
 

 

Коледната нощ! 
 

Коледната нощ, покрита в тишина, 

ни кани да открием семейна топлина. 

Хиляди желания сбъдват се сега, 

в приказната нощ, обвита във разкош. 

Всеки ще получи своя дар голям, 

щом часовникът удари звездния си час. 

Дядо Коледа пристига със голямата шейна. 

И всеки пита се: “Какво ли носи ни сега?“ 

Подаръци за малчуганите засмени, 

усмивки и надежди за големи. 

Коледната нощ, обляна във разкош, 

носи топлина в нашите сърца! 

 

Симона Илиева, 12 клас 

Година 12 / брой 43 



 

 

Коледно чудо 
 

Когато наближават Коледните празници, често чуваме: „На Ко-
леда стават чудеса!“ Преди не вярвах, но сега – да. Защо ли?! Ами, 
ето я моята история за коледното чудо, което ми се случи. 

Оставаше една седмица до Рождество Христово. Брат ми беше 
в чужбина, за да работи, но за празниците планираше пътуване до 
България. Оказа се, че билети обаче бяха изкупени. Вкъщи много се 
натъжихме, защото това щеше да бъде първата Коледа без него.  

На Бъдни вечер по традиция цялото семейство вечеряхме заед-
но. Бати много ми липсваше. Когато се навечеряхме, нямахме наст-
роение за нищо и си легнахме. На сутринта се събудих преди всич-
ки. Докато отивах към елхата, се чуствах много странно. Изведнъж 
чух, че входната врата се хлопна. Кой ли беше? Всички още спяха? 
Погледнах ........ и какво да видя?! Това беше истинско чудо! На вра-
тата стоеше брат ми. Изтичах и го прегърнах. След това заедно оти-
дохме да събудим останалите. Прекарахме една чудесна Коледа! 

Е, кажете ми – не се ле случват чудеса по Коледа???!!! 
 

Магдалена Димитрова, Vб клас 

Нейлин Еминова, V
б 
клас 



 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Отново сме в сезона, когато започва едно голямо суетене – бягане по магазини-
те за подаръци, обсъждане на идеи за празничната трапеза, която трябва да е обвърза-
на с предстоящия празник. За кой празник ли? Как за кой? Разбира се, че става въпрос 
за най-чакания и светъл християнски празник в годината – Рождество Христово! 

Според Библията, човекът е създаден на шестия ден. Първо бил създаден Адам, 
а в последствие и Ева. Бог им казал, че те можели свободно да ядат от всяко дърво в 
градината, освен едно - дървото на познанието за доброто и злото. Той им казал, че 
ако ядат от това дървоq непременно ще умрат. Дяволът, който не познавал Божия 
умисъл, а се опитвал да унищожи Божия план, дошъл при Ева в Едемската градина. 
Той я изкушил да яде от плода на дървото на познанието за доброто и злото. Уверил я, 
че тя и Адам нямало да умрат, а щели да бъдат като богове на доброто. Ева се поддала 
на изкушението и яла от плода. Когато Адам научил какво се случило, той също изб-
рал да опита от него. Промените, които настъпили с Адам и Ева заради това, че яли 
от плода, са наречени Падението. Това всъщност е когато Бог затворил вратите на 
Рая. Понеже Той толкова много обичал човеците, пратил Сина си Иисус, който чрез 
Възкресението да избави хората от техните грехове. Великден е по-тежкият, по-
важният празник в християнството заради възкресението на Иисус Христос, но този 
ден нямаше да го има, ако не беше Рождество Христово. Според Библията „Господ се 
яви в плът и тази тайна е велика. За да ни покаже, че Богът, който обичаме и почита-
ме, и в когото вярваме е реален, че е личност. Да ни покаже, че тези, които искат да 
бъдат негови следовници трябва да бъдат смирени. Затова Бог слезе на земята и прие 
образ на грешен човек”. Никак не е случайно, че Иисус Христос, Създателят на света, 
се е родил в кошара, а не в палати или във ВИП стаи, не дори в къща, нямало място в 
нито един хан във Витлеем. И това е първият призив и първата проповед на младене-
ца какъв трябва да бъде онзи, който ще се нарича християнин. И кои първи му се пок-
ланят – овчарите, бедните хора, които често забравяме, че ги има и кои още - мъдре-
ците, които са разбрали чрез сърцата си за раждането Му. Традицията на Бъдни вечер 
е стара, обвързана с много народни вярвания, с религията, с бита и дори с езически 
празници. Там е бъдникът, нечетните постни ястия, наричанията за берекет и успехи. 
Там са пожеланията за здраве и благоденствие, за любов. С раждането на Христос, с 
Неговия живот и последвалите смърт, възкресение и възнесение, бе спасен човекът. 
Затова Рождественият празник е толкова важен за нас. Рождественият пост, който за-
почва четиридесет дни преди Рождество Христово, се появява, за да може християни-
те да се подготвят да посрещнат раждането на Спасителя на света. Празникът не е са-
мо в устройването на хубава семейна вечеря, подаръци и украсено коледно дърво, а 
преди всичко е участие в посрещането на рождеството на Богомладенеца.  

