
които мислим за добри, а други за лоши. Хората, които
мечтаят за пари, са алчни. Тези, които мечтаят да
направят добро на другите, са добри. Моята лична мечта
е да обиколя всички екзотични острови на света.
За всяка мечта обаче трябва да се трудиш. За да
знаеш, че един ден, когато тя се сбъдне, трудът и
средствата, които си положил за нея, ще се възвърнат.
Постигайки една мечта, ти започваш да мечтаеш за
друго. Стремиш се към усъвършенстване и се движиш
напред.

а

Сигурно всички сте се запитвали какво ще стане,
ако имате магически сили и колко хубаво ще е това.
Лично аз бих направила милион неща, които преди не
съм могла да имам и да направя. Например да мога да
имам добри оценки и без да уча, да мога да летя, да
имам всички дрехи и обувки, които пожелая. Но това са
само част от нещата.
Беше ми любопитно какво биха направили
приятелите ми, ако притежават магически сили и затова
ги попитах. Те отговориха много интересни неща, за
които дори не ми е хрумвало. Ето някои от тях.
„Ако имах магическа пръчка, щях да се превърна
в някое животно – най-вероятно орел.“

в

Радина Тонева VІ

б

Какво да подарим за Коледа

По традиция в коледния ден си разменяме подаръци –
с най-близките, с хората, които обичаме и уважаваме. Надяваме
се информацията, която сме подбрали за вас, да ви бъде
полезна в оставащите дни до Коледа.
Подарък за баби и дядовци

Снимка на цялото семейство в рамка или само на
внуците би зарадвала със сигурност най-възрастните членове на
вашето семейство. Подберете най-жизнерадостна, лъчезарна и
усмихната ваша снимка, правена през годината. Купете или
направете рамката сами. Опаковайте в хубава хартия и
подаръкът е готов!
Подарък за мъже
Класически пример за мъжки подарък е бутилка
хубаво питие. По-разпространените подаръци са риза, колан
или портфейл. Но вие може да подарите нещо по-оригинално –
например книга, диск с любима музика, някакво hi-tech
устройство (ако си пада по подобни) – USB памет, памет за
компютъра, нова мишка. В краен случай се спрете на найлесното – козметика.

Сред оригиналните подаръци за близки и познати са
и следните възможности:
- кошница с лакомства – плетено кошче, пълно с шоколади,
бонбони, кафе, може и бутилка вино;
- бутилка или комплект подбрани вина със синьо сирене
например;
- за кулинари – книга с рецепти, добре опакована, с набор
подправки към нея.

Абонаментът за любимото списание е един
специален персонален подарък, който ще бъде оценяван дълго
време. Това е идея, която би зарадвала всеки, който има
определен интерес или хоби – кино, музика, фитнес, риболов,
градинарство, готвене и т.н.
Разбира се, най-важни в Коледните дни са децата. Те
очакват подаръци, лакомства и обич.
Да не забравяме красивата опаковка – моментът на
разопаковането повишава магията и трепета, носи още повече
изненада.

Коледната украса
В
моето
семейство Коледа
е много хубав и ценен празник.
Коледа е велик ден, който е
свързан със семейството и с
различни обичаи.
Едно от нещата, които
прави
Коледа
красива,
е
традиционната коледна украса. Да

сложим една хубава елха и много
разноцветни светлинки!
В нашето семейство имаме
традиция - всяка година купуваме
нови светлинки и окичваме с тях
дърветата. Или пък купуваме
светлинки с форма на висулки и
ги слагаме под стряхата на нашата
къща. Те са красиви като звездите!

Дори една малка светлинка може
да отвори сърцата ни и да ни
накара да се замислим за важните
неща и за доброто в света.
За мен Коледа е найкрасивият празник, защото той е
пълен с надежда, с любов и със
силна вяра.
Йоли Владимирова VІ в

За коледната трапеза заложете на искрящата
бяла покривка и на класическите бели съдове за
сервиране. Те са достатъчно стилни за всеки празник. Не
е нужно да имате сребърни прибори, за да е тържествено
на масата ви.

За да не бъде коледната маса скучна и
еднообразна, можете да комбинирате прибори и съдове
от различни сервизи. Можете да използвате интересни
ретро елементи за оригинален център на масата.
Например порцелановата купа на цветя или кристалната
ваза, спомен от баба ви.

За повече блясък на празничната трапеза
използвайте сребристи или златни елементи гирлянди, панделки, топки за елха. Така бялото ще
искри още повече. За украса можете да използвате и
естествени материали - шишарки, елхови клонки.
Можете да ги аранжирате с цветна панделка или
обикновена тел.
Съчетайте бялото на покривката и съдовете с не
повече от 1-2 ярки цвята - например класическите за
Коледа червено и тъмно зелено или синьо.

