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Бр.2/2019г., ВЕСТНИКЪТ СЕ ИЗДАВА ОТ КЛУБ „ АЗ И НИЕ“ НА IV в клас, цена: 2,00лв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-ти декември - Игнажден 

Според народните обичаи на Игнажден започват 

Коледните празници и Новата година Характерен за 

празника е обичаят полазване. По това кой човек - 

полазник, първи влезе в дома ви сутринта, се гадае 

за здравето, плодородието и имането през годината. 

Ако се случи първият гост да е добър и богат, то и 

годината ще е плодоносна. 

Бъдни вечер- 24-ти декември 

Някога на Бъдни вечер-среднощ, заснежените улици 

в села и градове се огласяли от коледарски песни. 

Млади момчета и ергени обикаляли от къща на къща 

да поздравят стопаните, да им пожелаят късмет и 

берекет, а домакините ги дарявали с кравайчета, 

ошав и орехи... 

Коледа и Нова година 

Бяла Коледа - бяла магия. Бяло щастие, бяла любов. 

Звън от бялата камбанария възвестява живот бял и 

нов! 

 

Рецептата на 4 ‚в‘ 
 за обич: 

   За 4 порции обич са нужни:  

 1 чаша прошка 

 2 чаши приятелство  

 1 купа смях  

 пълна лъжица благодарност  

 1 купа доброта 

 щипка търпение 
 

Поръсваме с надежда!  
Разбъркваме добре!  

Печем цял живот  
и си похапваме  

всеки ден! 
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Сняг вали и вятър вее, 

вън студено стана вече. 

Птиче няма да запее, 

всеки бърза да се прибере и да 

се сгрее. 

А на купчина се сбрали, 

таз вечер – другари коледари. 

Всеки дом ще посетят, 

          с песен домакините да 

поздравят.                                 

 Да са здрави, весели, засмени 

и от Бога благословени! 

Добро да има на Земята 

        и щастливо да растат 

децата 

Автор: Симона Георгиева – V А 

клас 

Коледният дух в нашето училище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мили Дядо Коледа, 

Пише ти едно малко момче на име Гошко Крушовски. 

Аз бях много послушен и вкъщи, и в училище. Но ако не ми вярваш, попитай моите 

учителки г-жа Щранкова и г-жа Василева. 

Няма да откажа, ако ми спуснеш през комина по-новичък лаптоп. Но имам едно 

огромно желание, което твоите джуджета не могат да изработят в работилницата, 

нито може да се купи с пари, а то е следното: 

В тези празнични дни да няма тъжни и разплакани детски очи; да няма болни, 

бедни, гладни и самотни хора. Светът да стане по-добър и прекрасен за всички хора. 

Мир да има на Земята и любов вкъщи. 

               Ще предам нататък коледната нежност! 

И, мили Дядо Коледа, благодаря ти, че си  толкова добър към всички малки деца 

като мен по земята! 

      С обич: Гошко 

Автор: Георги Крушовски –II б клас 
 

Очакване 
Днес е Рождество Христово.
  
Всички радват се сега 
и очакват край елхата, 
при камината в дома, 
Дядо Коледа да дойде 
и да дари чудеса 
на послушните деца. 
Радва се света! 
 
А подаръкът за него 
точно на мига е усмивка 
мила детска, с която  
украсява своята елха! 
 
А звездата на върха 
 
Светват светлините 
на най-красивата елха, 
украсена със усмивки 
и стоплени сърца                                                                 
пламъкът в очите  
на най-щастливите деца, 
зарадвани от магията 
на коледните чудеса. 
 
Станимира Василева – VI Б  
клас 
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На всички мили деца по света пожелавам щастлива и незабравима Коледа. Бъдете нашият лъч светлина и 

надежда, радвайте ни с усмивките си и продължавайте да правите света по-красив от всякога! – г-жа Мариана 

Халачева, директор на Трето ОУ  

 

Светла ,щастлива и благословена коледа на всички наши ученици! Добротата и любовта да завладеят сърцата им, 

не само по Коледа! г-жа Диана Узунова кл. ръководител на IV а клас 

 

Да бъде благословена новата 2020 година! Следвайте мечтите си , ценете приятелите си, уважавайте  родителите 

си и не на последно място- не спирайте да правите добрини! г-жа Мария Пиргова главен учител и кл. ръководител 

на III б клас 

 

Нека топлинка в душите ни сгрява през всеки ден от настъпващата 2020 година! Бъдете благословени-здрави, 

ученолюбиви, смело следвайте мечтите си! г-жа Емилия Москова, кл. ръководител на I б клас 

 

Скъпи ученици, нека Коледа бъде за вас като любим  детски филм с много игри сред снега, забавления с приятели и 

много прегръдки от семейството. Бъдете като коледни звезди, които светят над всички и към които всички с надежда 

гледат! г-жа Цвета Костадинова, преподавател БЕЛ, кл. ръководител на VII б клас 

 

Здрава, успешна и щастлива                                         Да бъде здрава, мирна 

да е Новата година!                                                         трудолюбива и щастлива 

Мир и хармония в душите                                            за всички хора по земята! 

