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Конкурси и състезания по случай  Коледа и Нова година: 

1.Състезание по рисуване-17.11.2016г. 

2.Състезание по  любословие-23.11. 

3.Конкурс за коледни картички,маски,коледно дърво 

4.Конкурс -Коледна кулинария 

5.Конкурс -Коледно настроение за най-забавни авторски 

снимки 

6.Коледен базар-23.12. 

  Ивана Велева от 5 а клас със съдействието на класа и 

директора на училището реши да помогне на болно 

дете от рак.Тя изработи кутия за дарения.... 

Идеята бе подкрепена от много учители и ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче-

ниците от 6 и 7 клас  с радост и голямо желание се 

състезаваха  в Коледния  турнир по шахмат. 

Светът  около нас 

Откриване на  новата учебна  2016-

2017 год. 

Ученици от нашето училище ак-

тивно се вкючиха в празника- 

Нека бъдем толерантни  

един към  друг- 7 кл. 

Новини-спорт-                                       

На 26.11. в зала  Арена-Петрич  имаше 

турнир по футбол.Нашето училище   

спечели второ място.Купата за най-

добър играч спечели Любомир Кара-

кашев от 2-ри а клас,който вкара 5 го-

ла на първия мач.                      

Страницата подготвиха:                         

Илияна,Ели  и Бети - 4  и 5 клас 

 



                                                                  Легенди и разкази от  миналото 

   Как се забавлявали децата едно време?   

                                      

    В миналото хората празнували   Коледа ,както  и сега....Всички били весели,с нетърпение очаквали 

празника,който наричали Божик.Техният  Дядо Коледа наричали  Дядо Мраз и  получавали подаръци-

те си  не на Коледа ,а  на Нова година. Радост бликала в очите на децата ,когато получавали обувки и 

дрехи за празника ,който чакали цяла година. 

                                                                                                                  Разказа: баба  Галя                                       

                                                                                                                   Записа: Василена Динева от 5 а клас 

 

 

      Баба ми  разказа,че като са били деца  си играели с парцалени кукли,които  изработвали сами 

или им ги правели възрастните.Тяхната криеница се е наричала кутия.Вместо да се заплюват, ри-

тали кутията.Те си играели на гоненица  ,шарка,чилик,  чумак,миженица,народна топ-

ка,ластик...нямали  телефони и компютри ,тези модерни  устройства както сега.Въпреки това им 

било весело и забавно.Общували повече помежду си. 

                                                                                                            Разказа: баба  Петра  

                                                                                                            Записа : Петя Неделчева от 5 а клас    

 

     

   Коледни обичаи: 

   Голяма част от коледните обичаи в миналото се спазват и днес.Денят преди 
най-големия и тържествен празник Коледа се нарича Малка Коледа или Бъдни ве-
чер.Още от ранни зори на 24 декември вав всеки дом започва подготовката за 
Бъдни вечер,когато всички от семейството се събират около празничната тра-
пеза.Стопаните отделят особено внимание на приготвянето на бъднивечерските 
и коледните хлябове. Много важен момент е приготвянето  и запалването на 
празничния огън-бъдника.                                                          

   Докато кипи подготовката на гозбите,из селото тръгват да коледуват мал-
ките момчета,преметнали шарени торбички,обикалят блшзки и родни-
ни,редейки коледни песни и изричания за здраве и късмет на стопоните. 

 

                                            Разказаха:баба Роса и баба Гюрга от с.Градешница 

                                             Записа: Елизабет Хаджииванова-5 клас 

 

  

    

                                                                                                               



От  векове за векове  
    1 ноември-Ден на народните будители 

   За първи път денят бил отбелязан,като български 

празник през 1922 год.                               Констан-

тин- Кирил Философ и брат му Методий създа-

ли старобългарската азбука и книжовен език,общ 

за всички славянски народи. 

   Пръв Паисий Хилендарски написал българс-

ката история. История- за царе,папи,патриарси, за 

великия подвиг на български род.                                

Той написа:  

     “О,неразумний юроде!Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не го-

вориш на свой език! Или не са имали българите царство и държава!” 

Д-р Петър Берон написва първият буквар,наричан още “Рибен буквар”. 

Левски,Ботев,майстор Кольо Фичето и много други  дали сила на българския дух да 

просъществува през вековете. 