Ябълков сладкиш за Коледа
Продукти:
1 ч.ч. захар
2 яйца
½ ч.ч. олио
1 ванилия
1 бакпулвер
1 ч.л. канела
2 ч.ч. брашно
3-4 ябълки – (обелени и
настъргани)
масло
Начин за приготвяне:
Захарта и яйцата се бъркат около 5 минути с миксер.
Постепенно се прибавят олиото, ванилията, канелата и
бакпулверът и отново се бърка с миксер. След това
миксерът не е нужен. Прибавя се брашното и се бърка
продължително с лъжица до получаването на гъста

смес. Прибавят се ябълките и отново се бърка. Пече се в
предварително загрята фурна на 180°. Преди да се
изсипе сместа, тавичката се намазва с масло и се
поръсва с брашно.

Стоян Велев V

г

Баница с късмети
Продукти: 1 кг брашно, 300 г сирене, 7 яйца, 1 чаена
лъжичка сол, 1 супена лъжица оцет, 1 супена лъжица
олио.
Приготвяне: От брашното, солта,
олиото, едното яйце и оцета се омесва
средно твърдо тесто. След като престои
10-15 минути, за да се отпусне, то се
разделя на 7 топки. От всяка топка се
точи кора, след което се разтегля с
ръце върху стара покривка. Краищата на
кората се изрязват, след което тя се
поставя в намазана с мазнина тава.
Плънката
се
приготвя
от

предварително натрошено сирене, шестте яйца и
киселото мляко. Ръси се равномерно с плънка и
разтопено
краве
масло.
След
нареждане на половината от корите,
се слагат късметите – клончета от
дряново дърво, които означават
различни пожелания, и монета, която
носи щастие. Последната кора се
поръсва само с мазнина. Баницата се
пече в умерена фурна. След като се
изпече, се напръсква с вода и се
покрива с кърпа.

Много щастие и пари,
всичко друго ще се нареди!
Таз година люлка,
догодина булка,
мода в щастието има,
щом те люби, да те взима!
Нова къща, нов късмет,
римите от радост ще редиш,
щом със кредит пак се уредиш!
Здрава, здрава гърбина
през бетонна пъртина
не изпускай влака,
повишение в службата те чака!

Коледа е тука,
начало на сполука!

Живот като на кино,
живот като на филм,
във филмова продукция,
ще дебютираш като мим!

Отвориш ли си мейла,
отвориш ли сърцето,
покана ще те чака:
Ще пием ли кафето?

Карибите те чакат,
океанът ти шепти
ела да ме погалиш,
поне в мечтите си!

На сянка на чардака,
почивка теб те чака!

Околосветско пътешествие,
на тебе ти се пада,
гледай кораба без теб да не
отплава!

Изобилие от пари
като дъжд над теб ще завали!

Нови проекти и смели мечти,
залавяй се бързо, не чакай, не спи!

Искаш да пътуваш по чуждите
земи,
като начало, драги, глобус си купи!

Бързо стягай си багажа
в голям град да идеш
на голям стол да седиш,
тлъсти пачки да броиш.

Бляскави светкавици,
весели наздравици
конкурси много ще спечелиш
и в светска суета ще се намериш!

Иди учи, учи, учи,
че ученето е пари –
богат, известен и напет
може да те вземат и за кмет!
Бебе плаче, куче лай
е, това си е домашен рай!

Дядо Коледа на различни езици
В Америка го наричат Santa
Claus.
Австрия и Швейцария –
Christkindl или Christ Child.
Норвегия и Дания – Юлнисен
Англия – Father Christmas.
Италия – Babbo Natale.
Германия – Weihnachtsmann,
Kriss Kringle или Sankt
Nikolaus.
Франция – Pere Noel или le
Petit.
Швеция – Jultomten.
Хаваите – Kanakaloka.

Чили – Viejo Pascuerro.
Япония – Hoteiosho /свещеник, който носи
подаръци/, или Santa Kurohsu
Русия – Дед Мороз (Дядо Мраз)
Китай – Shengdan Laoren.
Холандия – Sinter Klaas, който идва от Испания,
придружаван от Черния Пиет – той носи подаръци за
лошите деца.
Гърция и Кипър от Айос Василис /Свети Василий/.
Япония – Одзи сан.
Колумбия – Папа Паскуал.
Испания, Пуерто Рико и Мексико – The Three Kings.
Бразилия – Papa Noel.
Хонконг – Lan Khoong или Dun Che Lao Ren

Коледни пожелания
Щастие, любов и късмет нека следват те навред
и Витлеемската звезда нека те засипе с чудеса!
С радост, здраве и пари нека Господ те дари!
Нека сиянието на тези светли празници
озари Вашите сърца и Ви донесе здраве,
удовлетворение и сили за бъдните дни.
Честита Коледа!
Най-искрени благопожелания за здраве и сили,

за
за
за
за

ползотворни дела,
доброта и топлота – дарявани и получавани,
дни на радост с усмивка и веселие,
мигове на сбъднати мечти.

