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Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...

Имаме доказателство, че нашият коледен вестник с писмата, които
публикуваме в него, e прелетял успешно до Лапландия и е в ръцете на

Добрия старец. На електронната си поща получихме и отговор от него.

Скъпи деца,
Вашите писма ме развълнуваха. От тях разбрах, че
сте ученолюбиви и трудолюбиви, че помагате на ро-
дителите си и вършите много добрини! Бъдете спо-
койни – джуджетата са сръчни и в работилницата
ми кипи неуморен труд и денем, и нощем. Ще ус-
пеят! 
Пожелавам на всички коледен дух през цялата го-
дина! А във вълшебната нощ, когато сте със своето
семейство,  не пропускайте да покажете на всички
колко важни са те за вас и колко ги обичате! До нови
срещи! 
И се усмихвайте! Хо-хо-хо!

Дядо Коледа

Представители на учи-
лищния вестник наблю-
даваха „на живо” как се
прави телевизия, разго-
варяха с популярни жур-
налисти и се потопиха в
работната им атмо-
сфера. Какво мислят Десислава Стоянова, водеща на сутреш-
ния блок „Преди обед”, и журналистът Емил Митев за
подводните камъни в професията си, как да разпознаваме фал-
шивите новини, кои днес са най-мощните ни оръжия, които
трябва да използваме – стр. 2

Гостувахме в телевизия bTV

Грамота и благодарности от
Президента на Република Бъл-
гария за проявена съпричаст-
ност в реализиране на
„Българската Коледа” – стр. 3

Мили Дядо Коледа, пише ти…
- стр. 6 и 7, 10
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- Как започна партньорството Ви с

Александър Кадиев? Как се срабо-

тихте с него?

- Ние със Сашо водим „Преди обед“ от

февруари 2012 година. Истината е, че с

него се запознахме едва няколко сед-

мици, преди да се озовем заедно на

екран. И съответно ни отне известно

време, докато се синхронизираме и се

напаснем така, че да се превърнем в те-

левизионната двойка, която всички зри-

тели познават.

- Как се печели любовта на зрите-

лите?

- Като си искрен, отдаден на работата си

и разбира се, задължително е да имаш

много сериозен екип зад гърба си, за-

щото нито едно телевизионно предаване

не е плод на труда на един човек. Много

хора влагат всичко от себе си, за да може

да се постигне наистина интересно съ-

държание.

- Коя е подправката, която прави пар-

тньорството Ви по-вълнуващо?

- Аз наистина вярвам, че е много важно

да бъдеш себе си, колкото и клиширано

да звучи. Зрителите са много чувстви-

телни и имат сетивата да усетят позата,

фалша. Смятам, че ключът към нашия

успех е точно това, че аз съм си аз, Сашо

е себе си и ние сме абсолютно искрени,

непринудени. Каквото се случва, се

случва пред очите на всички.

- А какво мислите за девиза: „Вярвай

силно и ще се случи.“?

- Това по принцип е вярно. Има стотици

човешки истории, които ние сме разказ-

вали в годините на „Преди обед“, които

го доказват. Че човек, когато има мечта,

когато има цел и работи, за да се доб-

лижи до нея, нещата му се получават. Но

истината е, че не е задължително. Аз

съм доказателство за точно обратното.

Тъй като никога не съм била кой знае

колко от хората, които вярват в себе си,

склонна съм да съм много самокри-

тична, перфекционист, човек, който из-

исква много от себе си и от околните. В

този смисъл високото самочувствие и

вярата в себе си не са били неща, които

са ме движели напред. И въпреки това,

когато си обичаш работата, когато се

стремиш да бъдеш все по-добър, нещата

се получават.

- Кое е интервюто, което винаги ще

помните?

- Те са хиляди. Няма едно интервю,

което бих отличила на фона на всички

останали по простата причина, че наис-

тина сме имали шанса последните 7 го-

дини да разкажем десетки, ако не и

стотици мотивиращи лични истории на

хора, които са минали през много

трудни моменти и въпреки това са ус-

пели да се изправят и да продължат на-

пред. Така че няма еднозначен отговор

на този въпрос.

- Кое е най-могъщото оръжие, което

можем да притежаваме в 21 век?

- Информацията, но коректната и пълна

информация е нещо, от което все повече

се нуждаем и за съжаление все по-

трудно може да бъде намерено. В света

такъв, какъвто е той днес – свят на

твърде много фалшиви новини, твърде

лесно загубване сред океана от неща,

които ни заливат през социалните

мрежи, това е нещо, което ние всички

трябва да имаме предвид, и да сме с

обострени сетива. Да внимаваме откъде

се информираме и да си даваме сметка

за това, кои са нещата, които формират

мнението ни, въз основа на което взе-

маме своите решения.

Камелия Григорова 12б
Анна Стайкова 12б

Десислава Стоянова: Трябва да сме с обострени се-
тива и да внимаваме откъде се информираме

Водещата на „Преди обед” разговаря с нас непосредствено след ефир

Всички познаваме енергията и професионализма на екранната двойка Деси-
слава Стоянова и Александър Кадиев. В деня, в който имахме удоволствието
да проследим целия работен процес на популярното предаване, седмични ко-

ментатори бяха актрисата Албена Павлова и програмният директор на
„Джаз ФМ“ радио Светослав Николов. Рапърът Криско пък влезе в ролята
на екранен партньор на Десислава Стоянова поради отсъствието на Алек-

сандър Кадиев. Той замина за САЩ в рамките на 10 дена с театрална поста-
новка, в която участва. Но пък всеки ден излъчваше репортаж оттам. Един
от гостите в този ден беше рапърът Искрен Тончев – Искрата. Двамата с
Криско трябваше да споделят на зрителите дали лесно се прави музикален

хит? Видяното и почувстваното провокира и някои от нашите въпроси към
очарователната водеща. 

Ани и Камелия – представители на редакционния екип на училищния вестник,
наблюдаваха как се прави телевизия „на живо”и черпиха опит от популярни

журналисти
В миналия брой прочетохте интервюто ни с водещия на „Тази сутрин“ Антон

Хекимян. Изключително радостни сме да  споделим с вас продължението на

историята, която ни отведе чак в студиото на една от водещите по гледаемост

телевизии в България – bТV. Предизвикахме себе си и изкачихме още едно стъ-

пало в своето развитие като журналисти. Запознахме се с най-добрите такива и

се почувствахме като професионалисти, благодарение на топлото им посре-

щане. На 11 и 12 ноември със съдействието на репортера Емил Митев, придру-

жени от неговата компания, посетихме студиото на bТV, нюзрума и други зали,

в които се случва работният процес на телевизионната медия.

През втория ден от гостуването си станахме свидетели на заснемането на пре-

даването „Преди обед“ и живото му излъчване. За пореден път бяхме посрещ-

нати изключително учтиво от екипа. Научихме много. След края на предаването

разговаряхме с водещата – Десислава Стоянова. Щастливи сме, че създадохме

ценни контакти и че за пореден път представихме нашия вестник в най-добрата

светлина. Вече с гордост можем да кажем, че „В@з Буки Веди“ лежи на масите

в bТV и най-вероятно в момента се чете. 

Анна Стайкова 12б

На гости в телевизия bТV

- Смятате ли, че интернет ще

измести телевизията?

- Ще я измести откъм гледае-

мост. Телевизиите ще се пре-

хвърлят в интернет. Просто

такива са тенденциите. Когато

ходим да снимаме в различни

части на България, който и

млад човек да съм питал, казва,

че няма телевизор вкъщи.

Всичко става чрез компютър.

Гледа някакви записи в сайта.

Никой почти не гледа на живо

нещата, които правим. Обно-

вихме нашия сайт и сега е из-

ключително модерен, има

много секции с предавания, но-

вини на живо. „Тази сутрин“

също може да се гледа на живо.

Това показва, че телевизиите

усещат тази тенденция и се

настройват за това време, за-

щото то ще дойде.

- Тоест смятате, че интернет

е причината младото поколе-

ние да не гледа телевизия?

- Не, не мисля, че е интернет.

Просто младите хора отвик-

наха да гледат телевизия.

Моето поколение, аз самият

имам навика да гледам новини.

Пускам си новини, когато има

емисия, за да съм информиран.

Сега не е така. Младите хора

днес залагат повече на забавле-

нията, на развлекателни пред-

авания. Не ги интересува

толкова какво се случва в Бъл-

гария.

- Като стана дума за младото

поколение, бързо ли сменя

интересите си то? Това добре

ли е, или не?

- Да, прекалено бързо. Това за-

белязвам в младите хора, ко-

гато идват на стаж. Те очакват

нещата да им се случат изклю-

чително бързо, да станат, ако

може за два-три месеца и не за-

лагат много на постоянството.

А в телевизията и в медиите се

цени именно то. Човек трябва

да докаже, че става за тази ра-

бота, защото тя не е лека. От

друга страна, да сменяш бързо

интересите си, не е лошо, ко-

гато човек вижда, че няма сми-

съл да влага усилия в дадена

работа. Трябва да пробва на

друго място, докато някъде се

получи. Това също е вид так-

тика за реализация.

- Съвременното поколение -

изтормозени или разглезени?

- Разглезени, определено. В

това число и аз. Поради про-

стата причина, че ако направим

сравнение с младото поколение

преди 50-60 години, животът

му няма нищо общо с нашия. В

днешно време няма кой знае

какви исторически процеси,

които да се случват в страната

и да се налага ние да ги носим

на гърбовете си. Сега всеки се

грижи сам за себе си. Много

млади хора предпочитат да се

спасят в чужбина.

- Защо „малкият човек“ ос-

тава нечут от институциите?

- Малкият човек остава нечут,

защото институ-

циите не се инте-

ресуват от него.

Институциите не

работят за обик-

новения човек, а

работят, защото

трябва да рабо-

тят. Те работят

само за монито-

рингите на Евро-

пейския съюз, ако

не са добри, ни

глобяват или ни

дърпат някой от

еврофондовете.

Определено институциите не

работят за „малкия човек“.

- А смятате ли, че човек

трябва да е медия, за да бъде

чут?

- Ако не си медия, трябва да си

изключително напорист. И като

казвам изключително напо-

рист, трябва да си досаден, за

да ходиш в институциите и да

ги караш да работят, което в

България се приема за нещо

нормално. А институциите

сами трябва да общуват с обик-

новения гражданин. Ходил съм

в Брюксел и там не се налага да

снимаме и да публикуваме в

„Забелязано в София“ или в

„Забелязано в Плевен“ пробле-

мите на града. Минава един

инспектор, вижда и огражда с

тебешир проблемните места и

те се ремонтират. Това е, за-

щото хората от институциите

се интересуват какво се случва

на улицата и с обикновения

„малък човек“. Тук човек

трябва да се оплаче в медиите

и когато стане публично дос-

тояние, започва да се обръща

внимание.

- Как се печели любовта на

зрителя?

- Още не съм я спечелил. Знам

как се печели омразата, защото

нея много пъти съм я печелил -

лесно е. Всяко непремерено

действие в ефир веднага се от-

белязва от обикновения човек,

защото той не е глупав. Лю-

бовта се печели по-трудно, за-

щото винаги ни учат какво да

показваме. Аз се занимавам

със сигнали на хора. За мен е

важно да се покажат пробле-

мите на „малкия човек“.

