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МЕЖДУЧАСИЕ 

Коледа идва! Тя е един 

от най-светите и любими 

семейни празници. 

Празник на добротата, на 

мира и радостта, на 

мечтите и желанията, на 

надеждата за едно ново, 

по-добро начало. Това е 

най-светлия християнски 

празник! Хората стават 

все по добри и 

нетърпеливи в очакване 

на Рождество Христово. 

Тогава се ражда Божият 

син и идва на света, за 

да спаси хората. Най-

нетърпеливи в очакване 

на празника са малките 

деца. За тях празника 

означава подаръците от 

Дядо Коледа, които ще 

намерят на сутринта под 

елхата. На Коледа, след 

църковната служба, 

всички се събират на 

хоро, което според 

вярванията, символизира 

дълголетието. Рождество 

Христово не е само ден, 

на който си подаряваме 

любими и желани вещи. 

Той е времето, в което се 

обръщаме към близките 

си, за да им дарим обичта 

си, за да им покажем, че те 

са най-важната част от 

живота ни. 

Коледа е празник на 

семейството, на топлината 

между хората, на нейното 

споделяне помежду им. 

Той не е изпълнен с 

фойерверки и оглушителна 

музика. По-скоро е 

мълчаливо посрещане на 

едно свято раждане. 

Свързан е с идването на 

нов живот, затова в него 

има тиха почит и смирение 

пред съкровеното 

събитие. Изпълнен е с 

притихнала радост пред 

очакването на един 

разтварящ се в 

тайнственост свят. 

Празникът Рождество 

Христово не е в скъпите 

подаръци. Той е в това да 

направиш някого 

щастлив. Всеки човек е 

способен на добри дела. 

Ако не сме сторили поне 

едно, Коледа е подходящ 

момент да опитаме да 

изпълним пропуснатото. 

Не защото така трябва, а 

защото това ще накара и 

нас самите да се 

почувстваме щастливи. 

Духът на Коледа 

проблясва в мига, в който 

дарим усмивка, в който 

подадем ръка. Когато 

накараме някого да се 

почувства добре или да 

изпита радост от живота. 

Само тогава силата на 

празника се ражда в нас и 

ни прави живи.    



Отново е Коледа! 

В навечерието сме на 
най-светлия 
християнски празник – 
Коледа! Време, в което 
всеки човек отваря 
душата си за радост и 
се стреми да достави 
такава и на другите! 
Време, в което със 
светли чувства 
посрещаме раждането 
на вярата - вярата в 

доброто, в щастието, в успеха на своите и на ближните си. 
Особено време на сближаване и възвисяване, на милосърдие 
и грижа, на духовност. И сред Коледните песни и елхата, сред 
близките и любими хора, при семейната трапеза по традиция 
си пожелаваме преди всичко здраве и късмет! Нека и тази 
Коледа ни донесе здраве и късмет! Нека отворим душите си и 
бъдем хора!  

Честито Рождество Христово!  

 

Вдъхновена Коледа, съзидателна и щастлива Нова година! 

От редакторския екип  

 

Коледа дойде! 

Обвита във снежни дантели  

и с ангелски бели криле, 

открехва небесните двери,  

виж - Коледа вече дойде.  

Виж - Коледа вече дойде! 

Градът се събужда в 

позлата, 

 в огнището хляб се пече, 

камбани звънят в тишината, 

виж - Коледа вече дойде.  

Виж - Коледа вече дойде!  

Пред бедно сираче се 

спира, протяга му с обич 

ръце, бездомен утеха 

намира,  

виж - Коледа вече дойде! 

Звезда витлеемска изгрява 

и всяко самотно сърце, 

мелодия нежна запява,  

виж - Коледа вече дойде.  

Виж - Коледа вече дойде!  

С очи устремени в 

простора,  

С усмивка на свято дете. 

Честит да е празника хора, 

че  Коледа вече дойде!  

Че Коледа вече!  

Че Коледа вече…  

 

За поредна година 

Коледарите ни дадоха 

своята благословия за 

здраве и много успехи през 

новата година!  
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Добри гости, коледари! 