Със светлия полъх на бялата зима
изпращам ти своя привет.
Желая в живота ти дните
да бъдат цветя от прекрасен букет.
Весела Коледа!

Коледа

Коледа

Коледа е весел празник.

Снегът тихо се сипе над шумния град.

„Децата подаръци ще имат!” -

Пеят се весели песни.

весело звънчето пее.

Скачат щастливи децата.

Коледни елхите греят, сняг се вее.

Коледа се усеща на всеки ъгъл.
Коледа е най-светлият празник!

Дядо Коледа подаръци раздава.

Ела и празнувай с нас сега!

Хо-хо-хо! – навсякъде се чува.

Таня Ангелова VІ
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През комините се мушка
и подаръци оставя под елхите.

Зимна приказка

Навън студено е, но в къщите

Когато сняг вали, вали,

е топло от детския смях.

вън всичко се белее.

Който лош е бил, вече съжалява.

Хубаво е като сън,

Добрият старец е все така мил,

но все някога ще свърши.

най-много към децата.

На всичко трябва да се радваме

Никол Велева VІ
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и нищо не трябва да забравяме.
Даниел Дунчев VІ

Коледни шеги

Иванчо казва на баща си:
Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да напиша колело!
-

Вече не искаш ли влакче?

-

Искам, но намерих едно в шкафа.

Пристига Дядо Коледа в детската градина с огромен чувал
с подаръци. Събира децата в кръг около себе си и им казва:
- Деца, ако отгатнете отговора на една задачка - всички
подаръци са ваши, ако не успеете - остават за мен.
Децата се съгласяват.
- Така. Дядо Коледа носи подаръци в десет детски градини
за една вечер. Във всяка градина му плащат по 50 лева. Колко
пари ще вземе за тази вечер Дядо Коледа?
500! 500!
Не познахте! Ами данъците?
След новогодишния празник в детската градина баща говори на
сина си:
- Сине, ти си вече голям, трябва да ти кажа истината - няма
Дядо Коледа. Това бях аз.
- Знам, знам. Нали щъркелът също си ти...

къща!

-

Мамо, вярно ли е, че щъркелите носят бебетата?

-

Вярно е.

-

А подаръците ги носи Дядо Коледа?

-

И това е вярно.

-

А ти се блъскаш и печелиш пари?

-

Съвсем вярно.

-

В такъв случай, мамо, татко е напълно излишен в тази

в

В живота на мъжа има три периода:
1. Той вярва в Дядо Коледа.
2. Той не вярва в Дядо Коледа.
3. Той е Дядо Коледа.

Приемаме поръчки за Нова година.
Ценоразпис:
Снежанка и Дядо Коледа - 50 лв.
Снежанка без Дядо Коледа - 200 лв.
Тази година Коледа в САЩ се отмени... Дядо Коледа не
получи виза!
Катаджия спира автомобил, превишил скоростта:
- Закъде сте се забързали толкова? - пита той шофьора.
- Вкъщи. Посрещах Нова година с приятели и се
позабавих. Жена ми се сърди.
- Но сега е месец май...
- Именно, затова бързам.

- Татко, познай кой влак закъснява най-много!
- Кой, сине?
- Този, който обеща да ми подариш още за миналата
Нова година.
На 24 декември програмист напомня на детето си, че не
е написало писмо на Дядо Коледа и че няма да получи
подарък. Детето отговаря:
Нищо, сега ще му пратя мейл, за да стане побързо.

- Защо Дядо Коледа е толкова щастлив?
– Защото знае адресите на всички лоши момичета.
Двама се разправят:
- Знаеш ли, Снежанка още
ходи с Дядо Мраз.
- А Дядо Коледа с кого ли
ходи?
- Как с кого бе, с Мери.
- Коя Мери?
- Абе Мери Кристмас, бе.

Застояли се гостите на едно новогодишно тържество,
домакинята вече не знае какво да ги прави. Телефонът
звъни и на нея й хрумва идея. Връща се в стаята и вика:
- Пожар, пожар!
Всички:
- В чий дом?
- Не разбрах добре... на някого от вас.

Братче и сестриче правят снежен човек. Момчето казва:
- Вече е почти готов. Ще отида до кухнята, за да взема
морков.
Сестрата:
- Два моркова вземи. Нос също ще му сложим.
- Скъпи! - провиква се жената от спалнята. - Купила съм
ти разкошен подарък за Коледа!
- Покажи ми го.
- Минутка! Сега го обличам!
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