- Пречи ли емоцията в про-

цеса на работа?

- Зависи каква емоция. Да из-

разиш гняв по време на живо

включване или на снимки, не е

никак желателно. Понякога

пък е хубаво да реагираш на

дадена ситуация. Ако нещо ти

се струва смешно, можеш да

кажеш, че ти е смешно. Има ко-

леги, които имат други теории.

Според тях не е хубаво да по-

казваш емоция, защото така за-

явяваш своя позиция. Когато

работиш за предаване, каквото

е сутрешният блок, това е до-

пустимо. На мен ми се е случ-

вало често. Аз приветствам

това, да покажеш емоция. Да

покажеш на събеседника, че

думите му са предизвикали

емоция у теб. Емоцията не е

само отношение, може да се

крие и във въпросите, които за-

даваш.

- Какво представлява фал-

шивата новина? Кой я съз-

дава? Как да я разпознае

обикновеният човек?

- Фалшивата новина е едно без-

почвено твърдение. Фалшивата

новина насажда определено

настроение към човека, към ко-

гото е отправена. Дори едно

голо твърдение е фалшива но-

вина. Има си определени кръ-

гове, които я измислят. Тези

кръгове поддържат сайтове.

Когато пуснеш новината в ня-

колко сайта, се случва мултип-

лициране на фалшивата

новина. Това е механизмът.

Има 4-5 сайта, които се под-

държат от един човек, и пускат

едно и също. След това други

сайтове, които са на принципа

copy-paste, като видят това

нещо, си казват, че щом го има

на толкова места, значи има

нещо вярно, и го пускат. Тази

новина се мултиплицира, без

да се провери. Ако фалшивата

новина не се провери, се раз-

пространява изключително

бързо, особено във Фейсбук.

Обикновеният гражданин

може да я разпознае, ако няма

подпис и лице на репортер,

който да си е сложил името под

новината. Също може да се

разпознае, ако твърдението не

е подкрепено с документи и

факти. 

- Ако телевизията формира

модели с лица, които тира-

жира - то би ли трябвало да

показва успели личности?

Какво е да си успял днес?

- Аз не се смятам за успял.

Това, да си успял днес, всеки

си го разбира отделно за себе

си. За едни е да имат няколко

хиляди лева в банката, за други

- да имат кариера, да са имена

в дадена професия. Това е

много широко понятие. За мен

лично е балансът между това

да си удовлетворен на работ-

ното си място, в личния си

живот и да не ти липсва нищо.

Не казвам да имаш много, но

да не ти липсва нищо.

Емил Митев:Иска ми се да видя човека
на 21 век търпелив, с интелект и да

работи здраво за своята реализация

продължава на стр. 3
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Ученици и учители от Пловдив

имаха възможност да наблюдават

във „Вазов” в продължение на два

дни открити уроци по математика,

които с помощта на иновации пре-

връщат ученето в забавно и по-

лезно. И ние се срещнахме с тях,

за да представим училищния

вестник като територия за разви-

тие на знания и умения в работата

със словото. Присъстваха и пред-

ставители от плевенското учи-

лище „Д-р Петър Берон”.

Върнахме визитата и посетихме

Пловдив. Бяхме любезно посрещ-

нати и запознати с техните инова-

ции. Влязохме в класните стаи,

участвахме в учебния процес. И

двете гостувания са част от дей-

ностите по националната про-

грама „Иновации в действие“,

Модул 1 и 2 „Мобилност за попу-

ляризиране и мултиплициране на

добри иновации“.

Подробности от събитията може

да прочетете в училищния сайт.

В@з Буки Веди

Посрещнахме гости от
пловдивско училище

Представихме своите иновации, след което върнахме визитата на СУ „Пейо Яворов”, за да обменим
опит и научим още

Журналистиката не е само

средство за масова информация.

Тя е наука за общуването между

хората, за уважаването на гледната

точка, за обективизма на интер-

претацията, чрез която печелиш

доверието на събеседника. Само с

искреност и с подплатена с факти

информация имаш правото да

провокираш у хората ответни дей-

ствия. Да, това е мнението на ис-

тинските професионалисти в тази

сфера, на тези, които работят за

името си и с името си, без да се

страхуват да сложат подпис под

своя труд. Това са истинските но-

вини, останалото са клюки. Днес

всеки може да се нарече журна-

лист, модел, да пробие чрез бло-

гърство, влогърство, спонсо-

рирани реклами в социалните

мрежи. И всичко това се оказва

фалш, разминаване с реалните па-

раметри. Понякога е трудно да го

разпознаеш, но пък още по-трудно

е да отречеш качествено предста-

вената достъпна информация. 

Имахме голямото удоволствие да

отидем в БТВ - място, където

всичко се шлифова и прецизно об-

работва до последния детайл.

Сградата на БТВ – една обикно-

вена многоетажна постройка,

която свързва реалността с абст-

ракцията и емоцията. Едно студио

с бели стени, бели маси и черни

екрани, което оживява в началото

на работния ден и угасва в края

му. Функционира като жив орга-

низъм…, защото всеки жив човек

от екипа му дарява своите сили и

интелект.

Докоснахме се до всичко онова,

което на малкия екран изглежда

толкова мащабно. Да, то е такова

заради своето качество, но реал-

ните размери не са нищо впечат-

ляващо. Точно това беше

най-голямата изненада за нас.

Казах си, че тези хора, благодаре-

ние на своите знания, работят така

с техниката, че създават един нов

свят. Декорите, огромните зали,

всички онези диванчета, масички,

столчета, на които гостите на

предаванията биват поканени, са

си всъщност обикновена мебел.

Нищо не е невъзможно, извън-

земно, нито необятно. Когато не

кипи дейност, е дори обикновено.

Но цялата еуфория покрай засне-

мането, организацията на работа,

динамиката, строгият сценарий,

пропит с умели импровизации, са

един своеобразен всеобхватен

Космос. Благодаря за полета и за

успешното кацане!

Камелия Григорова 12б

Признателност за отзивчивостта и подкрепата на инициативата
„Българската Коледа” – кампания 2018/2019, четем в благодарстве-
ното писмо от Президента на Република България до СУ”Иван
Вазов”. Щастливи сме, че малко от събраните в цялата страна 2 400
000 лева са и наши, а още по-удовлетворени, че част от тях са из-
ползвани за плевенска болница, става ясно от писмото.

Надяваме се, че винаги ще има място в сърцата ви за другите!

Откровено

Грамота и благодарности
от Президента на

Република България
Пожелания за здраве, благополучие и успехи през новата година

Наскоро се навършиха 30 години

от падането на Берлинската стена.

Всички ние знаем за промените,

извършили се тогава, но не знаем

за емоциите, които хората са из-

питвали. Проект „Свидетели”

цели да отбележи годишнината и

да запознае младите с това, което

няма да прочетат никъде – вълне-

нието, притеснението и надеж-

дата, която е спохождала тези,

усетили прехода. На 21 ноември

организаторите на проекта посе-

тиха нашето училище, за да про-

ведем един по-личен разговор. С

тях дойде и художничката и писа-

телка Станимира Радулова-Въл-

чева, която беше наш почетен

гост. Тя ни разказа за съд-

бата на своя баща, опитал

се да избяга в началото на

комунистическия режим

в България, за трудното

му измъкване от трудо-

вия лагер, за постоянните

страхове на семейството

и силата на волята. При-

състващите - 9а, 10а и

10б клас, слушахме с ин-

терес историите на писа-

телката и ги сравнявахме с други

подобни, чувани от нашите се-

мейства. Срещата беше колкото

интересна, толкова и емоцио-

нална, а накрая всички се разде-

лихме с топли чувства и добро

насроение. А пък ние не пропус-

нахме да подарим по един брой от

нашия вестник на гостите, които,

надяваме се, ще го прочетат с ин-

терес!

Зина Махмудова 10б

Историята, която не може да се
научи от учебниците

Разказ от първо лице за страховете и силата на волята

-А защо в днешно време думата

„известност” се разбира пог-

решно?

- Разбира се погрешно заради со-

циалните мрежи. Там хората ста-

ват известни. Инфлуенсърите

например не показват абсолютно

никакви качества освен външна

красота. И хората, които злосло-

вят, приемат известността като

нещо лошо.

- Какво мислите за благотвори-

телните кампании по Коледа?

Не са ли те илюзия, щом само

тогава намираме повод да пома-

гаме?

- Не бих казал, че са илюзия.

Просто тогава хората се сещат. Те

затова се правят в такива мо-

менти, защото хората тогава са

склонни да отделят, тогава се за-

мислят за семейството си, за се-

мейството на този срещу тях.

Ежедневието е изключително за-

бързано и няма как да отделяме

внимание на това през цялото

време. 

Благотворителността е нещо ху-

баво, стига да се прави от сърце и

да е анонимна. Ако не искаш да

извличаш някакви дивиденти,

можеш да го направиш, без да те

снимат. Всеки може сам да дари,

стига да има времето и канала,

през който да го направи, защото

много хора не знаят как, а тези

кампании улесняват.

- Какво мислите за девиза:

„Вярвай силно и ще се случи“?

- Мисля, че е истина. С позитивно

мислене привличаш енергиите

във Вселената, а който мисли не-

гативно, няма как да успее.

- А може ли да разчитаме само

на вярата?

- Тя трябва да е подплатена със

съответния брой качества. Трябва

винаги да си подготвен за това,

което правиш. Аз, преди да за-

почна стаж в телевизията, бях

подготвил списък с материали,

които искам да реализирам, до-

като съм тук. Когато дойдох, за-

почнах да ги осъществявам.

Някои предизвикаха интереса на

колеги и те започнаха да ми пома-

гат.

- Как се постига баланс между

кариерата и личния живот?

- Много трудно. Превес има ви-

наги работата. За да се направи

един репортаж, са нужни няколко

часа, след това се пише, монтира

се и това отнема изключително

много време. Около 5-6 часа за

минута и половина ефир. Случ-

вало се е да отнеме и дни. В лич-

ния живот трябва да имаш човек,

който да те разбира. Има много

командировки и не си вкъщи през

по-голямата част от времето. Су-

трин ставаш в 5 часа и се приби-

раш в 8-9 вечерта. 

- Като за финал, може ли да опи-

шете с няколко думи българина

на 21век?

- Иска ми се човекът на 21 век в

България да е начетен, с възмож-

ности, но не да разчита само на

претенции, а наистина да има въз-

можности и да работи много, за да

се реализира, в която и да е сфера.

Всичко това трябва да е подпла-

тено с много интелект. Иска ми се

да видя човека на 21 век търпе-

лив, защото без търпение нищо не

става. Не да е наивен, а търпелив.