Облечени в традиционни 

народни носии, те изпяха 

своите песни за добра 

реколта и здраве пред 

ученици и учители. 



 

Училищни новини  
Стартира проект „Твоят час“  

През учебната година 317 ученици 

са  включени в различни дейности 

по по проект „Твоят час“.  

Създадените  групи предлагат на 

учениците разнообразни дейности 

в областта на готварството, 

спорта, компютрите, народните 

танци и др. За учениците, които 

изпитват затруднения в 

овладяване на учебния материал 

са създадени групи за 

преодоляване на тези трудности. 

Към момента групите успешно 

изпъляват своята цел - да 

осмислят свободното време на 

учениците. Част от групите имаха 

възможност да посетят 

Етнографски музей, "Златю 

Бояджиев", Градска художествена 

галерия, Античен театър, 

Природонаучен музей.  

Краткосрочен обмен на 

ученици  

Пет ученици от училището 

посетиха гр.Лиепая, където 

участваха в краткосрочен обмен 

заедно с ученици от още 7 

държави. Всичко това беше 

възможно благодарение на 

проект „E-Learning Interactive 

Open School” по програма 

„Еразъм +“ 

Мобилен планетариум в 

училище  

Учениците от ОУ "Христо 

Смирненски" присъстваха на 

звездни спектакли в мобилен 

Планетариум. Благодарение на г-

жа Татяна Николова, учител по 

Човекът и природата, 

Планетариума посети и нашето 

училище, където учениците 

изгледаха "Пътуване среди 

звезди на влакче в увеселителен 

парк" , "Еволюцията на нашата 

планета", "Самотно движение на 

земята" и "10 стъпки по небето".  

Облачните технологии в 

училище  

ОУ "Христо Смирнененски" е вече 

в облака :) Всъщност става дума 

за активно използване на Office 

365 - най-новата и модерна 

облачна услуга на Майкрософт, 

предлагаща съвременно решение 

за организация, управление и 

повишаване качеството на 

образователния процес.  Office 

365 има огромни предимства - 

достъп до учебно съдържание 

навсякъде по всяко време, онлайн 

конферетни връзки с учители и 

т . н .   П ъ р в и  и з п р о б в а х а 

възможностите на „облака“ 

учениците от група „Дигитално 

ателие“ при създаването на 

електронен вестник.  
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На гости на отец Ивелин 
- Здравейте, отец Ивелин. 

Преди всичко искаме да ви 

поздравим за 

ръкоположението Ви за 

свещеник. Радвате ли се, че 

станахте свещеник?  

- Здравейте! Поздравявам 

вашия клуб и се радвам,че така 

чрез вашата работа и вашата 

младост могат да достигнат 

толкова хубави весели теми до 

вашите читатели. Дали се 

радвам, че станах свещеник?

ДА! Това е най-голямата радост 

от моя живот, защото 

посветих моя живот на 

онзи, който е източник 

на радостта, а вие 

знаете, че това е Исус 

Христос. Вече в негово 

име и аз съм негов 

свещеник, тоест 

служител на всички 

вас, в любовта,вярата 

и надеждата-това, към 

което ни е призовал 

Исус Христос. Така 

заедно ние 

християните имаме това 

призвание да разпространяваме 

християнската радост, която не 

е някаква повърхностна 

радост,каквато може да ни 

представи света, в който 

живеем. Някакво 

краткотрайно  веселие, а 

християнската радост е нещо по

-дълбоко, което всички ние в 

кръщението получаваме.Това е 

да живеем в присъствието на 

Бога,да знаем че Господ е 

винаги с нас. Той ни 

подкрепя,обича ни и ни води по 

пътя на спасението.Така че 

християнската радост е една 

добродетел, която ни идва 

именно от вярата, надеждата и 

любовта.Затова аз ви 

предавам тази моя радост от 

скорощното ми ръкоположение 

и призовавам и вас да носите, 

там където сте на училище,в 

семейството, сред приятелите 

християнската радост.  

- Как се чества Коледа в 

католическия свят?  

- В наше време с 

комерсиализацията на всичко и 

католиците понякакъв начин 

сме докоснати от този сведски 

дух. Обаче ако трябва да сме 

автентични, истински 

християни за нас Рождество 

Христово е едно ново начало. 

