
бр. 2, декември 2021

Коледен  
Дух

                секи празник е съпроводен  с ритуал, който обикновено „преповтаря“ важно   В
събитие от далечното минало,  което е променило към добро живота и съдбата на хората.  На 
Бъдни вечер християните „повтарят“ вечерята на Йосиф и Дева Мария във Витлеем в нощта 
преди да се роди Иисус Христос. Вярва се, че по този начин Бог се ражда отново и носи „на земята 
мир, между човеците-благоволение.“ По време на ритуалите се произнасят думи или се пеят 
народни песни, за които се смята, че притежават магическа сила да благославят и да предпазват 
от злото.

    декември е вечерта    24
срещу Коледа. През тази нощ 
всички християни очакват 
н а й – р а д о с т н о т о 
събитие–раждането на Исус 
Христос.  Подготовката за 
п р а з н и к а  з а п о ч в а  р а н о 
сутринта. Мъжете подбират и 
о т с и ч а т  в  г о р а та  д ъ б о в о 
дръвче–бъдник,  който ще 
поддържа огъня в огнището 
през цялата нощ. След това 
заплашват дръвчетата, които не 
д а в а т  п л о д ,  ч е  щ е  б ъ д а т 
отсечени.  

  ените в къщата подготвят празнична вечеря от нечетен брой постни ястия. На Ж
масата се слага което трябва да го има на трапезата. Централно място е определено 
на хляба, който е кръгъл, украсен с различни релефни изображения–свещени фигури 
и знаци . Тази пита не се реже с нож, а се разчупва от най –възрастния мъж на толкова 
къса, колкото са членовете на семейството. В някои краища на България се прави и 
малка питка, в която се скрива пара – за здраве, късмет и благоденствие. 



    Бъдни вечер винаги се 
чества в кръга на семейството, 
защото е посветен на дома,                        
огнището и предците. Най– 
в ъ з р а с т н и я т  п р е к а д я в а 
трапезата с тамян, разчупва 
хляба и дава по парче на 
всекиго, а в някои части на  
България  първото парче се 
отделя за света Богородица. 
Обичаят изисква всеки член от 
семейството да хапне от 
всичките ястия, за да е спорна 
годината. В края на вечерта 
празнуващите счупват по един 
орех и гадаят бъдещето си. Ако 
е пълен – човекът ще е здрав и  
честит. Трапезата не се вдига 
през цялата нощ – всички чакат   
раждането на Млада Бога.  

     започва в полунощ с посрещането на коледарите, които Същинската Коледа
обикалят домовете до изгрев слънце, отправят благопожелания за здраве, щастие и 
плодородие, а стопаните ги даряват с колачета и плодове. Празникът изпълва всички с 
усещане за тайнственост и вълшебство. Вярва се, че тогава небето се отваря и желанията 
на хората се сбъдват.

  оледа–25 декември, е денят, в който се чества раждането на Божият син. Името на К
празника произлиза от древноримските празници през януари наречени Коледари. 
Макар че честването на Коледа е пряко свързано с християнството празникът отразява 
и по–стари представи за кръговата в природата – за раждането на новото Слънце. 

  разникът Коледа се П
възприема като преход 
от старото към новото, 
от смъртта към живота, 
о т  е д и н  с т о п а н с к и 
период към друг. Затова 
в с и ч к и  к о л е д н и 
р и т у а л и  ц е л я т  д а 
о с и г у р я т  н а 
семейството здраве и 
благоденствие през 
новия стопански цикъл. 
О с н о в н и я т  ч а с т  о т 
празника се разгръща в 
два  обичая  –Бъдни 
вечер, Коледуване.



В   България Рождество Христово е продължение на Бъдни вечер, наричана 
в някои райони на страната Малка Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка.    
                                                                                    
   24 декември, преди да бъде наредена празничната трапеза, стопанинът на къщата запалва На
бъдника - отсечен ствол от дъбово, брястово или крушево дърво. Дръвчето остава да тлее цяла нощ и 
да поддържа огъня жив. Вярва се, че светлината и топлината на бъдника символизират не само 
раждането на Исус Христос. С тях на Бъдни вечер каним да ни гостуват мъртвите предци и самата 
Божия майка, за която се нарича и първия къшей при разчупването на празничния обреден хляб. По 
традиция на празничната трапеза трябва да има 7, 9 или 12 постни ястия - 7, защото толкова са дните в 
седмицата; 9, защото толкова време трае бременността и 12, колкото са месеците в годината. 
Трапезата трябва да бъде богата и да включва всичко, което се произвежда в домакинството като 
варено жито, варен фасул, сарми, пълнени чушки с боб или ориз, ошав, туршии, лук, чесън, мед, орехи 
и вино.  