Анна Стайкова 12б 
Камелия Григорова 12б

продължение от стр. 2

www.suivanvazov.com
Винаги актуална информация за:

- Текущи събития, предстоящи участия, конкурси, състезания

- Статистика на резултати от учебната дейност

- Богат фото- и видеоархив, запечатал знакови моменти от

училищния живот

- Прием на нови ученици за предстоящата учебна година



Хората казват, че човешкият

мозък е биполярен, разделен на

две. Той определя нещата като

верни или неверни, грешни или

правилни. Той не би си позволил

да предположи, че нещо може да

бъде едновременно и вярно, и

грешно, защото това би довело до

повече разсъждения, а те - до ус-

ложняване на ситуацията. Или

просто сме твърде уплашени, за

да мислим извън рамките на прав-

доподобното. Уплашени, защото

може никой да не повярва на тео-

риите ни. Уплашени, защото хо-

рата приемат, че правилата са

тези, които ще задържат света цял

и ще предотвратят деградацията. 

Илюзиите в живота ни
„Правилата са тези, които ни

предпазват от това да се превър-

нем в диваци” – илюзия №1, която

личността е създала, за да успо-

кои съвестта си и да се опита да

наложи ред в свят, над който няма

власт. Правилата, които определят

верността на дадено твърдение

или решение, са тези, които затва-

рят човешкото мислене между

рамките на доброто и злото. Още

илюзии. Едно нещо е добро, а

друго - лошо. Кой е човекът, за да

определя кое какво е? Но ако той

си повтаря нещо достатъчно

често, то в един момент започва

да се приема за истина. Така фук-

ционира светът. Така ще бъде

вечно. Индивидът винаги има

нужда да вярва в нещо. Нещо,

чрез което да си обяснява живота.

Нещо, което да оправдае реше-

нията му. Защото в противен слу-

чай човешкият ум ще изпадне в

бездната на колебанието. Когато

човек опровергае нещо, той се

страхува, че цялата му житейска

система може да се разпадне, а

това може би значи, че всяко нещо

всъщност може да има две страни

и че те невинаги са просто верни

или само грешни.

Най-голямата илюзия
Ако вярваш в нещо, то се случва.

Лесно е просто да вярваш и да

чакаш щастието да дойде.

Но има разлика между илюзия и

въображение. Въображението по-

някога поражда илюзиите. Но те,

в повечето пъти, са край за ду-

шата. Поддадеш ли се веднъж,

няма връщане. 

Всеки е слушал детски приказки.

Там се разказва за нестихващата

битка между доброто и злото. Ос-

новната идея е децата да се на-

учат, че доброто винаги

побеждава. И

мами, баби,

лели повтарят

на детето, че

каквото и да

стане, добрите

хора винаги пе-

челят, че злото винаги бива нака-

зано. И то пораства с идеята, че

кармата си знае работата и ло-

шите хора, рано или късно, си по-

лучават заслуженото. Но за

жалост в живота нещата не стоят

точно така. Лошите неща се случ-

ват неочаквано, идват без пред-

упреждение и сполетяват и

най-добрите. Няма човек на света,

който да живее абсолютно без-

грижно. Всеки има своята борба.

И в живота не всичко е справед-

ливо. Невинаги лошият губи. По-

някога се измъква и те атакува

отново, когато най-малко очак-

ваш. Но ти бездействай, защото

на света нещата винаги стигат до

хармонията и взетото ще бъде

върнато. Хората си го повтарят и

продължават тесногръдо да мъл-

чат и да бездействат, защото вече

са им толкова им е втълпено, че го

приемат за истина. 

Но не бива само да отричаме.

След прочетеното ние, като едни

освободени от рамките на „нор-

малното” хора, трябва да се за-

мислим кога детската приказка

все пак би ни помогнала, какво би

ни дала. Показва ни от какво да се

пазим в живота, показва ни, че хо-

рата невинаги са такива, каквито

изглеждат и че на света съществу-

ват чувства като завист и злоба.

Учи ни да бъдем реалисти. 

И така цял живот някои вярват в

общоприети илюзии, които разби-

ват тяхното адекватно мислене на

пух и прах.  

Отвъд илюзиите
Истината е, че човек трябва да

вярва единствено и само на себе

си. Раждаме се сами и в крайна

сметка умираме сами. Природата

създава всички нас независими,

но ние сами се оковаваме, сякаш

изпитваме нужда да се чувстваме

част от нещо, да се чувстваме зна-

чими. 

Всичко е възможно, стига да

имаш волята да го постигнеш.

Няма вярно и няма грешно, няма

истина и неистина. Всичко може

да бъде погледнато от различен

ъгъл. Не бива да ограничаваме

способността си да мислим и вяр-

ваме, да вярваме в себе си и в

това, че можем. В това е силата на

човека – да мисли, да разсъждава,

да анализира. Илюзията е клет-

ката на мисълта. Но въображе-

нието е ключът към свободата.

Въображението е способността да

мислиш извън рамката, извън

„нормалното”. То бързо може да

се превърне в илюзия, когато ско-

веш мисълта и го приемеш за ис-

тина, но илюзията никога не би се

превърнала във въображение.

Всеки трябва да е свободен - сво-

боден да вярва, да мисли, да

чувства. Да покорява света сам,

независимо от всичко. Нищо не е

по-силно от мисълта и човекът

трябва да разбере, че никоя илю-

зия не е способна да окове нещо

толкова волно като нея.

Синтия Чалъкова 11б 

Всеки от нас е чувал подобни изрази и мисли.

Било то в рекламите, които промотират точно

тази нагласа, или в коледните филми, които

гледаме всяка година и в които сме свикнали

да чуваме приказки, завършващи винаги с

красив край, който трябва да ни подтикне да

вярваме и да желаем силно реализирането на

нашите мечти.

Докато обаче си мислим, че вярата, поддър-

жането и себеотдаването на тези мисли ни по-

мага, животът продължава, без да ни пита

към коя илюзия се придържаме. „Илюзия?

Какво е това?“- могат да се запитат някои.

Ако потърсим значението на думата в тълков-

ния речник, ще открием близки на тези зна-

чения: “Измамна представа.“ „Неосъще-

ствима мечта.“. Ето, това е илюзията – блян,

към който се стремим, но който е неосъщест-

вим.

Всеки ден срещаме хора, които вярват в тези

свои „мечти“, незнаещи, че за осъществява-

нето им е нужно много повече от просто вяра

в някой крилат цитат. Може би това е един-

ствената им вяра, но смисълът на живота е да

извоюваме постиженията си чрез усилия.

Макар и с малкото си опит, много пъти съм

ставала свидетел на това как известни лич-

ности, родители, дори понякога и учители на-

сърчават деца да искат мечтаните неща силно

и ще ги получат. Дали всички тези деца

трябва да свикват с мисълта, че винаги жела-

нията им ще стават реалност, само да го по-

искат?! С мисълта, че не са нужни особени

усилия, само вяра и желаие! Вярата и жела-

нието са едни от най-ценните нагласи, които

човек трябва да притежава по пътя към сбъд-

ването на мечтите си, но с тях трабва да е и

ясната представа, че животът зависи от нас и

нашите действия.

Но не само децата са искащите силно своето.

Убедила съм се, че и много възрастни и зрели

хора разчитат само на това да получават на-

готово изпълнени своите цели. Но онези кри-

лати мисли, които споменах в началото и

които далеч не са непознати на повечето от

вас,  могат да ни помогнат само когато от-

крием истинския им смисъл и осъзнаем нуж-

дата не само от това да ги четем и изговаряме,

а да действаме и влагаме усилия в името на

това да се доближим до тях. В противен слу-

чай те се превръщат в илюзии, които пречат

на житейския път, малко или много. Да, пре-

чат! Вярата и чувството, че трябва да получа-

ваме нещо, без да сме се преборили за него,

са толкова масови в нашето общество, че чак

е страшно. Дори тези мисли, наричани илю-

зии, изречени и появили се някога не с такъв

замисъл, помагат на тази група хора, на които

винаги някой е длъжен.

Тези крилати цитати също са част от колед-

ния дух  и те са причината за т. нар. коледно

чудо. Някога и някъде всеки от нас се е отда-

вал на подобна мисъл. А Коледа е нещо много

повече от това да вярваме в илюзии. Тя е кра-

сив празник, докосващ сърцата на всички

християни и в който имаме правото да вяр-

ваме. Да вярваме, но с мисълта, че преди

всичко трябва да осъзнаем смисъла на нашата

вяра и нейната истинска мисия.

Да погледнем навътре в себе си в тези праз-

нични дни и да вярваме… в себе си!

Божидара Павлова, 8в
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За Коледните чудеса - реалистично
Поискай нещо достатъчно силно

и ще го получиш. Дали?!
Коледните и Новогодишните празници идват, а с тях и красивият празничен дух,

който носи радост, чувство за семеен уют и сплотеност. Тези празници обаче са и
време за вяра в мечтите, доброто, новогодишните обещания... Доколко обаче това ни

пречи и доколко - не, ще се опитам да дам отговор в следващите редове.

„Поискай нещо достатъчно силно и ще го получиш.“, „Вярвай в мечтите
си и те ще станат реалност.“

Илюзия или по-скоро надежда, надежда в

доброто и светлината?! Дядо Коледа носи ра-

дост, носи усмивки. Той създава една пре-

красна илюзия за един по-добър свят, в който

добрината се възнаграждава. Децата се над-

яват на чудеса, пишейки писма на Дядо Ко-

леда. Спомням си как и аз го правех. Много

исках кукли и едни говорещи кученца, но ви-

наги приключвах с молба семейството ми е да

остане такова, каквото е, да сме здрави и

щастливи. Магията идва, когато вярата и над-

еждата преминат отвъд материалното и пра-

вят малките неща много по-значими. Радвах

се на подаръците, с усмивка дърпах пандел-

ката и с трепет късах опаковката, но истин-

ската радост идваше в хола, пред елхата, в

момента, в който мама ме целуваше по че-

лото, тати казваше някоя шега, която, както

винаги, разсмиваше всички, а сестра ми хап-

ваше сладко-сладко шоколадовия Дядо Ко-

леда и мандарините, оставени ни в

чорапчетата на елхата. А от кухнята се чуваха

гласовете на любимите ми баби и дядовци,

които разказваха истории от младините си. И

именно тази идилия те кара да вярваш в кра-

сотата и невинността на света. Създава се

илюзията, че животът е приказка. И там хо-

рата са добри и чистосърдечни, истински и

обичливи. Такава, в която всичко е възможно,

благодарение на вълшебната пръчица на

някоя измислена фея. Приказка, в която при-

нцът и принцесата са заедно, лошите са нака-

зани, справедливостта възтържествува и

доброто винаги побеждава. Приказка, която,

колкото и пъти да прочетеш, винаги завършва

по един и същи начин- щастливо.

И тук идва ударът на съдбата – порастваш и

осъзнаваш, че не всичко е като в коледните

песни и разкази. Разбираш, че в живота не

може да стоиш и да се надяваш на чудо.