Ние биваме посетени от нашия 

Господ, който се ражда отново 

в нашите сърца. Спомняме си 

отново,че не сме изоставени,че 

не сме сами. Второто лице на 

Светата Троица понеже ние 

вярваме в нея-Бог Син,Бог 

Отец и Бог Свети Дух се 

въплащава, тоест от Дева 

Мария приема плът и става 

едно бебенце като нас и по 

този начин споделя нашия 

човешки живот и ни носи тази 

радост, за която ме попитахте в 

първия въпрос. Носи  ни 

радостта на спасението.Исус 

Христос идва да сподели с нас 

нашите човешки 

трудности.Става едно бебенце 

невръстно в ръцете на майка си, 

което има нужда от грижи от 

всичко. Онзи който е Бог,който е 

Всемогъщ, който държи всичко 

става и той немощен като нас,за 

да сподели това ,което сме ние. 

И ние сме били бебенца и знаем 

с колко трудности са 

се сблъскали нашите 

родители, докато са 

ни отглеждали. И 

така за нас 

Рождество Христово 

е именно това 

актуализиране на 

раждането на новия 

живот и Исус Христос 

отново идва, за да ни 

посети в нашата 

бедност,в нашата 

немощ и да ни дари със своята 

любов. Затова за нас Коледа не 

е някакъв празник на 

материални подаръци ,въпреки 

че и те правят  празника и те са 

нужни по някакъв 

начин.Светлините, които греят 

навън и те са необходими,за да 

се придобие така някакъв дух на 

празничност. Обаче 

същественото за нас е това,че 

Господ Исус Христос  е наш 

подарък.Той споделя нашето 

човешко естество, нашето 

човешко битие и житие и става 

един от нас . 
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Той е най-великият подарък, 

носещ ни своята радост и 

своята любов. 

Той е истинската 

светлина.Всички тези светлини, 

които ще видим около Коледа 

само ще ни отправят към 

истинската светлина,който е 

Исус Христос и който ще дойде, 

за да не сме сами. Господ е с 

нас, Бог е с нас това е името му 

Емануел Господ с нас.  

- Стават ли хората по-добри 

по Коледа?  

- Някои казват, че хората стават 

по-добри, защото на Коледа се 

извършвали чудеса. Аз не съм 

толкова голям романтик 

и вярвам,че ние хората сами по 

себе си сме добри, защото 

идваме от Господ 

нашия създател, който е добър. 

Само че тази наша 

чувствителност да извършваме 

добри дела, да сме благи към 

другите не винаги я прилагаме. 

Затова понякога по Коледа се 

опитваме да наваксаме 

всичко това,което сме 

изпуснали през цялата година. 

Като че ли нашите сърца се 

разтапят стават чувствителни 

на мъките на останалите, за 

болките 

на хората,за недъзите им,за тов

а,че света е в една война не 

само между народите, но и 

война в сърцата на хората. На 

коледа всички ние ставаме по-

добри, но това не е 

нашата мисия. Не трябва 

да забравяме,че ние сме 

призовани да сме добри, 

защото Господ е добър и самите 

ние по нашата си същност 

сме добри. Затова моя призив е 

да сме добри винаги, както сме 

добри и на Коледа.  

- Вярвате ли в чудеса?  

- Всеки християнин вярва 

в чудеса, но тук гледната точка 

е различна. Чудото е един божи 

дар-нещо, което всъщност 

променя природните закони. 

Това, което вече като естествен 

закон в нашата природа. Но като 

цяло ние знаем,че всеки един 

живот е едно чудо. 

Ние знаем,че всеки път, 

когато идем на Литургия и 

хлябът и виното се превръщат в 

Тялото и Кръвта на Христа и 

става едно чудо. Всеки път, 

когато ние срещаме усмивките 

на другите ние се сблъскваме в 

позитивен аспект с едно чудо. 

Така че ,,Да'' вярвам в чудесата, 

вярвам в доброто, но не като 

нещо изключително, 

нещо екстраординарно, но като 

нещо, което живее като една 

действителност, която живее 

всекидневно един християнин, 

онзи който се среща с Бога, 

който е единствения творец на 

чудесата .  