Броени дни ни делят от деня, когато отново ще посрещнем Христовото ражда-
не, отново ще бъдем изпълнени с надежди, че животът ни ще се подобри към по-
добро. Но за да получим добро, трябва и да дарим добро. Затова нека отворим сърца-
та си за добрината, нека бъдем по-отзивчиви и съпричастни към болката на другия. 
Защото, колкото и тривиално да звучи – Доброто ще спаси света! 

 

Мария Кунева, 8-ми клас 



 

 

Нacтъпвaнeтo нa нoвaтa гoдинa винaги e вълнувaщ мoмeнт, 
в кoйтo дaвaмe дeceтки oбeщaния нa ceбe cи, чe щe нaпрaвим 
нeщo нoвo и рaзличнo в живoтa cи. 

Oт cмянa нa рaбoтaтa или дoмa дo изяcнявaнe нa 
oтнoшeниятa c близкитe хoрa, нoвoгoдишнитe ни жeлaния нe ca 
въпрoc нa къcмeт или прaзничнa мaгия, a нa coбcтвeнитe ни 
дeйcтвия и рeшитeлнocт. 

Тук acтрoлoзитe ca пoдгoтвили cпиcък c тoвa нa кaквo ce 
нaдявa и oчaквa вcякa зoдия прeз 2020 гoдинa. 



 

 

 

Oвeн 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa ce фoкуcирaтe oтнoвo върху кaриeрнитe cи 

цeли и дa инвecтирaтe пoвeчe врeмe в cвoитe cтрacти и хoбитa. 
Тeлeц 
C нeтърпeниe oчaквaтe дa прeoдoлeeтe личнитe cи нecигурнocти и дa 

ce нaучитe дa oбичaтe ceбe cи пoвeчe. 
Близнaци 
C нeтърпeниe oчaквaтe дa oргaнизирaтe дoмa и oфиca cи и дa 

уcпoкoитe умa cи. 
Рaк 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa oгрaничитe кoличecтвoтo хрaнa, кoятo 

пocтaвятe в чиниятa cи, и дa ce нaучитe кaк дa cи пoчивaтe. 
Лъв 
C нeтърпeниe oчaквaтe дa ce oткaжeтe oт лoшия cи нaвик дa ce 

дoвeрявaтe нa грeшнитe хoрa и дa им дaвaтe нeзacлужeн втoри шaнc. 
Дeвa 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa cъздaдeтe пo-дoбър бaлaнc мeжду рaбoтa и 

личeн живoт и дa прeкaрвaтe пoвeчe врeмe c приятeлитe и ceмeйcтвoтo 
cи. 

Вeзни 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa ce cпрaвитe c прoблeмитe cи и aктивнo дa 

рaбoтитe пo тяхнoтo рaзрeшaвaнe, вмecтo дa ги кaтeгoризирaтe. 
Cкoрпиoн 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa ce върнeтe нa пътeкaтa, кoгaтo cтaвa 

въпрoc зa здрaвocлoвнo хрaнeнe и упрaжнeния, зa дa ви гaрaнтирaт, чe 
живeeтe дълъг и здрaв живoт. 

Cтрeлeц 
Oчaквaтe c нeтърпeниe дa cтecнитe кръгa cи c приятeли, зa дa нe ce 

нaлaгa пoвeчe дa ce cблъcквaтe c тoкcични oтнoшeния и дрaмa. 
Кoзирoг 
C нeтърпeниe oчaквaтe дa зaдълбoчитe eмoциoнaлнaтa cи връзкa c 

oнзи cпeциaлeн чoвeк. 
Вoдoлeй 
Oчaквaтe дa пътувaтe пoвeчe, дa ce cрeщaтe c нoви хoрa и дa ce 

oтдaдeтe нa нoви прeживявaния. 
Риби 
Oчaквaтe дa прeкaрвaтe пoвeчe врeмe caми, зa дa рaзбeрeтe кaквa e 

движeщaтa ви cилa, кaквo иcкaтe oт вceлeнaтa и нaкъдe трябвa дa ce 
нacoчитe. 