Сблъскваш се с реалността, от която толкова

много време си се опитвал да избягаш. От

малки ни карат да вярваме в нереалното, в

добрината… После малко по малко виждаме,

че всичко, в което сме вярвали, е било една не-

истина. Или пък не съвсем?! Да, лъжа е, че

трябва да си пасивен и само вярвайки, ще по-

лучиш нещо, което искаш много силно. Лъжа

е, че само силната вяра и надежда могат да

сбъднат желанията ти. Но красотата на праз-

ника е истинска. В Коледата има една магия,

която е необяснима. Просто я има. И млади, и

стари вярват в красотата на коледните праз-

ници… 

А дали на Коледа стават чудеса? Дали наис-

тина Бъдни вечер е вълшебна? В какво е ма-

гията? Нямам еднозначен отговор. Но точно в

това се корени красотата на празника - в нез-

нанието, но и в силната вяра. Малките неща,

които ни се случват, може би са малките ко-

ледни чудеса, които коледната магия ни из-

праща. Празникът ни учи точно на това – да

оценяваме всяко нещо в живота и да виждаме

неговата красота.

Илияна Алексиева 11б

Вярата в чудеса - илюзия или кап-
чица надежда за по-добър свят

Кой не обича Коледа? Кой не се вълнува при наближаването на Рождество Христово?
Няма нищо по-хубаво от това да седнеш на отрупаната с нечетен брой ястия тра-
пеза и да се усмихваш, чакайки брадатия старец Дядо Коледа да долети с елените,
носещ големия чувал с подаръци. Поредната илюзия, поредната безпочвена вяра -

вярата в Дядо Коледа

В капана на стереотипите
Или за илюзиите – една нова и опасна зависимост

Създайте спомени или пък
върнете времето при тях

Миро и Невена – „Всичко, което искам”

Поли Генова, Дивна, Орлин Павлов,

Богомил, Орлин Горанов,  – „Заедно с теб”

Бон-бон – „Над смълчаните полета”

Пим-пам – „Отново е Коледа”

Миро и Дивна – „Един коледен момент”

Георги Христов и Бон-бон – „Една звезда”

Тоника – „В нощта на Коледа”

„С бял калпак, с бял мустак”

„Шаро и първият сняг”

Ана-Мария Христова, 8б

Коледни песни
Изберете българското



Нашите баби и дядовци дори не

са празнували Коледа, а това

време се е свързвало със събира-

нето на близките и коленето на

прасето. Разбира се, и те са полу-

чавали подаръци, но на Нова го-

дина от Дядо Мраз. Масата е била

отрупвана с много храна, а децата

цял ден чакали да настъпи Новата

година и точно в полунощ Дядо

Мраз да остави подаръците под

елхата. Елхата била украсявана с

пуканки, бонбони, собствено-

ръчно направени хартиени гир-

лянди. Децата чакали да стане

след обяд, когато къщите обика-

ляли бразари. Бразарите са хора с

обърнати кожуси и калпаци. Те

наричали къщата за здраве и бере-

кет. И това не е всичко. На пър-

вата сутрин от новата година са

минавали сурвакари. Те ритуално

пеели и рецитирали  пак за здраве,

като удряли по гърба домакините

със специално направена и наки-

чена сурвачка. Представете си

всичко това - някъде до вас е запа-

лена камината, елхата ви е укра-

сена с лакомства, от кухнята се

носи приятен аромат и скоро Дядо

Мраз ще дойде. Не звучи като в

каменната ера, в която си предста-

вяме, че са били малки нашите

баби и дядовци, нали?! А при-

ятно, топло и уютно!

Да се върнем в настоящето - как

днешният човек празнува Коледа.

Когато стане декември, всички

трепетно вадим елхите и лъска-

вите играчки, които в края на

празника намаляват поне с една

бройка. И за да придадем завър-

шен вид на елхата, отгоре слагаме

звезда. Коледа и Нова година са

два празника. Вече никой не си

ляга в полунощ на Нова година.

Повечето хора стоят поне до два-

три след полунощ. Празниците

вече не се празнуват в тесен се-

меен кръг. Някои хора се събират

с приятели или по-далечни род-

нини, други отиват на почивка и

определено не са в дома си, поня-

кога дори не са в страната си. Още

от първи декември децата вече за-

почват да си мислят какво да си

пожелаят и когато са готови, бър-

зат да го напишат. Хората вече не

отглеждат сами прехраната си,

просто отиват до магазина и си

купуват това, което им трябва.

Празничната маса на днешния

човек със сигурност е по-разнооб-

разна. 

Дали днешният човек обаче оце-

нява това, което има, или го при-

ема като даденост. Дали точно

днешният човек с всичките си

неща, които има, не е загубил

смисъла. Бъдете откровени и си

признайте - колко пъти сте се

ядосвали, че някой е получил по-

вече подаръци от вас? Колко пъти

сте се ядосвали, когато си разме-

няте подаръци в училище, че

някой е получил по-хубав подарък

или подаръка, който вие искате?

Празникът не е състезание кой ще

получи повече подаръци? Какъвто

и подарък да получиш, той е от

сърце. Някой е отделил от вре-

мето си за вас. Дори да нямате

подаръци, времето с вашите род-

нини и близки е най-големият

подарък. Те са хората, които ви

обичат просто защото ви има и

просто защото сте вие. Предста-

вете си ситуацията - всеки е сам

на празника, отчужден, няма

близки и приятели и в тъмнината

свети само един малък монитор.

Имаме всичко материално, за

което човек си мечтае, но без

хора, които да ни  подкрепят и

обичат, ние нямаме нищо.

Ценете хората, които са до вас! Не

бройте подаръците си, а се огле-

дайте -  най-ценните подаръци са

около елхата, а не под нея. И са

всеки ден до вас. Затворете очите

си и оставете сърцето си да ги

види!

Вяра Димитрова 8б
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Урок по родолюбие
Не се правете на героите, не ги татуирайте по телата си, носете

ги в сърцето си

Един празник - две поколения!
Нашите баби и дядовци също са били малки и може би също като
нас през  декември  са се вълнували – изваждали са коледните иг-

рачки, украсявали са елхи, пишели писма до Дядо Коледа… Или не!?

Вероятно повечето от вас свър-
зват Коледа с украса, подаръци,
традиционна българска храна и
спомени със семейството. Знам,

че започне ли месец декември,
всеки възрастен, всяка медия и
всеки втори пост в социалните
мрежи ви повтаря, че не това е
смисълът и същината на праз-

ника. Но пък аз не намирам нещо
лошо. Защото за мен Коледа ни-
кога не е бил онзи християнски
празник, на който да трябва да

се чувствам смирена. 
Казвам се Зина Махмудова. Над-

явам се това да ви обясни защо не

чувствам същината на този ден.

Аз не съм християнка, влизам в

църкви и манастири само като

ходя на екскурзия и със сигурност

не празнувам християнските праз-

ници така, както по традиция

трябва. И въпреки това смятам, че

начинът, по който моето семей-

ство празнува Коледа, не е много

различен от вашия. С удоволствие

ще ви разкажа, ще направим за-

едно и изводи, а вие може да ни

пишете и да разкажете как вашето

семейство празнува и какво мис-

лите вие. Знаете къде!

Като казах, че не съм християнка,

това далеч не значи, че съм моха-

меданка. Да, имената ми са тур-

ски, целият ми род е с такъв

произход, но не сме религиозни.

Всъщност ние се определяме като

„побългарени турци”. Не може да

се каже, че сме изцяло турци или

че сме изцяло българи. Затова и не

пиша, представлявайки даден

етнос. Пиша ви като човек, който

споделя нещо различно от стерео-

типа. Та да ви разкажа защо праз-

нуваме Коледа. Консултирах се

със семейството си, за да ми раз-

кажат интересни коледни истории

от тяхното детство, но естествено,

те го обърнаха на нравоучителен

урок. Баща ми каза, че преди Ко-

леда е била празнувана така, както

днес от американците. Ние, тур-

ците, никога не сме празнували

Коледа. Знаели сме си за Дядо

Мраз и сме чествали Нова година.

Българите празнували Коледа в

много по-малки мащаби в сравне-

ние с днес, вероятно защото е ня-

мало толкова материални блага по

социалистическо време. Днес

обаче има и празникът се праз-

нува от много хора и възможно

най-шумно. Естествено, че щом

всеки празнува, ние също трябва.

Представете си, че сте дете, чието

семейство не празнува Коледа.

Навсякъде виждате красива ук-

раса, подаръци и играчки, а вие не

можете да се докоснете до това.

Не е приятно, нали? Това е глав-

ната причина. Не можеш да отде-

лиш едно дете от

въодушевлението, от вълнението,

от радостта. Дълбоко вярвам, че

това е и причината младите се-

мейства да празнуват Хелоуин –

защото децата се радват, а като ро-

дител не искаш друго, освен да

видиш блясъка в очичките на де-

тето си! Ние празнуваме Коледа

заради децата в семейството. По-

мислете хубаво – не е ли така и

при вас? Нима с порастването ви

не си е заминало и желанието за

празнуване? Не чакате ли Коледа,

защото ще сте ваканция? 

Нещо друго, което вече май ос-

таря, е ходенето на църква на

празника. Аз никога не съм разби-

рала защо. Знам само, че един от

принципите на християнството е

да помагаш на ближния в нужда,

без да очакваш нищо в замяна. За-

това и не разбирам смисъла от мо-

ленето, паленето на свещичка или

каквото там се прави – защото

вместо да правиш добрини, се

молиш за тях.  Възможно е аз да

не схващам поради некомпетен-

тността ми и тук някой мъдър въз-

растен да ми обясни смисъла на

това, но съм сигурна, че много

млади хора споделят моето мне-

ние и отказват да ходят на църква

на Коледа. Вместо на църква

моето семейство отива на село, за

да се съберем цялата фамилия, да

се видим, да си поприказваме и да

се почерпим. Ще кажете, че си

търсим повод да празнуваме.

Както кажете, може и така да е. Но

за нас най-светлият празник е

този, който е прекаран сред люби-

мите хора! И съм сигурна, че има

и български семейства, които пос-

тъпват като нас!

По-горе споменах, че се почер-

пваме. Всъщност може би не е

само почерпка. То е цяло угоще-

ние! Вероятно това е нещо, по

което приличаме на

българите, поне на тези,

които представят по

рекламите. Доколкото

знам от обща култура,

християнското семейство слага на

трапезата нечетен брой постни

ястия. Ето тук вече се отличаваме.

Ние почти не слагаме постни

ястия на трапезата! Кебапчета,

кюфтета, кърначета, наденица,

пържоли, шишчета... всъщност

май единственото постно на тра-

пезата са картофената салата и

хлябът. Христос нахранил с пет

хляба и две риби 5ооо души, ето

защо ние не сме християни! Не

можем да се нахраним с постна

храна! Не мога да си го представя.

И винаги ми е било интересно как

се наяждате с такава храна, дори

и да е веднъж годишно. А може би

и вие като нас хапвате и друго?

Остаряла ли е тази традиция, или

все още я спазвате? Ще се радвам

да ми разкажете!

Ние също украсяваме като вас.

Коледна елха, лампички, гир-

лянди, дори бих казала, че сме

много въодушевени. Това е едно

от нещата, които не правим за де-

цата. Моята майка се радва много

повече на украсата, отколкото аз

например. Тя украсява къщата

(сама) още в средата на ноември и

се вълнува като малко дете, като

минем покрай някой магазин. Ви-

трините, украсени с лампички, на-

маленията на играчки сякаш я

викат към себе си и тя веднага се

отделя от предначертания мар-

шрут. А подаръците! Те са разно-

образни и за всекиго. Варират от

парфюми до настолни игри. Не

мисля, че се отличаваме много

тук.