- Дайте вашата благословия за 

всички учители,ученици и 

родители.  

- С радост благославям всички 

деца, всички младежи, 

вашите учители,които се грижат 

за вас, които се опитват да ви 

водят по пътя на познанието, 

на истината, на любовта и преди 

всичко благославям 

отговорността на 

вашите родители, която те имат 

за вашето възпитание и за 

вашето израстване. 

Бедете освен добри граждани, 

добри християни и така света 

винаги да носи това послание на 

Витлеемската нощ,която е ,,Сла

ва във висините Богу и на 

земята мир между човеците''. 

Ето аз ви пожелавам да 

бъдете посланници на този мир, 

който ни донесе Христос и 

благославям вашата младост, 

благославям вашите начинания.  
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Учител на броя 
- Здравейте, г-н Чернашки! 

Вие сте избран за учител на 

броя и имаме няколко 

въпроси за вас.  

- Здравейте, скъпи ученици! 

Чувствам се поласкан ,че сте ме 

избрали да отговоря на вашите 

питания.   

- Защо избрахте да бъдете 

учител?  

- Защото обичам да бъдa сред 

деца и да работя с тях.  

- От колко време сте учител?  

3-та година.  

- Вие ли обичате географията 

или географията обича Вас?  

 По скоро географията 

обича мен, защото тя ме избра 

като учител, който да я 

преподава.   

- Защо давате толкова 

трудни тестове?  

- За да мога да отсея най-

добрите ученици.  

- Ако зависеше от Вас, 

какво бихте променили в 

училище?  

Сложността на уроците , 

които преподавам, 

защото понякога са  доста 

неразбираеми за някои 

ученици.  

- Труден ли е вашият 

предмет за учениците?  

- В някои моменти e особено 

труден.  

- Защо нямате любимци?  

- Защото всички ученици са ми 

любимци.  

- Какво правите през 

свободното си време?  

Слушам музика, спортувам, 

ходя сред природата.  

- Какво си пожелавате в 

навечерието на Коледа?  

- Приятни моменти с учениците 

през цялата следваща година.  

- Пожелайте нещо на 

учениците.  

- Пожелавам им да бъдат 

винаги така усмихнати,да бъдат 

още по старателни в часовете и 

да постигнат мечтите си! 
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Малък коледен коментар  
Вярвате ли в дядо Коледа? 

Йоана, I а клас: - Да.  

Александра, I а клас: - Да.  

Иван, I б клас: - Не.  

Владиян, I б клас: - Не.   

Деян, I б клас: - Да. 

Люси, I в клас: - Да. 

Адрияна, I в клас: - Да. 

Какъв подарък искате  

за Коледа?  

Йоана: - Ролери. 

Александра: - Кънки.  

Бяхте ли добри през тази    

година? 

Йоана: - Да.  

Къде живее дядо Коледа ?  

Йоана: - Северният полюс.  

Александра:  

Деян: -Северният полюс. 

Христина: -Северният полюс. 

Защо дядо Коледа минава през 

комина а не през вратата?  

Йоана: - За да не го видим. 

Владиян: - За да не го видим. 

Кой помага на дядо Коледа? 

Преслава, I б клас: -

Джуджетата и елфите  

  

Вие защо обичате дядо  

Коледа? 

Йоана: - 

Защото подарява подаръци      и мн

ого щастие. 

Александра и Преслава: - 

Защото ни дава подаръците, 

които сме си пожелали.  

 Как бихте се отблагодарили 

на дядо Коледа за подаръците 

през годините?  

Преслава: - С добрина.   

Йоана: - С обич и топлина.  

 Какъв подарък искате за Кол

еда?  

Иван: - Лего сити. 

Ивайла: - Ролери.  

Христина: - Флумастри и ролери.  

Петър: - Лего Сити.  

Деян: - Воден пистолет. 

Владиян: - Воден пистолет.   

    

 

   

  



Момче и момиче на броя  

Сашо Баев  

 

1. Кой е любимя ти цвят? -  

Оранжево.  

2. Кой е любимия ти филм?