Коледа по света
 Коледа или Рождество Христово е християнски фестивал в чест на раждането на Исус. Английският 
термин Christmas е с по - скорошен произход. По-ранният термин Yule може да произлиза от 
германския jōl или англосаксонския гел, който се отнася за празника на зимното слънцестоене, 
празнуващ се от по - древните народи. Съответните термини на други езици - Navidad на испански, 
Natale на италиански, Noël на френски - всички означават рождество. Немската дума Weihnachten 
означава "осветена нощ".

 Като светски празник в християнските страни Коледа е икономически най-значимият празник в 
годината, а се отбелязва като светски празник и в много страни с малко християнско население. 
Свързва се с размяна на подаръци в семейството, както и с подаръци от Дядо Коледа и други митични 
персонажи. 

 През IV век император Константин Велики обявява 25 декември за рождена дата на 
Спасителя. Това бил тънък тактически ход, с които той искал да наложи новата вяра. 
Въпреки, че християнството било прието за официална религия в Рим, си оставало 
чуждо на народа, който чествал старите си езически празници. С ясното съзнание, че не 
може да изкорени тези хилядолетни обичаи, Константин решил да ги слее с новата 
религия и така да я направи по-близка на хората. 

Всяка страна има различен и неповторим начин за празнуване на Коледа.

История на празника 

Бразилия                                    
                                      Ако искате да видите Дядо Коледа                
по бански костюм, отидете в Бразилия. Горещините 
там не позволяват на добрия старец да се облече по - 
прилично. В началото на декември всеки член от 
семейството избира "таен приятел". Роднините се 
събират на вечеря и след това всеки пише името си на 
малко листче. Хартийките са разбъркват и всеки взема 
по една - човекът, чието име е изтеглил, е неговият таен 
приятел. На 25 декември за тайния приятел има 
специален подарък.



Австрия                                          Страната, където се 
ражда известната коледна песен „Зимна нощ", 
изпълнена за пръв път в църквата „Свети 
Никола" в Обендорф, близо да Залцбург, през 
1818 г. Днес тази песен се пее навсякъде по 
света. По празниците в края на годината 
австрийците си подаряват прасенце – 
талисман. Традицията се зародила преди 
много години, когато на заклета стара мома 
подарили истинско прасенце, украсено със 
сърце от позлатена хартия. След това тя си 
намерила съпруг. Оттогава се смята, че 
прасенцето носи късмет. 

Талисманът бива изработен от пластмаса, кадифе, калай и бронз, служи за украса на коледната елха.  
Днес в някои австрийски села на коледната трапеза се поднася мляко с ориз. В него е скрит цял бадем. 
Този, който го намери, получава за награда прасенце от бадемово тесто, за да му носи късмет.  

Египет                                    В Египет Коледа се празнува на 7 декември. 
Обичай е по-заможните жени да приготвят риба и понички и да 
ги раздават на бедните. На коледната трапеза има супа, месо и 
ориз. Във всяка къща може да опитате и от специалните 
бисквити с формата на кръст, наречени кахк. 

Индия                                    Коледният дух се усеща и в Индия, въпреки 
че християните там са малко. В южната част на страната хората 
имат обичай да украсяват къщите с малки газени лампички и да 
слагат разноцветни панделки на вратите 

На север пък всяка вечер в продължение на една седмица  християните ходят на църква, където 
пеят коледни песни. Традиция е между къщите и по улиците да се палят големи картонени фенери. 
Коледнтото дръвче е изящно украсено с играчки, гирлянди и манго или банани.
 

Китай  Обикновено украсяват домовете си с огромни фенери, а коледното дръвче се нарича 
Дърво на светлината. За китайските малчугани Дядо Коледа е Дин Че Лао Рен, което в превод означава 
"Старият Коледен човек". Той им носи подаръците едва в края на януари, когато е китайската Нова 
година. 