Всъщност това колко сме раз-

лични по отношение на празници

и традиции не е от голямо значе-

ние. Всички ние си приличаме по

това, че обичаме да сме щастливи

със семействата си, че си пома-

гаме в нужда и се подкрепяме

един друг. Какво като изповяд-

ваме различни религии? В крайна

сметка не религията, а вярата е

тази, която ни спасява и ни прави

по-добри. Вярата в доброто, в лю-

бовта и в хората. Затова нека тази

Коледа да забравим за това дали

празнуваме по християнски, или

не – нека всички прекараме щаст-

ливи мигове с любимите хора!

Това е смисълът на живота!

Зина Махмудова 10б

Коледа на нехристияните
Лесно е да се каже – но как точно да го направим

Предлагам ви две автентични картички по случай настъпването на да-

лечната 1991 година.

А това е едно произволно избрано от стотиците пожелания, каквито

може да намерите без усилия и дори без да прочетете, да изпратите на

някого за поздрав. И всички го правим, без да се замислим.

Влизаш в Google и пишеш каква картичка ти трябва. Не го приемам,

защото по този начин хората не се замислят на кого точно го изпращат,

колко близък им е човекът и какво да пожелаят, а го правят механично

и необмислено. Да, картичките в интернет изглеждат добре, но не из-

разяват твоите чувства. По-добре картичката да е по-обикновена, но да

казва това, което ти искаш  да пожелаеш на конкретния човек.

Колкото и да ми харесват новите технологии, които навлизат постоянно

и улесняват живота ни все повече и повече, не съм доволна, че ни се

дават повечето неща наготово и ние дори не осмисляме това, което пра-

вим. Аз се вълнувам от това, че преди години са пишели картичките

сами, че дълго са обмисляли какво точно да напишат. Харесва ми и

това, че днес всичко е дигитализирано и могат да се пращат подобни

неща в Messenger, WhatsApp, Instagram и много други социални мрежи. 

Двата начина имат своите предимства и недостатъци, не са перфектни

- стават такива, когато се съчетаят и се извлече най-доброто от тях. Има

значение по-възрастен или по-млад човек поздравяваме, какъв е пово-

дът. Може да използваме някакво изображение, но текстът да е наш и

пак да го изпратим по електронния начин. Но поздравът да е предназ-

начен за конкретния човек и да е от сърце. Той със сигурност ще го по-

чувства и ще се зарадва. А нали това е целта ни!

Ана- Мария Христова 8б

Да поздравим близки и

приятели
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На първо място те моля да
дариш мен и моите родители с без-
крайно здраве и щастие. Искам да
бъда все така подкрепяна от мама
и тати. А за подаръците – нека
преценят любимите ми хора.

Евелина, 5з

Първото ми желание е хо-
рата да започнат да ценят при-
родата и всичко, което тя им е
дала. Те я замърсяват, без да се
замислят, че именно заради нея
са живи. Моето второ желание е
хората да не са агресивни. Тре-
тото – всички сирачета да на-

мерят любящо семейство.
Искам и всички тъжни семей-

ства да намерят щастието.
Стефания, 5б

Не искам нищо материално. Искам ща-
стие. Не за мен. За мама, защото тя работи
много. Трябва да се справя и с домакинската
работа и отново да тръгва на дежурства, а
аз искам повече време с нея. Щастие и за
тати, защото той също така работи много.
Искам да има повече време да четем при-
казки в различни роли. Искам щастие за моя
брат – да можем да свирим и да пеем заедно
любимите ни песни. Така нашето семейство
ще е сплотено и аз ще съм щастлива заедно с
тях!

Ира, 5б

Аз съм Юлиян, вече станах на
11 години. Ти ме познаваш още от
малък. Искам да ти разкажа как
се промени животът ми в послед-
ната година. След като пораснах,
се преместих в ново училище. Там
срещнах нови деца, някои от тях
ми станаха приятели. Срещнах
нови учители, някои – добри,
други – не толкова. В новото учи-
лище има други правила, доста
ми е трудно да се справям с
всичко, но аз съм борбен и смел и
ще успея. Мама и тате ме подкре-
пят и ми помагат да свикна и да
се справя. Аз ще се справя! Това е
накратко за мен. Въпреки че вече
съм голям, бих желал да ми доне-
сеш една хубава тротинетка и
едни кецове.

С обич: Юли

Отново е време да напиша своето писмо до теб.
Тази година беше много вълнуваща за мен – приеха ме в
училището, в което исках, имам много нови приятели и
учители. Не знам дали съм най-послушното дете, но по-
лагам старание да имам само добри оценки, да помагам
на семейството си, да съм изпълнителна и добричка.
Молбата ми е всички хора на Земята да имат семей-
ство, покрив над главите си и топла храна. Да няма
лоши постъпки, всички да са усмихнати, да се уважа-
ват и да си помагат в нужда. Желанието ми е да има
хубав мек сняг, за да се чува детски смях, когато си
правят снежен човек, когато се пързалят или се борич-
кат в снега.
Ще те помоля за нещичко за моето семейство – да са
по-спокойни, да не се натоварват толкова, да са здрави
и щастливи и дълги години да сме заедно. Бих се радвала
и на една настолна игра „Монополи”, с която да се за-
бавляваме през студените зимни вечери.

Паула, 5б

Тази година, както през всички
други, бях отличен в училище. Спра-
вях се с новите задачи, попивах нови
знания, развивах се в любимата си
игра баскетбол, имах изключителни
преживявания с моето семейство и
приятели. Вече съм голям и любимите
играчки, които някога си пожелавах,
вече ги пожелавам на малките деца,
които мечтаят за тях. За хората,
които бяха винаги до мен, пожелавам
да са живи, здрави, щастливи, да ги
радвам всеки ден – така, както те пра-
веха за мен през цялата година.

Дарио Тодоров 6г

Мили Дядо Коледа...

Още ваши писма - стр. 10

Дори не знам защо приех тази

задача. Коледа не ми е от лю-

бимите празници и в този

брой аз обикновено не се

включвам. Но тази година си

казах: „Какво пък толкова. Да

пробвам.“ Затова, скъпи чита-

тели, съм тук. Да споделя с

какви очаквания са децата,

по-малки от мен, за Коледа и

какво си пожелават от Добрия

старец.

Трябваше да прочета писма от

шест паралелки 2 клас, и нека

ви кажа - целите ми ръце леп-

нат и са покрити с брокат.

Всички много се бяха

постарали да впечатлят Дядо

Коледа – уникални рисунки,

украшения, апликации... Това

показва обич и уважение към

Дядо Коледа. Няма как да ви

покажем всички писма, но

бяха красиви и изработени

старателно. А що се отнася до

съдържанието, първоначално

смятах, че децата ще искат иг-

рачки. Кукли, коли, може би

карти тип Ю-Ги-О или някое

друго кученце или коте.

Имаше и такива подаръци, но

те не преобладаваха или бяха

за по-малки братчета и сес-

тричета. Не очаквах да видя

толкова желания за телефони,

слушалки, дронове и троти-

нетки. Чувствах се странно,

защото, когато аз си пишех

писмата на техните години,

винаги исках кукли, плюшени

играчки и комплекти за

шиене. Стана ми малко тъжно

– за мен, за отминалото ми

спокойно и безгрижно време с

тези играчки, но като че ли

повече за тези второклас-

ници... Просто чувства!

Друг извод, който си напра-

вих. Все още учим децата, че

най-важно е здравето, а мате-

риалното идва после. Всички

деца започваха с пожеланията

за „здраве, щастие и мир за

моето семейство и приятели“,

а подаръците, ако на дядо Ко-

леда му остане време. Всичко

това звучи добре. Само че, из-

речено от малки деца, по-

ражда други мисли. Звучи

шаблонно, преднамерено и в

голяма доза неискрено. Как

тези малки деца могат да

осъзнаят всичко това, че и да

си направят собствени изводи

колко важно е здравето, се-

мейството?! От моя гледна

точка всичко това са несъзна-

телно запаметени фрази,

които те не осъзнават. Имаше

и няколко, които не поискаха

нищо, но пожелаха на стареца

здраве и късмет.

Хубавото е, че на предстоя-

щите празници децата гледат

и като на време за само-

оценка. Те започват със собст-

вената си преценка доколко

заслужават подарък и дали са

били „добри”. Оказва се, че за

тях да си добър, означава да

получаваш шестици, да пома-

гаш вкъщи, да правиш доб-

рини. Обещания за

следващата година почти

няма. Но има и „Знам, че не

бях добър, но все пак, ако

решиш, може да ми доне-

сеш…”. Хитруват, нали?! 

Не се бойте! Децата винаги са

си деца. Обичат да получават

подаръци, обичат да са със се-

мействата си, ценят труда на

мама и тати се вълнуват от

предстоящите дни!

Предлагам ви своята извадка

от писмата: „Бих искал за Ко-

леда да получа малко живо ку-

ченце. агамАз нямам нито

брат, нито сестра и като си

имам кученце, ще има с кого

да си играя.“ - Хуан от IIа

„Бих желала да си пожелая да

донесеш много здраве и щас-

тие на семейството и прияте-

лите ми, защото това е

най-важното!“ - Белослава от

IIа

„Нека всички деца по света да

бъдат много здрави и благо-

словени и да имат къща,

пълна с любов!“ - Габи от IIа

„Кажи на децата, които полу-

чават материални неща, че ти

не си за това, ти си, за да

даваш пример!“ - Мирослав

от IIв

„Здравей, дядо Коледа! Ти си

най-милият и грижовен дядо

на света. Ти даваш любов на

всички. Благодаря ти!“ - Елен

от IIв

„Миналата година не бях тол-

кова добър, но все пак съм

дете и ти се моля да ми дадеш

подарък!“ - от IIд

„През тази година положих

сили да бъда добър. Е, поня-

кога ми се получаваше, а друг

път - не. Ние децата сме така.

Пожелавам всички да сме

здрави, за да се порадваме на

живота.“ - Светослав от IIд

„Тази година не бях много

послушен, често се сърдех и

не решавах задачи, но плувах

добре и получих два медала.

Ако мислиш, че заслужавам,

ми донеси Нърф-бластер.“ -

Светльо от IIд

„Бях послушна и мисля, че

съществуваш! Не знам защо

другите мислят, че не същест-

вуваш?“ - Алекс от IIе

Весели празници! Бъдете пос-

лушни! Каквото и да означава

това за вас!

Виктория Енева, 11в

Какво си пожелават
децата за Коледа

За Коледа искам да имам
по-малко домашни, защото и аз
съм човек и съм уморен. Ходя и
на фехтовка и освен това ви-
наги съм редовен в училище.

Виктор 6д

Да сте жив и здрав,
Дядо Коледа! Признавам
си, не бях много послушна
тази година. Много бих
искала всяко дете в
света да сбъдне всичките
си мечти. Аз също – не че
заслужавам, но много бих
искала нов телефон. Ще
го използвам за важни
неща и да си играя, ко-
гато ми е скучно. За
възрастните – да са
живи и здрави, да си пра-
вят деца, които да от-
глеждат и да ги изучат.