Имам много любими филми.  

3. Кой 

е любимия ти предмет в училище?  - Физическо.  

4. Какъв искаш да станеш като пораснеш и защо?  

Искам да стана преводач защото обичам английски ез

ик 

5. Имаш ли талисман?  - Не нямам.  

6.Какво обичаш да правиш през свободното си време? 

Обичам  да играя футбол и компютарни игри.  

7. На колко години си и от кой клас си?  

 - Аз съм на 12 години от 6 клас.  

8. Имаш ли страх и какъв е той?  

 - Нямам толкова големи страхове.  

9. Имаш ли любима песен?  - Да, на Криско.  

10. Какво мислиш за дисциплината в училище?  - 

Много е лоша.  

11.Имаш ли си гадже?  - Не.  

12.Мислиш ли че учениците учат достатачно?  - 

Не, не мисля.  

13. Кой ти е любимия учител и защо?  

- Господин Чернашки, защото е най-

забавен от всички учители.  

14. Обичаш ли училището?  - Долу-горе.  

15. Закъсняваш ли често за учебен предмет?  - 

Никога.  

16. Искаш ли да си имаш гадже?  - 

Да, искам.  

Кристиана Гълева 

  

1. Кой ти е любимия цвят?  

Жълт.  

2. Кой е любими ти филм?  

Имам много любими филми.  

 

 

3.Кой е любимя ти предмет в училище?  

Английски език.  

4. Каква искаш да станеш като пораснеш и защо?  

Искам да стана програмист, за да може когато работя с 

компютър да ми е по лесно и да изкарвам добри пари.  

5. Имаш ли талисман и какви са те ? - 

Да, имам, те са гривни.  

6.Какво обичаш да правиш през свободното си време?  

Обичам да слушам музика и да играя с приятелите ми? 

7. На колко години си и в кой клас си?  

Аз съм на 11 години и съм в 5 клас.   

8. Имаш ли страх и какъв е той?  

Да страхувам се от паяци.  

9. Имаш ли любима песен? - Faded. .  

10. Какво мислиш за дисциплината в училище?  

Просто е ужасна.  

11. Имаш ли си гадже? Не.  

12. Мислиш ли че учениците учат достатъчно? Не.  

13. Кой ти е любимя учител и защо?  

Госпожа Пейкова и госпожа Кръстева, защото в техните

 часове е забавно и защото разбирам уроците. 

14. Обичаш ли училището ?  До някъде.  

15. Закъсняваш ли често за учебен предмет?  

Никога.  

16. Искаш ли да си имаш гадже? Да.  
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Коледни легенди 
Легендата за цветето  

коледна звезда  

В Мексико има стара традиция    

да се носят цветя в църквата на  

Бъдни вечер в чест на детето     

Исус. Според легендата преди   

много време в малко планинско  

село в    Мексико живяло момче  

на име    Марио. Всяка година       

Марио виждал как хората отиват 

на църква на Бъдни вечер с букет

свежи цветя в ръце. Марио не    

можел да си   купи цветя, затова 

потърсил диви в полето, които да

са останали     въпреки студа и с

нега в планините на Мексико.     

Изведнъж чул глас, който го        

приканвал да откъсне дивите      

цветя, растящи в краката му и да 

ги занесе на детето Исус в           

църквата. Гласът повтарял, че и 

най- 

обикновеният подарък, поднесен 

с любов, е най-

хубавият подарък на света.        

Марио послушал гласа и отнесъл

зелените листа в църквата, 

а останалите деца му се подигра

вали. 

А за огромна изненада на всички 

в църквата плевелите се               

превърнали в разкошни червени 

цветя с ярко зелени листа.         

Марио не бил виждал толкова     

красиво цвете през живота си.     

Миряните в църквата, които стан

али свидетели на чудото              

коленичили пред цветята, 

а Марио разбрал, че най-

хубавия подарък, който човек може

 да направи, е любовта към Исус.  

Легендата за 

Рудолф 

 

 Рудолф, най-

известният от елените на Дядо      

Коледа, се ражда доста по-

късно от другите 8 летящи елени. 