                                                     Материала  подготви: Василена,Петя и Димитрина - 5 клас 

                                                                                                               Празници и обичаи 

Коледа-  Светъл християнски празник,отбелязващ раждането на Исус Христос. Денят преди най-

големия и най-тържествен празник Коледа се нарича Малка Коледа или Бъдни вечер.                                                                                                                                                        

    Денят преминава в  тържествена  подготовка за бъднивечерската трапеза ,за която задължително 

се приготвят само постни ястия,винаги нечетен брой,най-често девет.       Колкото по–богата е тра-

пезата ,толкова по-плодородна и честита ще е годината.Бъдни вечер преминава в тесен семеен кръг 

и не може да започне,ако всички не се съберат около трапезата.Следва задължителното прикадява-

не на яденето,на помещенията в къщата и на стопанските постройки в двора,което прави най-

възрастният мъж  или  баба в семейството.След прикаждането следва разчупването на обредния 

хляб-”боговица”.Първото парче се оставя на Света Богородица.Най-щастлив е онзи ,на когото се 

падне парата-той ще бъде здрав и честит-у него ще е късметът.След вечерята всички се събират око-

ло “бъдника” да чакат коледарите,а  под елхата - най-красивите подаръци,очаквани с нетърпение от 

малки и големи.     

Разказаха: баба Роса и баба Гюрга от с.Градешница                                                                                              

Материала  представи: Елизабет -5 а клас 

                                                                                                                                                                                      

Подготовка за Коледа-                                                                                                                                                                             

С радост и голям ентусиа-

зъм учениците от 1 и 3 клас 

се включиха активно  в изработ-

ването  на Коледната украса.Те 

изработиха гирлянди,играчки и 

зимни макети. 

 Детско творчество 



 Детско творчество 

         

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи сняг 

Събуждам се и виждам                                    

през прозореца сега,                               

стрехи-

те,дърветата                         ......зат

рупа снега. 

Колко е красиво,                                              

навън вали сняг.                                             

Децата с шейните,                                        

спускат се пак. 

И Снежният човек ,                                              

ни маха със ръка.                                                     

Със  него да играем                                               

край близката река. 

Автор: Албена  Симеонова-4 а 

     Зима 

Сняг се сипе ,вее                                                   

над поля и над гори                                            

Огън в огнището грее,                                      

като хиляди звезди. 

Снежинки се стелят                                                 

и всичко побеля.                                                    

На пързалките тичат                                           

усмихнати деца... 

Автор:                                                     

Димитрина  Малечкано-

ва -5 а  клас    



                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                      ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 

 

Елхичка                                                                            

Наближи моментът                                                                                                                                                                                     

-украсяваме елхата.                                                                                                                                                                                        

Наредени в кръг,                                                                                                                                                                                                     

броим се децата.... 

И моята сестричка                                                                                                                                                                                         

прилича на елхичка.                                                                                                                                                                                          

Тя е много красива,                                                                                                                                                                                             

добра и игрива. 

С големите гирлянди                                                                                                                                                                                                     

нии все я кичиме.                                                                                                                                                                                                          

И вкъщи всички                                                                                                                                                                                                          

много я обичаме. 

Автор:  

Албена Симеонова-4 а клас 

 

          

Зимна нощ 

 

Зимата дойде!...... 

Пухкав сняг покри земята. 

А децата по къщята 

кожух дебел намятат. 

 

Правят ледени пързалки, 

спускат се с шейни, 

с кънки и със ски...Виж, 

снежният човек и нос доби. 

 

И в тази нощ желана... 

всички на трапезата събрани. 

А с трепет под елхата 

чакат Дядо Коледа децата. 

 

Автор:                                                                                       

Петя Неделчева-5 а клас 



 

Любопитно:  

        Баща,който ражда потомството си?   

      -В света на морските кончета ролите са изцяло разменени.След дълъг и сложен брачен танц женската от-

лага хайвера си в джоб на корема на мъжкия/люпилна торбичка/.Мъжкият опложда яйцата.След няколко 

седмици,когато са достатъчно пораснали,чрез неколкократни контракции на джоба таткото им помага да из-

плуват на бял свят.         

        Сърцето на човека  бие 70-80 пъти в минута,сърцето на врабчето 460 пъти в минута. Неговата кръв е 

по-гореща от нашата.При температура 38 градуса човек изгаря от огън и лежи отпаднал в леглото.Славеят 

при температура 42 градуса сладко пее,а дроздът при температура 45 градуса весело си подсвирква и прави 

гнездото си.       

   Как да опазим света около нас? 

   Най-малкото нещо, което  можем да направим е –поне да не изхвърляме  боклуци по улиците или където и 

да било,а на определеното за това  място.Можем да засадим по едно дърво в живота си или поне  по едно мъ-

ничко растение,което е способно да промени  част от света около нас. Да помислим и за животните,те  също са 

част от нашия свят.За да може , когато излезем сред природата , ние да се чувстваме добре и да и се радваме, 

трябва да се грижим за нея и да не  я забравяме. 

                                                                                                                                                      / Борислав Янкулов-4 а клас  /    

“За чиста природа”-Ученици от 3 клас активно се включиха в еко -

инициатива за почистване на района около минералните извори в мест-

ността Рупите. 

 

 

 

      

 

 

Оцеляване 

на Океана 

   В 150 зони с размери на държави вече  липсва живот. Изчезнали са цели екосистеми.                                                                                                                                                   

Причините- индустриализация, бракониерство, климатичните промени. 