Трето място в VIII Национален конкурс за детско творчество 

„Аз, моето семейство, моят град“

Хубаво е, но…
Връщам се отново тук. У дома. В моя град. Тук е спокойно,тихо и красиво.
Затварям очи и вдишам дълбоко от кристалния въздух на планината, от аромата на цветя и 
билките. Чувам нежната песен на птичките, прелитащи над мен. После надничам над 
каменните мостове, за да видя водата на Янтра и точно пред мен гордо застава Рачо Ковача.
Усмихвам се и съм щастлива. Тук съм родена и тук ми е най-хубаво! Тук е моето семейство, 
което ме обича, подкрепя и чака!
Аз съм лястовица, която винаги ще се завръща в своето гнездо……

     Вървя по тихите улички на моя град.
Оглеждам се в малките и познати витрини на 
магазините, покрай които минавам. Срещам различни 
хора. Някои са усмихнати,а други – не. Моят град 
понякога е шарен и весел, понякога не толкова. 
Размишлявам, оглеждам се, мечтая и търся коя съм…
Мисля за това как бих искала да се видя в огледалото, 
когато порасна. Дали ще съм добра, успяла и с хубава 
професия…
Може би!
Винаги си задавам тези въпроси, но не знам 
отговорите им.
Понякога се правя на такава, каквато не съм, за да се 
харесам на останалите.
Сега само знам, че искам да бъда себе си и да бъда 
истинска. Мечтите ме отнасят в други градове. Те са 
по-големи, по-шумни и много по-модерни от моето 
р о д н о  м я с т о .  Н а в с я к ъ д е  и м а  м а г а з и н и  с 
привлекателни и лъскави витрини. Виждам огромни 
стъклени сгради и скъпи коли. Децата тичат и се смеят 
обширни зелени паркове. Обикалям, разглеждам, 
забавлявам се и се възхищавам.

Ан�реана И�ано�а Косе�а,
3-�о мяс�о � � VIII На��она�ен 
�он�урс �а �е�с�о ��орчес��о 
„А�, мое�о семе�с��о, 
моя� �ра�“



Поощрителни награди в VIII Национален конкурс за детско творчество 

„Аз, моето семейство, моят град“

Най-обичам, най-обичам 

към дома да тичам! 
С радост вкъщи се прибирам, 

вкусна гозбичка намирам! 
  

Мама мило ме поглежда,  
и домашните преглежда; 

С тати колелото си попрявам -  
недостатъците отстранявам. 

 
Най-забавно е с кака! 

Нищо, че е малка драка - 
да играем и се смеем  

да споделяме, лудеем! 
 

Дойдат ли почивни дни 
с приятелите, сещаш се, нали - 

Интересен е и карнавала. 
Той винаги през май се пада. 
Маскираме се с празнични костюми 
и хората оставяме без думи! 
 
Забавно е и на площада - 
на 3 -ти март да гледаме парада. 
Фойерверките над нас да греят,  
дългоочаквани певци да пеят. 

Градът ни малък е - 
но спретнат и красив! 
За мен е, като приказно очарование, 
за гостите ни има дух свободолюбив. 
 
Ако желаеш в него да се потопиш, 
навярно ще узнаеш много тайни.  
Ако пък малко се усамотиш -  
спомни си за приятелствата си безкрайни! 
 
Затова да си призная -  
тук мечтая да играя!!! 

Поощрителни награди 
Кр�с��ан  К�не�,                                          
учен�� � V б ��ас  �                                                          
ОУ "Нео��� Р��с��",  
�р. Габро�о 

Конс�ан��н И�ано�,                                          
учен�� � V б ��ас  �                                                          
ОУ "Нео��� Р��с��",  
�р. Габро�о 

   азвам се Константин  Иванов и съм ученик в 5 б клас на ОУ К
“Неофит Рилски”. Аз и моето семейство живеем в град Габрово. 
Той е обявен за град в началото на месец май 1860 г., 
преизчислена по нов стил датата 17 май е приета и обявена като 
Ден на Габрово.
  Моят роден град е сгушен в полите на Стара планна, и 
целият е потънал в зеленина. Градът е малък, но в него живеят 
весели и усмихнати хора, защото си имат карнавал.
 Габровци се славят със своя хумор и пестеливост. И в миналото, и 
сега, да си роден в Габрово е нещо като привилегия. Габровци 
умеят да пестят и да се пазарят, защото пестеливостта тече във 
вените им.Знаят как се постига от нищо нещо - безценен урок от 
прадедите им, а зададе ли се криза - пускат в ход чувството си за 
хумор, защото друго не им остава. Ето и няколко габровски 
остроумия:

Габровци нощем спират часовниците си, за да не им се 
изтъркват чарковете. А вечер четат на пътната лампа, за да 
не хабят своята. И даже си имаме  паметник в реката , че да 
не заема място.
 Казват, че габровци режат опашките на котките, за да се 
затваря по-бързо след тях вратата и да не изстива собата. 
Ето защо черната котка с отрязаната опашка се е наложила 
като траен символ на град Габрово.
Габровци  освен, че са пестеливи са и трудолюбиви и в 
миналото са били добри занаятчии.Тези занаяти са 
представени в действащите работилници на етнографския 
музей “Етър”, наречен така по древното име на река Янтра. 
Красотата на природата и очарованието на старинната 
архитектура го прави любимо място за разходка на моето 
семейство и жителите на града.
 Габрово е и древен град. Той възниква през средните векове 
като стратегическо селище в близост до старопланинските 
проходи. Според легендата селището е основано от Рачо 
Ковача, но категорични доказателства за това няма. 
Първото известно име на селището, Габрува е от 1430 г., а 
днешното -  Габрово,  се  появява през  XVI I  век . 
Наименованието идва от дървото габър. 
В града ни са построени красиви възрожденски къщи, 
църкви, мостове, чешми, часовникова кула (1835). А през 
1835г. е открито първото българско взаимно училище, 
сегашната  Априловска гимназия .
Габрово е моят роден град. Тук живея с моето семейство. 
Тука уча и играя с приятелите си.Обичам родният си град.



Весели Коледни празници, 
уважаеми учители и съученици!



Нашият поздрав към вас!

Топ  Коледни песни 5 Топ  Коледни филми 5

Направи си сам!

 1. Michael Bubl� - It's  Beginning To
    Look A Lot Like Christmas 
2. Jingle Bell Rock – Bobby Helms 
3. All I Want for Christmas Is You-
    Mariah Carey 
4. Ariana Grande - Santa Tell Me 
5. Нова година- Богдана 
    Карадочева и Васил Найденов

1.The Princess Switch / Подмяна на 
   принцесата (2018) 
2. How the Grinch Stole   Christmas /
   Гринч (2000) 
3. Home alone / Сам вкъщи (1990)   
4. Let It Snow /  Сняг Вали (2019) 
5. Arthur Christmas / Тайните служ

  Коледни елхички
Необходими продукти:
 4 бр белтъка
250 гр захар
100 гр пудра захар
зелена боя
захарни декорации
Начин на приготвяне:
  Белтъците и захарта поставете в купа на миксера и я 
сложете на водна баня. Разбъркайте с телена 
бъркалка до пълното разтопяване на захарта. След 
разтопяването на захарта с миксера разбъркайте на 
средна скорост докато меренгът не стане твърд или 
докато купата не изстине. Около 5 до 10 минути. 
Добавете зелената боя. След това бавно почнете да 
добавяте на части пресятата пудра захар. Пудрата 
захар трябва да я разбъркате на ръка със силиконова 
шпатула. Идеята е да не се отнема от обема на вече 
разбитите белтъци. След като вече сместа за 
целувките е готова е ред на шприцирането. Може да 
използвате накрайници – 1М, 2D .След това 
декорирайте със захарните декорации. Печете в 
предварително загрята фуна на 70 – 80С, с включен 
долен реотан и вентилатор. Печете за минимум 90 – 
110 минути. Градусите са толкова ниски, за да не се 
разтопи захарната декорация.

Направи си сам!
  Kоледна елха    
Необходими материариали: 
Шишарка
Картон 
Лепило
Бяла и зелена боичка
Начин на приготвяне:
     1. Оцветявате шишарката в зелено.
     2. В крайчетата поставяте бяла боичка - която ще 
имитира сняг.
     3. Залепяте елхата с лепило за картона, който е в 
каквато дължина и широчина сте избрали.
     4. По желание залепяте перлички или маниста
  За повече ефект, бялата боичка в краищата на 
оцветената в зелено шишарка може да  замените  
като залепите памук.
  И готово имате перфектна и лесна декорация за 
Коледа - елха с натрупал сняг по нея.

И��ра�а��е �а���е ���рос� � �ре�ор��� на: budilnik@neo�trilski.com
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