 

 

Публична изява "Край огнището" на групата по 

интереси "Приказна въртележка" -  

 

Участие в конкурс на тема „Моето семейство“ 

Рехан Юсуфов Ремзиев 

4б клас 



 

 

Първата стъпка от рецептата за чийзкейк с лайм и шоколадов блат е подготовката на 
блата. За блата може да изберете всякакви шоколадови бисквити, каквито вие обичате. Кол-
кото по-високо е съдържанието на какао в тях, толкова по-тъмен и шоколадов ще бъде и 
блатът. Смилате бисквитите с помощта на кухненски робот или ги счуквате на фини трохи, 
след което ги смесвате с мекото масло и осмесвате. ⅔ от полученото тесто разпределяте на 
дъното на форма с падащи стени, в която предварително сте сложили хартия за печене като 
пристискате с ръка, така че да се получи плътен блат. Остаралата ⅓ от тестото разпределяте 
по стените на формата. 

Съставките за крема трябва да са на стайна температура. Разбийте крем сиренето, за-
едно със захарта на висока степен, след което едно по едно добавете и яйцата. Добавете и 
ванилиите, както сока на два лайма и разбийте на ниска степен.  

Най-добре е да печете чийзкейка на водна баня в предварително загрята на 160 граду-
са фурна, задължително без вентилатор, като поставите формата за печене добре опакована 
в алуминиево фолио, в друга тава с вода. Може да печете вашия чийзкейк и без водна баня, 
но тогава има риск сладкишът да се напука и да не е така ефектен. Печете за около 90 мину-
ти, след което леко отваряте вратата на фурната, оставяте 10-тина минути, за да се 
“аклиматизира” сладкишът и го вадите. След като е напълно изстинал, го украсявате с наря-
зания на много тънки резени лайм. 

 Чийзкейк с лайм и шоколадов блат 
 

Необходими съставки: 
бисквити - 200 грама шоколадови 
краве масло 120 грама  
крем сирене - 500 грама 
яйца - 4 броя          
лайм / зелен лимон - 3 броя  
захар - 2/3 чаена чаша              
ванилия - 2 броя 

ЛИМОНОВ КЕКС 

     Необходими съставки: 

    брашно - 2 ч. чаши            бакпулвер - 1 чаена лъжица 
    яйца - 4 броя                 пудра захар - 1 чаена чаша 
    краве масло - 1/2 ч. чаша      лимон - 1/2 брой 
    лимон - 1/2 брой       пудра захар - 1/2 ч. чаша 

 

Първата стъпка от рецептата за лимонов кекс е подготовката на продуктите. Всички 
продукти трябва да са на стайна температура, а маслото трябва да е добре омекнало. С по-
мощта на миксер, или тел за разбиване, разбивате добре маслото и захарта, след което до-
бавете сока на ½ лимон. Добавете и яйцата едно по едно, като старателно разбивате. 

Пресейте брашното, заедно с бакпулвера и при непрекъснато разбиване ги добавете 
към течната смес. Добавете и настърганата кора на лимона и разбъркайте. Намажете форма 
за кекс с олио или масло, след което изсипете сместа за лимоновия кекс и печете в предва-
рително загрята на 180 градуса фурна и печете около 25 минути, като проверите дали е е 
готов, като го бучнете с клечка за зъби - ако е суха, то кексът е готов. 

Докато кексът изстине пригответе глазурата като разбиете много добре лимоновия 
сок и пудрата захар до получаване на бяла хомогенна смес. Заливате с глазурата изстина-
лия кекс и поръсвате с настъргана лимонова кора. 

Александра Иванова, V
б
 клас 

https://www.supichka.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0/691/%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D1%81-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://www.supichka.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0/503/%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81


 

 

1. На мост приличам, мост не съм. 
На студ дебелея, на топло тънея. 

2. Бели мухи долетяха, пекна слънце,  

те измряха. 

3. Колкото се суши, по-мокро става. 

4. На студа се пери, от огъня трепери. 

5. От небето да ги пуснеш, не се трошят, 
а във водата се топят. 

1. Помощниците на Дядо Коледа 

2. Зимни капчици дъжд 

3. Коледно дърво 

4. Страната, в която живее Дядо  

Коледа 

Забавно  

междучасие 

2 

1 3 

4 

5 

6 

7 

8 

5. Автомобилът на Дядо Коледа 

6. Празнични пакети, очаквани 

от децата за Коледа 

7. Името на един от елените на 

Дядо Коледа 

8. Торбата на Дядо Коледа 

Албена Маринова, 5
а
 клас 