Червеноносото чудо е творение на

 Робърт Л. Мей, който по това        

време работел като автор на рекла

ми в магазина на Монтгомъри Уард 

През 1939 

г. Мей написва коледна приказка-

поема с едничката цел да увеличи 

притока на клиенти в магазина.  

В приказката се разказва за           

Рудолф, млад елен, който бил       

постоянно подиграван от другите е

лени заради големия си светещ и   

червен нос. Когато настъпила        

Коледа излязла плътна мъгла и    

Дядо Коледа започнал да се           

тревожи дали ще успее ли да        

достави всички подаръци за           

децата. Тогава си спомнят за          

Рудолф със своя светещ червен   

нос, който водейки впряга на дядо 

Коледа оправдава очакванията на 

всички деца по света.  

Посланието, което носи тази           

история на Рудолф е, че дори и на 

пръв поглед недостатък, всяка       

една уникалност има своето           

полезно приложение.  

Оттогава до сега историите за       

Дядо Коледа и неговата свита        

стават неразривна част от              

празника, завладявайки въображе

нието и интереса на децата и         

техните родители. 

 

Легендата за елхата  

Имало едно време беден дървар, 

който живял със семейството си в 

дън горите тилилейски. Една вечер

както всички били на масата и   

ядели оскъдната си вечеря на        

вратата се почукало. Като отворил

и, видели, че вън стои дете –

малко,с мръсни и дрипави дрехи.  

Поканили го в дома си, дали му от 

своята вечеря и го поканили да спи

 при тях. Преди да заспят дърварят

 и семейството му се помолили     

детето да намери топъл дом и       

семейство, за да не скита само по 

света. На другата сутрин се събуди

ли от най-

красивото пеене, което били          

чували някога. Като погледнали     

навън, видели момчето заедно с   

цял хор от ангели да пеят коледни 

песни. Момчето не носело парцали

вите дрехи от предната вечер, 

а било облечено с великолепна ро

ба, която блестяла на слънцето. То

 се обърнало към дърваря и           

семейството му и им обяснило, че 

е Божият син, Исус Христос и че то

ва е подарък за тях за добрината,  

която са сторили. Той откъснал     

един клон от дърво и го посял.       

Казал им: 

„От този ден нататък това дърво   

ще ражда в изобилие дори и през  

зимата“. Докато говорел, клонът се

 превърнал в голямо и красиво дър

во, отрупано с плодове. Елхата,     

такава каквато я познаваме днес,  

се ражда в Германия през 14-

15 век, където хората правели       

представления пред църквите.      

Вечнозеленото дърво –

дори и през зимата –

 остава като символ на                    

благодарността на Бог за               

добрината на хората. . 
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Коледна работилница 

Снежен човек от 

Данонино 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да си направите този снежен 

човек имате нужда от празна 

бутилка от Данонино и 

една  цветна салфетка за 

шапчица.След като я завиете 

около гърлото на бутилката, 

пробийте дупчица за нослето. 

В нея поставете навита на 

фунийка цветна хартийка. 

Дядо Коледа от 

пластмасова бутилка 

Става лесно, без много 

специални умения в рисуването 

– важно е само да полагате 

равно боята. Единственото по-

специално нещо е, че се 

оцветява пластмасовата 

бутилка от безалкохполно (ЛИФТ) с акрилни бои – продават 

се в книжарниците. Те покриват лесно пластмасата и не се 

отмиват след това. Използвайки ги, цветът става равен и 

гладък. Добре е преди да започнете да поставяте ръцете и 

краката – боята да е изсъхнала. Ние поставихме два слоя 

боя.  
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Коледни елхички 

Елха от плодове  

Необходими продукти:  един морков, една голяма 

ябълка, клечки за зъби, плодове по ваш вкус 

1. Измийте ябълката и направете дупка в центара и - там 

където са семките. В дупката сложете обеления  и 

измития морков.  

2. Дъното на ябълката отрежете,за да може елжичката ви 

стабилно на чинията.  

3. Набодете с клечките моркова по посочениченичт 

начина на снимките.  

4. Забучете избраните от вас плодове.  