Далия, 5з
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Смята се, че първата коледна елха

на българска територия е била ук-

расена през далечната 1877 го-

дина. Макар тогава родината ни

да не е била все още освободена

от османското владичество, укра-

сеното дърво било факт. Съби-

тието, ако можем да го наречем

така, се състояло в неофициални

условия, както могат да се досетят

накои от вас – по време на Руско-

турската освободителна война.

Сътворители на тази украса били

войниците на генерал Гурко,

които изненадали българските

опълченци, които, както всички

българи по онова време, позна-

вали елата само като дърво в гор-

ските райони. Но украсата й далеч

не съвпадала с тази, която позна-

ваме днес или която сме виждали

от времето на нашите прабаби и

прадядовци. Гирляндите не били

бляскави, стъклените украшения

също не можели да се забележат,

тъй като те навлезли чак през ХХ

век. Гиздилото на дръвчето

включвало орехчета, гирлянди от

пуканки и памучета по клонките,

които трябвало да наподобяват

сняг.

За първи път в освободена Бълга-

рия обаче коледната елха се по-

явява през 1878 година в Пловдив

месеци след Освобождението

на българските земи. Тради-

цията е започната от първия

генерал-губернатор на Из-

точна Румелия Александър

Столипин и неговата съпруга

– Наталия Горчакова. Семей-

ството организира празнен-

ство в своя дом, като на него

канят най-старателните, ус-

пешни и изявени ученици за-

едно с техните родители и

преподаватели. Домакините раз-

дават подаръци на своите гости,

които за първи път зърват елхата

като украсено колено дръвче. 

Според някои други източници

около година след това събитие -

на 22 декември 1879, новоуправ-

ляващият княз Александър Батен-

берг дава коледен прием, където

също е забелязана елха. В банкет-

ната зала дървото грее с украса по

немски обичай, а под него са пос-

тавени подаръци и чинии с го-

щавка за гостите на приема. 

Що се отнася до първата общест-

вена елха в нашата родина, сочи

се, че тя била в София през 1882

година

Но елхата отново не била предназ-

начена за наблюдение от всички

българи – тя събрала софийския

елит във Военния клуб.

Липсват точни данни за това кога

и в чий български дом е грейнала

първата семейна елха, затова не

можем да кажем със сигурност

кога българите започват да се при-

държат към традицията. Важно е

обаче да спомена, че елхите, които

днес наричаме „коледни“, в слу-

чаите, които преразказах, не са

били украсявани за Коледа, тъй

като този голям християнски праз-

ник започва своето по-голямо

честване у нас чак в края на ХХ

век. Коледните дръвчета са били

дарявани с красиви топки, иг-

рачки и гирлянди по Нова година.

И докато в повечето съвременни

семейства елхата е изкуствена, ел-

хите преди са били истински, за-

това най-вероятно са били

украсявани само за няколко дни

по Новогодишните празници. 

Божидара Павлова 8в

Откога у нас се украсяват
коледни елхи?

Можете ли да си представите Коледните и Новогодишните празници без украсената елха в дома?
Дръвчето се е превърнало в отличителен белег на светлите празници и определено е част от украсата
на почти всяко семейство в България, а и по целия християнски свят. Откъде тръгва тази традиция и

кога за първи път е била украсена коледна елха в нашата страна?

Не знам защо сме склонни да се

фокусираме върху усещането за

крайния резултат. Най-важен е

пътят към целта. За съжаление чо-

вешката природа ни принуждава

да преценяваме всичко, имайки

предвид моментното удовлетворе-

ние. Но историите за успеха не се

създават за една нощ. В реалния

живот всяко малко голямо пости-

жение изисква тонове усилия и

жертви. Ако успехът е сграда, по-

мислете за всяко усилие като за

тухла, която трябва да се над-

гражда денем и нощем неуморно.

Да мечтаеш за постигане на цел в

живота, е прекрасно. Но да рабо-

тите върху тази цел всеки ден, е

повече от просто фантазия.

Трябва да го направите!

Молите ли се? Медитирате ли?

Какво се случва в този момент?

Седите тихо и фокусирате цялото

си внимание и енергия в молитва

или във визуализиране на тези

мисли. Молитвата командва иск-

реност. Истинското поклонение е,

когато сърцето е чисто и честно.

По същия начин успехът изисква

всеотдайност и старание. За ис-

тински успех няма шорткът и

също няма отказ! Да, всички сме

уморени понякога. Това не озна-

чава обаче, че трябва да се подда-

ваме на тези чувства и да се

откажем. Продължавайте да рабо-

тите - независимо какво!

Понякога, когато чувствате, че не

можете да продължите повече, си

почивайте! Подмладете се, пого-

ворете с любимите си хора, зани-

мавайте се с хобита, създайте си

нова перспектива. И се върнете

отново с още по-голяма сила и

усърдие. Никога не знаеш кога

усилията ще се превърнат в слад-

кия плод на успеха. Едно нещо,

обичайно при всички велики лич-

ности - те никога не се отказват!

Няма определение за успех. Зна-

чението му се променя в зависи-

мост от това - кого питате. Само

едно нещо със сигурност се за-

чита за успех всеки път - да пос-

тигнеш мечта.

Проспериращият живот не е

строго свързан с това да разпола-

гате с всички материални

удобства. До известна степен

може да е вярно. Но като цяло

това е елементарен начин за из-

мерване на нечий успех. Люби-

мата на всички, голямата

феминистка и поетеса Мая Ан-

джелу казва: „Успехът е да харес-

ваш себе си, да харесваш това,

което правиш и да харесваш как

го правиш.“ Уинстън Чърчил

смята, че: „Успехът е спъване от

провал до провал, без загуба на

ентусиазъм“. Бившата първа дама

на Америка Мишел Обама смята,

че „Успехът не е в това колко пари

печелите. Важна е промяната,

която правите в живота на хо-

рата”. По думите на  Айнщайн:

„Стремете се да не бъдете ус-

пешни, а по-скоро да бъдете по-

лезни”. Ан Суини, която остана

президент на Disney Channel от

1996 до 2014 г., казва: „Опред-

елете успеха според собствените

си условия, постигнете го по

собствените си правила и изгра-

дете живот, с който се гордеете да

живеете“.

Достатъчно очевидно е как тези

харизматични хора описват ус-

пеха. Единственият автентичен

параметър е вашето собствено

удовлетворение и щастие. Запом-

нете го!

Виктория Енева, 11в

Успех за една
нощ няма

За истинския успех няма шорткът и отказ
Ако напоследък се чувствате малко ниско, се надявам, че това,

което кажа тук, ще ви помогне! Чуваме за толкова много успешни
хора от всички области. Някои от тях може да са любимите ни

певци, актьори, учени, писатели, социални работници, политици и
какво ли още не. Техните постижения вдъхновяват сърцата на мно-
зина и ги подтикват да се справят по-добре. А в немалко случаи ви

отказват и отчайват.

Знаем, че Дядо Коледа живее на

Северния полюс заедно със

своите елени, джуджета и елфи.

Той лети с вълшебна шейна, во-

дена от елените. Някои факти

обаче доказват, че имената на

еленчетата не са измислени от

Дядо Коледа или от някое джудже,

а от английския преподавател в

семинария Клемънт Кларк Мур.

Той  дал имена на осемте елена на

дядо Коледа – Дашър (Изумите-

лен), Денсър (Танцьор), Пре-

нсър (Луда глава), Комета

(Комета), Купидон, Виксен

(Кавгаджия), Донър и Блитцен.

Последните два елена са с

имена от немски произход и оз-

начават Гръм и Светкавица.

Най-известният и последен

елен на дядо Коледа – Рудолф,

известен с червения си нос, е

създаден от Робърт Мей през

1939 година. Според легендата

червеният нос на Рудолф по-

мага на дядо Коледа да намери

пътя към домовете на децата

дори когато времето е мъгливо

– тогава носът на Рудолф свети

като фар. Затова той бил впрег-

нат най-отпред и станал най-

важният елен от всички.

Аз мисля, че имената на еле-

ните са измислени така, че да

отразяват различни характери и

нрави. Те са като малък клас, в

който се събират деца с различни

качества - те невинаги са положи-

телни, но са истински, като в жи-

вота. Дашър си го представям като

висок, величествен, изящен, отли-

чаващ се със стил и походка. Вто-

рият – Денсър, като велик

танцьор, забавляващ всички хора

по света. Пренсър според мен ви-

наги върши лудории, все се е за-

бъркал в нещо – да потроши някоя

машина за подаръци или пък, под-

скачайки, да срути  колиба на

някое от джуджетата. Четвъртият

елен – Комета, си го представям

като буен и бърз, изстрелващ се

към небето по време на полет, но

в същото време отличаващ се с не-

обикновена красота. Петият е

любвеобилен, винаги мислещ за

романтика, майстор в създаването

на любовна поезия. Виксен ви-

наги спори с някого, ражда кавги

между елените и все смята, че е

прав. А седмия елен – Донър,

виждам като много важен, изиск-

ващ от другите елени, но ко-

гато не му е изпълнено

желанието, много бързо се

вбесява и избухва като гръ-

мотевица. Блитцер опред-

елям като елен с изящна

козина, блестяща в тъм-

ното небе, грациозен, но в

същото време много из-

бухлив.

Елените са неизменните

спътници на Дядо Коледа

и най-верни негови по-

мощници. Благодарение

на тях той успява да за-

радва всички послушни

деца по света. Да им по-

желаем лек път! А ние -

да погледнем през прозо-

реца в Коледната нощ, до-

като очакваме – може пък

да видим някой техен

знак. И да помахаме на

този от елените, който си

изберем!

Катерина Борисова 8г

Имената на
коледните елени

Как изглеждат те според нашите представи

Аз много харесвам часовете по ин-

формационни технологии. Обичам

да работя с компютри – да пиша

текстове, да обработвам снимки и

клипове… В тези часове изучаваме

много интересни неща – как са на-

правени информационните системи,

устройства, файлове, разширения. А

най-интересната част за мен  е да ра-

ботим с програми като Paint, Word,

Photoshop… С някои още не сме за-

почнали, но много се вълнувам и

очаквам момента, в който ще започ-

нем.

Компютърният кабинет, в който

учим, е много голям и хубав. Има

около петнадесет компютъра. Също

така има дъска, на която се прожек-

тират презентации, свързани с това,

което учим. Всичко това ме вдъхно-

вява и ми показва колко полезни и

интересни са технологиите. По този

начин едновременно уча и се забав-

лявам. Аз мисля, че тези знания са

много ценни в днешно време – без

тях животът ни щеше да е много по-

труден.

Ева Иванова 5б

Това е първият материал в новата
рубрика, която анонсирахме в мина-
лия брой. Очакваме вашите писма –
разкажете за вашето хоби, за пре-
живяно и почувствано, помеч-
тайте! Няма жанрови ограничения.
Задължително посочете името и
класа си. Адресът е известен:
el_vestnik@abv.bg

Млад репортер
Споделено
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Преди няколко дена отидох до

близкия магазин, от онези евти-

ните, в които можеш да намериш

всичко, освен това, което търсиш,

за да си купя нова чаша за сутреш-

ното кафе. Бях счупила моята лю-

бима същия ден. Беше 20

ноември, но както предполагате,

коледната украса беше вече по ви-

трините и щандовете в магазина

бяха пълни с какви ли не коледни

дрънкулки. Още пред вратата ме

посрещна един огромен, висок

почти колкото мен, снежен човек.