и пламък в очите!                                      г-жа Мария Калайджиева, учител на IV в клас     

г-жа Мария Василева, учител на  II б клас 

 

Merry Christmas and Happy New Year- 2020 

Peace, love and prosperity 

Wishing you a joyous holiday!  

Mrs Antoaneta Duhova- English teacher 

 

 

 

Весела и щастлива да е Новата година! 

Много слънчеви дни в нея да има! 

Раздавайте много знания навред, 

За да бъде животът ви сладък като мед! 

г-жа Мария Керина , кл. ръководител на I а клас 

 

Коледа е невъзможна без... 
БАНИЦА  С КЪСМЕТИ! 
Затова, специално омесихме за вас ВИТА коледна баница с късмети, изработена по най-
съвременните web-рецепти. 
Изтегли своето късметче от тук: 
 
Здраве - Здравето на теб се падна, няма вече болест гадна. Здрав ще си през таз година- 
бодър, весел до амина. 
Трудолюбие - Мързелът ти куфара си стяга и от теб далече ще избяга. 
Пътуване - По света или у нас-зависи от вас. 
Усмивки - Не ги пази! Раздавай!За да усетиш! 
Метла - Може да чистиш, но може и да полетиш. Ти избираш! 
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Аз съм вдъхновен от 
белия килим. 
Люлее се снегът отвън. 
Едва изчаках да се съмне! 
Красива  зима , чакам те , 
ела! 
Сърните бързи бягат по 
снега. 
А аз съм вечно в очакване 
на дядото добър. 
Не знам  аз много  какво 
да си поръчам. 
Добрите ми дела са много 
и големи! 
Ъглите вкъщи  с 
подаръци да се напълнят. 
Радостен съм и обичам 
моето семейство! 
Алекс Куртов от IV  в 
клас 

 
 
 

Коледа пристига. 
А  подаръците ще 
долетят. 
Мама,тате,бате- всички 
сме щастливи! 
Елхата украсихме 
бързо- с гирлянди и 
играчки малки! 
Леко стъпвам, да не 
счупя някоя от тях. 
Идва, идва Коледа 
вълшебна! 
Я сега се успокой!- 
често казва мама.  

Камелия Василева- IV 
в клас 
 

Вкъщи топла и добра 
е зимата. 
И  Ванчо през 
прозореца я гледа и 
мисли 
Какво ще прави  с 
коледния колет? 
Той с трепет чака 
Дядо Коледа. 
Очаква го буден чак 
до полунощ 
Римите реди и топката 
не  оставя. 
Виктор Дерменджиев 
от IV в клас 

 

Йордан е моят батко. 
Обаче често го 
закачам. 
Ала вчера се ядоса и 
ми се разсърди. 
На мен ми стана 
мъчно. 
А  на Коледа той пръв 
с подаръци ме чака. 
Йоана Самарова от 
IV в клас 

 

Коледа е вън.Снегът се сипе. 
Играта в двора започна. 
Ох, Данчо ме удари с една 
снежна топка! 
Нина си прави снежен човек. 
Станка- мързеланка  чака 
всички снежни топки. 
Таня се смее и скача в снега. 
Атанас се оглежда да вземе 
лопата. 
На Нина дворът е голям и тя 
силно викна:  
-Тичай бързо, че сега ще те 
стигна! 
И Наско се моли:- Бързо 
бягайте , крачета! 
Нина бързо подскочи, но се 
подхлъзна и намокри. 
А нас със Таня играта ни беше 
най-хубава и сладка! 
 
Коки е сладурана. 
Отмяна е на мама. 
Кучето разхожда 
И се прави на голяма 
Константина Ушилкова ат IV 
в клас 

 

Анаграми  от 

4 ‚в‘ клас 

Наближават най-светлите и вълнуващи празници – Коледа и Нова година! 
 
Знаете ли, че… 
Коледната ни ваканция за тази учебна година е от 21.12.2019 г. до 05.01.2020г. включително. 
Приятно и разумно  прекарване! 
 
г-жа Людмила Червенкова и IV ‚в‘ клас – колективът на вестник ‚Нашият час‘! 
 