Коледни курабии 

Необходими 

продукти:  

За тестото: 5 

жълтъка , 1 ч.ч. пудра 

захар , 1 ч.л. Захар,  2 

пакетчета ванилия, 

няколко капки 

есенция ром, 250 гр. 

масло , 2 ч.ч. брашно 

(преценете по скоро на око, докато се получи тесто)  

За украса: 5 белтъка , 1 ч.ч. пудра захар, 1 пакетче 

ванилия, 2-3 капки есенция ром, за украсата бои в тубички, 

конфети...  

Начин на приготвяне:  

Разбиваме жълтъците, пудрата захар и захарта. Добавяме 

маслото, което предварително е омекнало. После слагаме 

2-те ванилий и 3-4 капки есенция ром. Пресяваме 

брашното и малко по малко го добавяме, докато стане 

тесто. Оставяме го в хладилника за около час да стегне. 

Коледни вкусотии  

Приготвяне:  

Колкото и абсурдно да изглежда да сложите бонбони в 
микровълновата, именно това е първата стъпка в 
приготвянето на цветните коледни елхички. Ако нямате 
микровълнова, може да ги сложите във фурната. Изсипете 
бонбоните в подходящ съд, добавете 3 супени лъжици масло 
и сложете да се загреят (бонбоните трябва да омекнат). 
Ориентировъчно, на висока степен на микровълновата, за 40 
секунди, а в предварително загрята фурна може да отнеме 5 
минути например (зависи от фурната). При омекналите 
бонбони и разтопеното масло, изсипете трите чаши Cheerios и 
малко боя за храна. Започнете да разбърквате – с лъжица или 
с ръце, както ви е по-удобно. Получава се лепкава маса, но 
именно това е идеята – разтопените бонбони, слепват 
зърнената закуска. Почнете да оформяте с ръце формички 
като елхички и ги нареждайте върху равен съд – тава или 
голяма чиния, по желание покрити с хартия за печене. Когато 
елхичките са готови, сложете ги в хладилника да се стегнат. 
Възможно е част от сместа накрая да не може да се слепи и 
да се направят елхички от нея. Може да я хапнете или да я 
използвате за украса на друг десерт, или както намерите за 
добре.  
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Продукти:  

3 ч.ч. меки и пухкави бонбони (т.нар. marsh-
mellows – може да потърсите снимка в 
интернет, за да се сетите за какви бонбони 
точно става дума), 3 с.л. Масло, Зелена 
боя за храна (ние използвахме безвредна 
боя за яйца, но все пак заложете на боя за 
храна), 3 ч.ч. Cheerios  Украса – дребни 
бонбонки за украсяване, цветни шприцове, 
разтопен шоколад, кокосови стърготини, 
шоколадови или цветни пръчици  

Мазнина (масло за намазване на ръцете, 
при оформяне на елхите)  



 

 

Любопитно за Коледа Стр.  11 

Как казват на 

дядо Коледа по 

света 

 

Любопитно е как децата от 

другите държави наричат нашия 

любим белобрад старец Дядо 

Коледа. Ето малко информация за 

това: 

В САЩ и Канада той е Свети 

Клаус – Santa Claus. 

В Китай – Shengdan Laoren. 

В Англия е Татко Коледа – Father 

Christmas и има дълго палто и 

дълга брада. 

Във Франция е познат също като 

Татко Коледа – Pere Noel. 

В Германия на децата раздава 

подаръци Детето на Христос – 

Christindl. 

В Русия това е Дедушка Мароз 

или познатият и у нас – Дядо 

Мраз. 

Лапландия – домът на Дядо 

Коледа и северното сияние 

 

Лапландия -  

домът на дядо Коледа  

Сигурно сте чували за Лапландия, 

нали? Няма как да не сте, все пак 

това е домът на добрия старец 

Дядо Коледа. Но знаете ли нещо 

повече за нея? Тя се намира на 

север, даже много на север. Там 

дните и нощите понякога 

продължават повече от 24 часа, а 

приказното северно сияние 

озарява небето над 200 пъти в 

годината. 

Всъщност Лапландия е северна 

провинция, а не държава. 

Държава на име Лапландия 

официално не съществува. Тази 

територия принадлежи на четири 

държави: Финландия, Норвегия, 

Швеция и Русия. 

