Бр. 7, ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Рождество Христово е един от най-големите църковни празници в
християнския свят. На него християните честват рождението на Сина Божий
Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това е станало в град Витлеем,
провинция Юдея. Рождество е най-почитаният празник, отбелязва се на 25 декември. Това 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. (Алекса Ангелова, VI Б)
Коледна еуфория
Йоана Николова VII А
Първи сняг заваля,
всички деца се радват сега.
Има много радост, игри,
както и големи, сбъднати мечти
през коледните ваканционни дни.
Скоро празниците идват, нали?
Настъпват празнични весели дни.
Ще има игри в снега и украсяване на елха,
ще настъпи голяма веселба.
По Коледа стават чудеса.
По Коледа се случват невероятни неща.
На Коледа подаръци винаги има.
На Коледа всеки доброто намира.

Казват, че по Коледа стават чудеса
Хората стават по-добри, по-мили, по-всеотдайни. Какви чувства събужда у хората Коледа?
Защо се променяме така? Защо по това време на годината има толкова любов? Защо започваме да
обръщаме повече внимание на тези, които обичаме, а и на другите хора? Започваме да помагаме
на нуждаещите се, да участваме в благотворителност. Дали защото се опитваме да пречистим
съвестта си, или наистина изпитваме толкова добри чувства? Защо не го правим и през
останалата част от годината, все пак и тогава има нуждаещи се? Може би си намираме
оправдание по Коледа, защото животът така ни завърта, че нямаме време да се спрем и да се
замислим и за другите. Но по Коледа всичко е друго, тогава се спираме, защото любовта, която
ни кара да изпитваме този празник, сякаш ни събужда от зимния ни сън и ни кара да излезем от
хралупата си и да погледнем към света. Да го погледнем с други очи или по друг начин - със
сърцата си! Това ли е всъщност чудото на Коледа? Любовта!? Ако е така, то наистина по Коледа
стават чудеса. (Марио Сердаров, VII В)
1

Коледа по света
Австралия: Тук често Коледа се празнува на плажа при 40 градуса
температура. Една отколешна австралийска традиция всяка година събира
хиляди хористи, които пеят традиционни песни под
открито небе.
Англия: Във всеки дом има накичена елха за радост на всяко дете. А в очакване на
Дядо Коледа, който се спуска през комина и оставя подаръците в специално
приготвени дълги чорапи, закачени на всяко креватче, децата помагат на мама.
Канада: Църквите са огрени от стотици светлинки. Всяка седмица преди Коледа се
запалва по една свещ на входа им. В Канада откриваме и проникналите европейски обичаи под формата
на венци от елхови клонки на входа на къщите или апартаментите, както в Англия. Подаръците се
раздават по време на тържествената вечеря. Но канадците имат също традиция да излизат групово през
нощта, за да събират пари и лакомства, които ще раздадат на бедните.
Финландия: Еленът също е на почест, но в тази страна Дядо Коледа идва „на
крака". Той напуска с впряга си арктичната си хижа, където живее цяла година
и чете хилядите писма на деца, които джуджетата му носят от земята. На 24
декември вечерта вечерята се сервира рано, към 17-18 часа. След което идва
истинският Дядо Коледа, който раздава подаръците. Естествено, Дядо Коледа
е винаги щедро възнаграден от семействата!
(Ирис Карагьозова и Гергана Димитрова, VI Б)

Време е да изберем подарък за Коледа
Коледа е много обичан и дългоочакван семеен празник. По стара традиция на
него хората си разменят подаръци. Всеки се стреми да зарадва и изненада
приятно най-близките си - тези, които обича и уважава. За съжаление все по-рядко ни достигат
средства или добри идеи как да зарадваме хората около нас в празничния ден.
Ето няколко различни варианта.
Подарък изненада за баби и дядовци: Има неща, които биха ги зарадвали много. Прекрасен
пример за ефектен подарък е снимка на цялото семейство.
За татковците: По-разпространените са риза, пуловер, колан или портфейл. Може би малко пооригинален подарък са карта за фитнес, а ако има любим отбор, може да го изненадате с техен
календар за 2013-а, рекламна тениска или шалче.
За мама: Важното е подаръкът, който правите, да е за лична употреба напр. козметика, чанта, портфейл. Карта за посещение на козметичен
салон с възможност за ползването на релаксиращ масаж или някакви
тонизиращи СПА процедури ще разнообразят ежедневието й.
Но нещо, изработено от самите вас или купено от коледния базар на
училището, също ще ви е от полза. Хем евтино, хем оригинално. J
(Ивана Радева, VI Б)
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Как да си прекараме коледната ваканция по-забавно
1. Организирай филмов маратон, покани приятели
Съставете списък с любими коледни комедии или други филми,
направете си бързи сладки и релаксирайте заедно пред телевизора.
2. Мисия снежен човек (ако има сняг, разбира се)
Изрови стари зимни аксесоари: шал, шапка, копчета. Набави си
морков и клонки и покани приятели, роднини, а защо не и
съседите, в състезанието за най-артистичен снежен човек. Кой ще
оживи най-интересния, голям и забавен снежен човек?
3. Виж се с приятели, които не са около теб в ежедневието
Приятели от училище и други, а защо не и нови другари - ваканцията е подходящо време да
разнообразиш кръга от приближени.
4. Направи добро
Няма забързано ежедневие, няма уроци и ти нямаш извинение да не дариш усмивка някому.
Направи селекция от стари вещи и играчки и направи щастлив някого. Можеш да го сториш още
тази неделя.
5. Среща с Дядо Коледа
Сериозно! Колко забавно ще е да отидеш до най-близкия мол, за да споделиш желанията си за
тази Коледа на добрия старец, в чест на доброто старо време.
6. Прояви артистичност
Преобрази кът в стаята си, освежи старата си чанта с нова декорация, направи компилации от
любими песни на различна тематика или нарисувай щампа на блузата, която ти е отдавна
омръзнала.
7. Не се отдавай на залежаване вкъщи, раздвижи се
Използвай свободното време, работи над себе си. Физически упражнения, тичане, разходки,
всичко друго, но не и размотаването по пижама цял ден вкъщи. Повярвай, тялото ти ще се
чувства по-добре, ти ще си в превъзходно настроение и всички ще го забележат.
8. Помогни вкъщи J
Няма по-подходящо време от това да бъдеш доброто дете, за което родителите мечтаят. Малки
жестове, който ще очароват майка ти или баща ти, превръщат празника в удоволствие да
прекараш това време със семейството си. (Съветите препоръча Катрин Върганова, VI Б)