Малко се уплаших, когато го

видях, та къде бих могла да го

сложа, ако си го купя?! Но както и

да е, хвърлих му един неодобрите-

лен поглед и влязох вътре. Вед-

нага се натъкнах на служителка,

която изглеждаше малко нелепо,

защото вече беше надянала колед-

ната шапка. Може би се предпола-

гаше, че ще ми донесе коледно

настроение. Жената  беше много

неучтива, което определено не е в

духа на Коледа. Попитах я къде

стоят чашите. Тя ми хвърли един

доста злобен поглед, явно бях на-

рушила спокойствието й. И след

доста въздишки ми показа рафта с

нещата, които търсех. Естествено

единствените чаши, които бяха из-

ложени, бяха с лика на Дядо Ко-

леда. Помислих си: „Та за какво

ми е тази чаша? След един месец

ще трябва да я оставя да прашасва

в някой шкаф. Би било странно да

пия сутрешното си кафе в чаша с

лика на брадатия старец посред

лято.” Започнах да ровя в търсене

на бяла, най-обикновена. А, ето я

и нея, най-накрая. Цената й беше

четворно по-евтина от тези колед-

ните. Грабнах я и затичах към ка-

сите, но се спънах в една светеща

елха. Призраците на коледните

дрънкулки продължаваха да ме

преследват и явно нямаше да ме

оставят, докато не си купя нещо,

което би трябвало да ми донесе

коледно настроение. Платих и из-

лязох. После се сетих, че нямам

кафе и трябваше да отида до близ-

кия супермаркет. Естествено вече

и там беше заредена коледната

стока. Толкова Дядо Коледовци не

бях виждала досега, и при това

шоколадови, чиито цени бяха кос-

мически. Натъкнах се и на едни

шоколадови бонбони, които пред-

ставляват календар на месец де-

кември с 24 прозорчета.

Правилото е да отваряш по едно

всеки ден до Бъдни вечер. Но раз-

бира се, никое дете не устоява на

шоколада. И вместо по едно на

ден, изяжда по няколко. Това кара

родителите да купуват още и още.

Отново опити за превръщане на

Коледа в начин за лесна печалба.

Взех пакета с кафе, бързо платих

и излязох. 

На път за вкъщи си мислех за ви-

дяното през последния час. Сетих

се за светещата елха. За какво ми

е такава, която да включа в кон-

такта? Не е ли по-истинско да ук-

рася една със семейството си?

Ами този големият снежен

човек... навън съвсем скоро ще за-

вали. Ще изляза да направя истин-

ски, от сняг, ще му сложа морков

и черни копченца, както е в колед-

ните книжки. А Дядо Коледов-

ците от шоколад… Къде им е

символиката?  Едни от нас са пре-

върнали Добрия старец  в начин за

печелене на пари, а други – в па-

наир на суетата. Сякаш коледното

настроение се постига със све-

тещи лампички и пеещи Сне-

жанки... Жалко!

А Коледата беше най-истинският

празник...

Илияна Алексиева 11б

Пазете се
Призраците на коледните дрънкулки

ни преследват отвсякъде

Учениците от 1а, 1б, 3б и 3д заедно с класните си ръководители отбе-

лязаха Деня на християнското семейство. Посетиха християнски храм

и пожелаха здраве за семействата си, изпълниха тематични песни и сти-

хотворения, заедно изработиха картички във формата на прегръдки, а

след това наистина се прегърнаха. Почерпиха се и с вкусни сладкиши.

За да спазят традицията, опитаха от вкусна топла пита. 

Нека не забравяме и в тези празнични дни, че домът и семейството са

нашият космос! Да уважаваме възрастните, да се учим от тях, да сме

заедно! 
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Денят на християнското
семейство събра малчу-
гани около топла питка

За практични създания като Ов-

ните са подходящи подаръци,

които ще са хем полезни, хем не-

заменими в живота. Затова под-

арете интересно пътуване или

професионална фотосесия, които

със сигурност ще бъдат оценени.

Подбирайки подарък за Телеца,

не забравяйте, че той трябва да съ-

държа в себе си духовна ценност.

Изберете нещо практично и дъл-

готрайно, защото Телецът цени

особено много комфорта и уюта.

Когато подарявате на Близнаци, в

никакъв случай не избирайте

нещо, колкото да отбиете номера.

За тях най-ценни са  вниманието

и грижата, които подаръкът ви по-

казва. Смело подарявайте неща,

които обогатяват кръгозора им -

съвременни и модерни устрой-

ства, добра книга или пък желано

пътешествие.

Хората от тази зодия Рак обикно-

вено са колекционери. Затова най-

добрият подарък за тях ще бъде

поредна част от колекцията им

или пък идея за стартиране на

нова.

Подаръкът за благородния и ве-

ликодушен Лъв трябва да съот-

ветства на високия му статус.

Ценна е и тържествената обста-

новка, в която връч-

вате дара. Най-под-

ходящите подаръци

са тези, които ще

му послужат да си

отпочива по-добре.

Подходящите под-

аръци за Дева са от

делови характер –

визитници, теф-

тери, електронни

преводачи или диктофони.

За подарък на Везни са подхо-

дящи всички изделия, които са

ръчно изработени. За жените пък

идеално решение са подаръци

като козметика и аксесоари.

Не забравяйте, че Скорпионите

обичат подаръците с повод и без

повод. Така че отличен избор за

тях би било нещо екзотично - ин-

тересна книга, свързана с езоте-

рика, паранормални явления,

пътешествия, археология, история

и екзотична кухня.

Стрелците обичат да пътешест-

ват и затова подаръци, свързани с

туристическите им походи, ще ги

зарадват. Не се колебайте да зало-

жите на фотоапарти, пътни карти,

туристически чанти.

Тактичният и дипломатичен Ко-

зирог би приел с удоволствие

всеки подарък. Той обаче посто-

янно изпитва студ и затова жадува

за топлина и уют. Прекрасен

избор за него би било меко одеяло

или приятен на допир пуловер.

Представителите на Водолей са

любознателни и притежават изис-

кан вкус. Те биха оценили под-

аръци, които са оригинални и

непредсказуеми. Подходящи са

както класически подаръци, така

и нещо от IT-индустрията, а кар-

тини и изделия от стъкло могат да

са точното попадение в десетката.

Чувствителните и фини Риби обо-

жават изкуството. Но вместо да

им подарявате картина, запишете

ги на курс по рисуване, вместо

диск с филм или музика - под-

арете романтична и незабравима

фотосесия. 

Албена Методиева 8в

Съобразете коледните си подаръци със зодията
Всички искаме да зарадваме близките си хора с подарък, който да им достави радост. Не е нужно нито

да е най-скъпият, нито най-големият. Всичко се свежда до личните предпочитания. А какви са те,
могат да ни подскажат звездите.

Здравето е с теб – винаги ще си с късмет!

Учение ще те съпътства и в живота то ще те напътства!

Не се шегувам никак, ти печелиш - късмета скоро ще намериш!

Не всичко е пари, но защо пък да ги нямаш ти? Тото бързо пусни и джак-
пота спечели!

Пътешествие на теб се пада  - стягай куфара и дим да те няма!

Забавления те чакат и щастливи дни – на купона господарят ще си точно ти!

Нова работа ти е приоритет - от амбиции си ти превзет!

Идва ли ти да запееш, защото в нова къща ти ще заживееш!

Ето го и най-лошия късмет - на мързела кажи ,,Привет”!

Ще живееш в магия любовна - година те чака красива, съдбовна!

С нов автомобил ще се сдобиеш и нови, далечни места ще откриеш!

Ще се качиш на кораба ,,Успех” и ще отплаваш надалеч!

А за всички, независимо от късмета - щастлива и усмихната 2020-а година!
Ванеса Кръстева 8б

Късмети за
новогодишната

баница
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Моето Коледно послание
Аз съм Люк. Научих името си

от лелички в приюта за деца.

Всички дни бяха еднакви и

тъжни за мен - неразбираемо за

деца с родители, баби, дядовци,

братя и сестри, които да им се

радват, да ги целуват за лека

нощ или да им сготвят вкусно.

Днес е специален ден, защото е

Коледа. Най-дългоочакваният

ден за всички деца. Вечерята

беше по-богата, украсявахме

елха, макар и с малко играчки.

Имаше натрупал сняг и ни пус-

наха да му се порадваме. Гледах

колко щастливи семейства се

прибират с подаръци и храна.

Представих си как съм част от

тази радост. Вечерта ни четоха

приказки за Дядо Коледа. Това

ме обнадежди да напиша и аз

своето пожелание до него. На-

правих го и знаете ли какво

беше то – поисках родители.

Дори ги нарисувах с мен по на-

чина, по който си ги представях.

Преди да си легна, оставих по-

желанието си под калъфката с

надеждата на сутринта да го

няма и заспах…

Рано сутрин е. Събудих се от

моя приятел, който крещеше:

„Ставай, Люк! Очаква те семей-

ство!”. Не можах да повярвам.

Пожеланието го нямаше, а аз

бях готов да се запозная с мама

и тати.

Коледа е надежда!

Тервел Копчев 6в

Отново идва Коледа! Всеки,

дори и най-скептичният,

дълбоко в душата си се надява,

че ще стане чудо, че мечтата му

ще се сбъдне. Един мечтае за

богатство, друг – за любов,

трети просто иска близките му

да са здрави. Но всеки си поже-

лава нещо съкровено във

вълшебната нощ, загледан в бя-

лата тишина отвън. И вярва, че

ще се сбъдне. Затова са мечтите.

Но нека да не бъркаме празника

с подаръците, Дядо Коледа или

да го превръщаме в състезание

за най-хубава украса, най-све-

тещи лампички. Коледа е праз-

ник на семейния огън, на

новото начало!

Всяка Коледа е различна! Едно

е важното – да бъде споделена!

Затова в празничните дни недо-

разуменията се забравят в името

на една по-добра година. Идва

време да кажа и кой е моят най-

хубав коледен подарък, макар че

не съм писала писмо до Дядо

Коледа за него. Той просто ви-

наги е до мен, независимо от

грешките, които правя. Това е

моето семейство. Независимо

дали е Коледа, Нова година или

Великден, независимо дали ни

делят километри или една

стена, моят подарък винаги е с

мен. И не знам дали по Коледа

стават чудеса, но знам едно –

чудесата зависят от нас, от мен,

от теб!

Михаела Йорданова 6б

Обичайното в писмата е „Тази

година се постарах да бъда до-

статъчно послушна, затова

може ли да ми донесеш …”. По-

даръци, които ще ни омръзнат и

ще ги захвърлим като стара

вещ. Това е безсмислено. Не-

щата, които най-много ще ни

потрябват, са щастието, здра-

вето, любовта и късметът. Без

тях това не е живот, дори и да

имаш най-скъпия телефон на

света. Важни са хората, емо-

циите и моментите, които пре-

карваме заедно. Без нашите

близки Коледа няма как да се

случи. Те са нашата подкрепа,

нашата помощ в трудни мо-

менти, утехата в трудни мигове

и похвалата и куража в ща-

стието и късмета. 