Местното население на 

Лапландия се нарича саами. То 

говори на шест различни 

диалекта и изпълнява най-

различни обичай, които 

допринасят за богатото културно 

разнообразие. 

Тук почти навсякъде можете да 

срещнете свободно разхождащи 

се елени, които не се страхуват 

от хората изобщо. В Лапландия 

ежегодно пристигат и милиони 

писма, адресирани до Дядо 

Коледа, от всички краища на 

света. За да ги донесат до 

неговата къща, която се намира в 

отдалечената планина 

Корвантунтури, пощальоните 

изминават дълъг път с шейна. 

Това обаче изобщо не им пречи, 

защото както Дядо Коледа и те се 

радват, че по този начин 

допринасят за радостта на 

децата по света на Коледа. 

Джуджетата на дядо 

Коледа 

Джуджетата на Дядо Коледа – без 

тях светът би бил различен и 

добрият старец едва ли би се 

справил с всичко сам! 

Джуджетата живеят заедно с Дядо 

Коледа и Снежанка в Лапландия. 

Цяла година те имат две не леки 

задачи. 

Джуджетата са седем на брой и са 

много, много работливи. 

Първата им задача е да обикалят 

и тайно да гледат кои деца са 

послушни, кои деца правят 

пакости и да записват всичко това, 

защото най-послушните ще 

получат в Коледната нощ най-

големите подаръци, а както се пее 

в някои песнички дори и два 

подаръка! 

Втората задача на джуджетата е 

да измислят и правят играчките за 

децата, да следят по получените 

от Дядо Коледа детски писма с 

желания и да ги подготвят. 

Джуджетата са истински 

специалисти по играчките и могат 

да изпълнят почти всяко детско 

желание! Дядо Коледа трябва да е 

истински щастлив с такива добри, 

сръчни и изпълнителни 

помощници! 
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Забавна Коледа 
Дете пита баща си:   

- Тате, като беше малък, имаше 

ли компютър? - Не - отговаря 

бащата.   

- А плейстейшън?   

- Не.   

- Джиесем?!?   

- Също не...   

- А тате, динозавър виждал ли 

си?!  

  

 – Каза ли у вас, че ти писах 

двойка?  

– Да, госпожо.  

– А вашите какво казаха?  

– Нищо, тях ги нямаше вкъщи.  

 

 

В училище:  

- Иванчо, я ми кажи азбуката.  

- До десет ли?  

Maлĸият Bили нe иcĸa дa cпи  caм. 

Бaщaтa лягa дo нeгo и зaпoчвa дa 

мy paзĸaзвa пpиĸaзĸa. Πo eднo вpe-

мe в cтaятa cтaвa тиxo. Maйĸaтa    

пpeдпaзливo oтвapя вpaтaтa и питa 

– Зacпa ли?  

– Дa, мaмo, зacпa! –

 oтвpъщa шeпнeшĸoм дeтeтo.  

B yчилищe yчитeлят ĸaзвa:  

- Дeцa, пpeвъpнeтe изpeчeниeтo   

"Koнят бягa" във въпpocитeлнo.  

Ивaнчo вдигa pъĸa:  

– Koнят бягa ли?  

– Mнoгo дoбpe! 

Сeгa гo пpeвъpнeтe в  пoвeлитeлнo! 

Ивaнчo мoмeнтaлнo вдигa pъĸa и    

ĸaзвa:  

– Диййй!  

 

 

 

Полицай гони престъпник и му казва:  
– Спри, спри, спри веднга!  
Престъпника спира и му казва:  
–Ти спри теб никой не те гони! 
 
 

 

Бащата на Иванчо го пита:  
- Какво правихте днес по 
математика?  
- Търсихме корен квадратен.  
- Стига бе! Когато аз бях в училище, 
също търсихме корен квадаратен! 
Все още никой ли не го е намерил...  

 

 

Бащата, сърдито:  
- Иванчо! Обясни ми, защо имаш 
двойки по всички предмети, освен по 
география?!  
Иванчо:  
- По география още не са ме 

изпитвали...  

 

За малките 

художници 
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