Опазване - да започнем още сега!........ 

 

                                                                       Клуб  Планета– Детски Екопарламент 

Пчела-пчелите в света намаляват,което е пагубно за човечеството.            /група-5 а клас/                                                                                                                        
Какво можем да разберем за зимното пчелно кълбо чрез шума и миризмата от кошера?                                         

Ако се чува равномерен шум:в семейството всичко е наред.При слаб,като шумолене на сухи листа,без затихва-

не-пчелите нямат храна.Щам се долавя недружен звук,често поривист с отделни звуци,напомнящи за вой: 

пчелното семейство е осиротяло.Силният шум напомня за лоши хранителни запаси или недостиг  от 

тях,въздушно течение,жажда.Когато не се чува шум при силни почуквания по кошера,семейството е умря-

ло.Винено-кисела миризма е свидетелство,че пчелният мед в гнездото ферментира.Гнилостна миризма на-

помня,че в семейството има диария.Миризма на плесен ясно напомня,че в кошера има много влага. 



                                                                                                     

                               

 

                                                                                                     

                          ИМАШ ПОЩА-А-А..... 

 

 

                                                                                                                    

        

 

                                                                                                 

   

                                                                                                                                          

                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Мили Дядо Коледа,

Пише ти едно вече пораснало дете. Аз съм на 11 години, но все още в мен 

живее детето. Не съм ти писала от 2 клас и имах желание да го направя .Сега 

ти пиша. Не очаквам да откликнеш на моите желания, но искам да го направя.  

Искам за Каледа да получа много неща. И искам...

Искам тази година ангелите, които ще запалят коледната звезда у дома, да 

посипят звезден прашец по пътя си, така че нито един лош човек, страшна 

болест или дори лоша мисъл, да не могат да доближат дома ми и да докоснат 

обитателите му.

Искам добрите хора да са тук по-дълго, а не да си тръгват първи.

Искам лекарите и адвокатите да са безработни и да няма болни, гладни и 

бездомни.

Искам любовта да лекува всичко Сега, а не да чакаме Времето да свърши 

работата.

Искам звездите да светят толкова ярко, че да осветяват пътя на самотните 

сърца към техните половинки.

Искам майките да плачат само от радост, а камбаните да бият само за 

празник.

Искам бонбоните да са пълни с крем Щастие, а цветята никога да не увяхват.

И искам....      

С обич:  Елизабет Хаджииванова-5 б клас



 

                                                                                         Занимателни страници          
логически  задачи: 

 

 Госпожата пита Иванчо: 

-Иванчо,ако ми кажеш девет африкански животни,няма да те изпитвам до края на учебната година.                                                                                                                                              

Иванчо мисил,мислил и накрая казал: 

-6 слона и 3 лъва.                                                                                                                               /Ели-4 а клас/ 

 

Тръгнал Иван за село Балван.Срещнал 7 селяни.Всеки носел чувал с по 7 прасенца.Колко крака общо 

отивали към село Балван?                                                                                                                                                 Отго-

вор: Отивали само 2 крака,тези на Иван,а другите селяни се движели в обратна посо-

ка.                                                                                                                                                 / Петя-5 клас/ 

 

  Кацнали на 2 дръвчета 104 врабчета.Там дошъл един ловец и умелият стрелец гръмнал и убил.От лова 

даволен бил.Е,кажете от врабчетата що остава на дръвчетата?                                      Отговор: нула  

                                                                                                                                                     / Йоана-4 а клас/ 

 

 Бащата и 2-та си сина ,трябвало да пресекат реката,но лодката побирала само 100 кг.Бащата тежал 

100 кг.,а синовете тежали по 50 кг.Как ще пресекат реката?                            Отговор: Първо отиват двата сина. 

Единият остава на другия бряг,а вторият се     връща.   Бащата се качва,стига до другия бряг.Синът отива с 

лодката и взима брат си.                                                                                                             /Дидка-5 а клас/   

Гатанка: 

       Всяка  зима  тя  се  връща                                                                                                                                                                       

Отдалече  в  нашата  къща.                                                                                                                                                         

Има  рокля  от  иглички                                                                                                                                                                     

и подаръци  за  всички .    Що е  то?     /Елизабет-5  клас /         

                                                                                                                                                      ИМАШ ПОЩА-А-А..... 

    Мила мамо,  благодаря ти много                                                                                                                 

за  всичко, което правиш за мен.                                                                                                                  

Много те обичам!                             

Сирма -5 б клас                                                

И

                                                                                                     

                          ИМАШ ПОЩА-А-А..... 

 

 

                                                                                                                    

        

 

                                                                                                 

   

                                                                                                                                          

                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Честита  

Нова Година 
    

       

 

 

 

 

 

  

 

 

Изготвил:   Колектив –”Млад журналист” , към училището 

                                                                                