Другият много приятен момент

е голямата коледна елха, укра-

сена с хубави играчки. Гледа-

нето на коледни филми с чаша

топъл чай и одеяло. Обичам та-

кава Коледа!

Виктория Иванова 6б

Много знания показаха учениците от 4г клас за здравословното хра-
нене – убедиха всички, че знаят какво е полезно да се яде и зада-
ваха различни въпроси към доброволците от БЧК. На раздяла
получиха плодове. Този урок в навечерието на Коледните празници
ние припомняме и на всички читатели на вестника! Да не забра-
вяме, че Коледа е празник на Духа!

Ние се храним
здравословно

Тази година бих искала да си поже-

лая една по-различна Коледа. Искам

да видя места, които никога досега

не съм виждала. Искам да превърна

любимия си сън в реалност и да се

радвам на снежна покривка, осве-

тена от милион блещукащи свет-

линки. Искам да се озова сред

безброй коледни играчки. Да се по-

топя в усещането за вълшебство!

Теодора, 6д
Аз обичам подаръци, но обичам и

да подарявам. Тази година имам три

желания – искам на Коледа да има

сняг, да отида на ледена пързалка,

защото никога не съм ходила и това

ми е неосъществена мечта, да имам

книгата „Алманах” от предаването

„Фермата”. В нея се разказва за бъл-

гарската история. В предаването за-

дават въпроси от тази книга и тъй

като по-далечното ми желание е да

участвам в това предаване, искам да

съм подготвена.

Цветомира, 5б

Тази година искам бебе кученце, по-

рода Мопс. Обещавам да се грижа

за него. Също така бих искала розов

килим за моята стая. Но нещото,

което най-много желая, е цялото ми

семейство и аз да сме здрави и

много щастливи, да сбъдваме меч-

тите си и да бъдем задружни.

Катерина, 5б
Искрено се надявам да ми изпъл-

ниш коледното желание. Аз си имам

всичко, от което се нуждая, и затова

искам всички послушни деца да по-

лучат неподарените подаръци на не-

послушните. По този начин ще се

чувствам щастлив и доволен. Знам,

че ти си най-добрият старец на

света, който има голям чувал с под-

аръци. Мама и татко все ми повта-

рят, че си справедлив и щедър и

най-добре знаеш кой какво заслу-

жава. Аз не съм толкова послушен,

но пък много те обичам. Чакам те с

нетърпение.

Стефан 6ж

Мили Дядо Коледа…

Поредна вълнуваща среща с Искрен Красимиров, основател на проекта

„НЕзабравимата България”, преживяха учениците от 5 и 6 клас. Пово-

дът този път бе филмът за Иван Вазов „Българин да се наричам”, който

повдигна много въпроси и провокира разговор. Учениците показаха за-

видни знания по история и литература, както и любопитство към пред-

ставените факти. На раздяла всички си обещаха следваща среща.

В@з Буки Веди

Българин да се наричам
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1. Кой от елените на Дядо Коледа

избирате:

А) Рудолф;

Б) Комета;

В) Денсър.

2. Кой от изброените недоста-

тъци откриваш в себе си?

А) Неувереност;

Б) Безотговорност;

В) Мързел.

3. Какви филми обичаш да гле-

даш:

А) Романтични комедии;

Б) Исторически или биогра-

фични;

В) Филми на ужасите.

4. Мечтаеш си за:

А) Малка спретната къщурка;

Б) Мезонет край морето;

В) Жилище в центъра на града.

5. Любимото ти животно е:

А) Куче;

Б) Котка;

В) Нито едно.

6. Любимият ти цвят е:

А) Светъл;

Б) Тъмен;

В) Нещо средно.

7. Къде обичаш да ходиш на по-

чивка:

А) На планина;

Б) На море;

В) Не обичаш да излизаш извън

града си.

8. В свободното си време оби-

чаш:

А) Да прекарваш времето си с

приятели;

Б) Да четеш книги или да гледаш

сериали;

В) Да прекараш време със семей-

ството си.

9. Обичаш ли да четеш:

А) Да, често чета книги;

Б) Не, мразя книгите;

В) Понякога, когато нямам какво

друго да правя.

10. Предпочиташ:

А) Сладко;

Б) Солено;

В) Пикантно.

Ако преобладават верни отговори

А), то през следващата година ти

ще си обсипан с любов от люби-

мите си хора.

Ако имаш повече верни отговори

Б), то ти ще имаш много успехи

през следваща година.

Ако преобладават отговори В),

ще намериш нови приятели.

Никол Георгиева 8б

,,Коледата невъзможна”

Ще кажа само, че двама бащи се

опитват да се сдобият с така жела-

ната екшън фигурка за синовете

си. Ала тълпите от хора са само

част от препиятствията, на които

са подложени. Дали ще успеят да

зарадват децата си – сами разбе-

рете.

,,Гринч”

Анимационен филм, който ще се

хареса на най-малките. Гринч е

зелено космато създание, което

решава да провали Коледа, защото

мрази да вижда щастливи лица.

Изведнъж се появява малко мо-

миче, което променя цялото му

мислене. Как по-точно се случват

това, ще разберем.

,,Полярен експрес”

Изкачвания, спускания по плани-

ните и плъзгане по замръзналите

поля. Предста-

вяли ли сте си, че

ще бъдете в полярен експрес?  За

да повярвате в чудесата, първо

трябва да ги видите.

,,Снежният човек”

Точно когато Джак Фрост иска да

зарадва семейството си, претър-

пява катастрофа, ала се случва

нещо невиждано – връща се като

голям, весел и най-важното – го-

ворещ снежен човек. Какво по-

подходящо време от Коледа, за да

развихрим фантазиите си?

Ванеса Кръстева 8б

Какво ви очаква през
следващата година?

Овен - Ще се чувствате най-добре

в среда, в която сте в

безопасност. Добри со-

циални взаимоотноше-

ния. Запознанствата,

направени в този пе-

риод, ще бъдат дълготрайни. Хо-

рата ще ви обогатяват с нови

мисли, също и преживявания, на

които ще се насладите. 

Телец – Очаква ви положителен

период. Когато става

въпрос за личния

живот, нещата могат да

станат малко трудни.

Ще бъдете изправени

пред важно решение. Каквото и да

е то, можете да очаквате подкрепа

от семейството си. Ще прекарате

празниците в спокойна и без-

опасна обстановка.

Близнаци - Ще се насладите на

последния месец от го-

дината с най-добрите

си приятели, защото с

тях забравяте за еже-

дневните си проблеми.

Нищо обаче не трябва да над-

хвърля нормалните граници. Дори

в предстоящите празници Близна-

ците трябва да бъдат реалисти.

Погрижете се и за здравето си

през декември. Ако е прекалено

студено, обличайте се топло,

иначе рискувате да настинете или

да се разболеете по-сериозно.

Рак - Имате голям успех зад себе

си и можете да се гор-

деете с това. Но не по

очевиден начин. Нав-

сякъде може да срещ-

нете завистливи хора,

които ще опитат да ви използват и

да откраднат поне малка част от

вашия успех.

Лъв - Не се страхувайте да се пог-

лезите. След тази тежка година

определено го заслужа-

вате. Поглезете се с не-

о б и к н о в е н о

преживяване. Вашето

настроение ще бъде

добро и нищо няма да може да го

развали, дори и човекът, който ве-

роятно ще се появи и ще има

лоши намерения към вас. Ще се

справите с него с лекота.

Дева - Шансът да направите про-

мяна в кариерата си

най-накрая ще дойде с

месец декември. Звез-

дите са в по-стабилна

и положителна позиция

сега и Девите ще се справят стра-

хотно с работата си. Времето ще

мине много по-бързо и без много

усилия, а вие лесно ще постигате

всички задачи и ще намирате ре-

шения на спешни проблеми. От-

ново ще се насладите на това,

което правите.

Везни - Въпреки трудностите ще

трябва да преодолеете

тази година, през де-

кември ще разберете,

че сте щастливи и че

животът ви е хубав не-

зависимо от проблемите и труд-

ностите. Тази година наистина

обогати представителите на зодия

Везни. Не всички отрицателни

преживявания трябва да имат

лоши последствия. Благодарение

на тези ситуации се учим.

Скорпион - В последния месец

на тази година- декем-

ври ви съветваме да

вложите всичката си

енергия в училище.

Това може да се изплати

под формата на напредък или бо-

нуси, особено на най-усърдните.

Започнете да се оглеждате по-вни-

мателно. Представителите на зо-

дията не трябва да отказват на ни-

какви покани за срещи.

Стрелец - Декември най-накрая

ще ви носи мир и хар-

мония. Ще имате

време да си починете,

да си поемете дълбоко

дъх и да премислите из-

миналата година. Стрелците са

постигнали голям напредък в лич-

ностен план. Сега сте по-баланси-

рани и се справяте със стреса

по-лесно. Нищо не може да раз-

вали Коледата ви.

Козирог - Ще се насладите на-

пълно на последния

месец на тази година,

без да се замисляте.

Ще намерите време да

погледнете назад към

събитията и да ги премислите -

какво е наред и какво трябва да се

подобри. Ще съзреете през този

период и ще наредите приорите-

тите си. Козирозите ще имат ус-

пешна година зад себе си.

Водолей - Краят на годината ще

донесе стабилен пе-

риод по отношение на

училището. Само не се

оставяйте кратките

дни и отегчителните съ-

бития да ви успокоят и да нама-

лите темпото. Прекалената

пасивност никога не е добра идея.

През декември трябва да помис-

лите за здравето си. Не искате да

сте болни около Коледа.

Риби - Рибите няма да почиват

много през декември.

Обаче няма от какво да

се страхувате. Ако под-

държате темпото на

другите, няма да има

проблеми пред вас. Когато става

въпрос обаче за печене на коледни

сладки, ще трябва да го отложите

за уикенда. Не подценявайте здра-

вето си през тези студени дни.

Албена Методиева 8в

ХОРОСКОП
Какво вещаят звездите за вас през декември

Редакционен екип

Виолета Антонова, Камелия Григорова, Анна Стайкова,
Християна Тасева, Синтия Чалъкова, Илейн Иванова,
Виктория Енева, Зина Махмудова, Елица Борисова,
Людмила Венциславова
Предпечат – Йончo Йончев 
Редактор-консултант – Радинка Иванова
гр. Плевен ул.”Иван Вазов” № 46, тел.: 064/822 280
el_vestnik@abv.bg; suivanvazov.com

Броят е редакционно приключен на 04.12.2019г.

Издава: ЛАБЕЛ ООД - гр.Плевен
Предпечат: FFDprepress.com
Печат: FFDprint.com

Хартия: www.ema-bg.com

Тираж: 1000

Свържи точките

Филмова Коледа
Навън вали сняг, вие сте под одея-
лото - с дистанционно и пуканки.
Нашите предложения за коледно

настроение и домашен уют

Открий разликите