Оригами,
направени
от клуб
„Полезна
и забавна
математика”.
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Kоледна украса, направена от вас
1. Нарежете подходяща опаковъчна хартия на ленти и направете панделки
с различна форма и големина и украсете с тях завесите си.
2. Изрежете снежинки от бяла хартия или фолио и ги залепете на
прозорците.
3. Използвайте гирлянди, украсете стаята с тях. Може да ги поставите
почти навсякъде - коледната елха, масата, стените,
шкафовете, около огледалото.
4. Направете си колаж от старите коледни
картички.
Изрежете различни образи
от
картичките и ги залепете върху твърда картонена
подложка. Закачете колажа на подходящо място.
(Велислава Стоянова, VI Б)

Бързи сандвичи и сладки за вашите гости
Изненадайте вашите гости през ваканционните дни с нещо бързо, приготвено от
вас самите. Може да са сандвичи с украса във вид на животинки, човечета, личица
или любими герои от филми.

Нарязвате франзела, намазвате я с маргарин или пастет и
украсявате с домат, сирене и маслинка.

Може да разнообразите меденките,
като ги поръсите с шарени захарни
пръчици или с мед и ядка от орех,
както е показано на картинките.

Вземате бисквити, след това ги слепвате две по две с
крем, течен шоколад или мармалад (по желание).
Притискат се леко, така че част от пълнежа да излезе
навън, и ръбчетата се овалват в захарни или шоколадови
пръчици, натрошени ядки, кокос, така че да се получи
нещо като шарено коланче около тях. По желание
готовите сладки се поръсват с пудра захар.
(Стефания Драгомирова и Елица Михайлова, VI Б)
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Поздрави за Коледа
Ученици от 4-то училище участваха в проекта
на eTwinning - Global Christmas Greetings, като
изпратиха картички, изработени и надписани от
самите тях, до 133 училища в 27 държави Великобритания, Белгия, България, Исландия,
Франция, Швейцария, Испания, Италия,
Португалия, Чехия, Унгария, Полша, Словения,
Хърватия, Гърция, Кипър, Румъния, Литва,
Латвия, Естония, Финландия, Швеция, както и
Беларус, Турция, САЩ, Канада и Южна Корея.
Коледните картички бяха надписани с пожелания
и на английски, и на български език. Към тях
имаше презентации за коледните и новогодишните
традиции в отделните държави.

„Фортисимо в клас”
продължава
в часовете по музика

ВАЛДХОРНА
КЛАСИЧЕСКА КИТАРА
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Коледен базар
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Спортен свят
На фестивала по миниволейбол,
състоял се в НСА, отборът на
момичетата спечели II място, а
момчетата ни извоюваха
почетното I място.

Едни от най-добрите плувци в училище.

Малките ни баскетболисти
заеха IV място на турнира
„3 март”.

Вземи правилното решение – спортувай!_________________
(Страница Спорт: Виктор Младенов и Алекс Костадинов, VI Б)

7

Телефонна анкета на 1 януари сутринта:
2% отговорили с "Да", 3% с "Ало",
останалите 95% се затруднили да отговорят.

31 декември. Момченце звъни в Бърза помощ:
- Елате бързо, татко се побърка. Облече червен халат и на всички разправя,
че е Дядо Коледа.

Блондинка става сутринта и намира под елхата малка кутийка с пръстен.
Вътре пише: "Омъжи се за мен"...
- Скъпиии - крещи радостно тя, - Дядо Коледа иска да се ожени за мен!

Човек с маска и пистолет влиза
в McDonald's и казва:
- Дай парите!
А касиерката пита:
- За тук или за вкъщи? J

Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.

Страницата подготвиха Ивана Петрова и Елизабет Димитрова от VI Б
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