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Скъпи ученици, 
Уважаеми колеги, 

В навечерието на най-вълнуващите празници – Рождество 
Христово и Нова година, когато всеки си прави равносметка и заживява с 
надежда за нови, по-щастливи и успешни мигове, от сърце Ви поздравявам и 
Ви пожелавам в душите Ви да се раждат само доброто и любовта. 

Бъдете здрави и весели!

Инж.П.Цветковска Директор на ПГЕЕ- гр.Гълъбово

 

 

Тиха нощ, Свята нощ 
всичко спи сал една 
свята двойка над своя син бди, 
над главица със руси коси. 
А навред тишина, а навред тишина. 

 

Тиха нощ, Свята нощ 
вест дойде най-напред 
от пастирите секли нощта 
чули ангел да носи вестта, 
че Христос се роди, че Христос се 
роди. 

 

 

Тиха нощ, Свята нощ 
две очи и във тях 
нежен поглед сияещ от смях. 
Лъч надежда достигна до нас 
за спасителен час, за спасителен час. 
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всичко спи сал една 
свята двойка над своя син бди, 
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Лъч надежда достигна до нас. 
 

Тиха нощ, Свята н 

вест дойде най- че Христос се роди, че 

Христос се род

Как се празнува Коледа (Рождество Xристово) – 25 декември 

Празничната атмосфера от Бъдни вечер 

преминава в нощта на Коледа. В миналото 

коледарите обикаляли къщите и благославяли 

техните стопани с обредни песни и 

стихотворения. На места тази традиция се е 

запазила и до днес. 

Българската 

обредна 

традиция, 

свързана с 

Бъдни 

вечери 

Рождество 

Христово, е 

богата и 

разнообразн

а. Подготовката за тях започва три седмици 

по-рано. Коледарски групи от млади момчета и 

мъже докъм 20-22 години се събират при 

станеник (наставник на коледарите), за да 

учат коледни песни и благословии. Момите, 

младите невести и жени приготвят старателно 

празничните си дрехи. Майки, снахи, дъщери и 

синове, баби и дядовци мислят какъв подарък 

да направят на близките си хора. Във всички 

християнски народи има три общи елемента на 

коледното празнуване: Бъдника, коледната 

елха и коледни 

подаръци. 

Коледният 

бъдник е 

християнският 

символ на 

светлината. 

Стопанинът 

отсича дебел 

крушов пън – 

“бъдник”, който 

се запалва 

вечерта в 

огнището и 

трябва да гори 

непрекъснато 

през цялата 

нощ. На места 

бъдникът или 

“бъдното дърво” 

се запалва още на Игнажден и се поддържа 

горящо до Голяма Коледа. Според поверието 

горящият бъдник пази домочадието от кара-

коня и останалите демонични същества, които 

бродят на воля от Коледа до Водици. 

Въглените и пепелта от бъдника се запазват 

през цялата година. Християнската традиция 

на коледната елха се е зародила преди пет 

века във френската област Елзас и оттам се 

разпростряла по цяла Европа. Тя ни напомня 

по свой начин, че Иисус Христос е дървото на 

живота, около което се събират всички 

вярващи в него. Елхата, направена на Бъдни 

вечер, остава до Богоявление. Тя се въвежда в 

българската традиция на 24 декември 1879 г. 

Подаръците, които си разменят в семейството, 

роднини и приятели на Коледа, е също древен 

обичай. В празничния ден всеки е искал да 

зарадва близките си с по-специално внимание, 

което се изразява в подаряването на някоя 

вещ, която дълго да напомня за празника. 

На Коледа семействата си гостуват. И докато 

на Бъдни вечер ястията са постни, на 

Коледната трапезата има месо. Приготвят се 

обредна прясна пита, баница с месо или 

сирене, печен черен дроб, пастърма, зеле с 

кървавица, свинско с праз, печена кокошка, 

свинско изпържено на хапки. Докато Игнажден 

се приема за начало на коледните празници, 

то същинският празник – Коледа, съвпада с 

периода на зимното слънцестоене. Този важен 

момент в природата определя богатството на 

празничната обредност и мястото му в 

народния календар. Този християнски празник 

отбелязва началото на новата слънчева година 

и е изпълнен с гадания за бъдещето, с 

магически действия, за осигуряване на 

плодородие и семейно благополучие. Денят 

преди Коледа е наричан още “Малка Коледа”, а 

навечерието на празника –“Бъдни вечер”. На 

Коледа във всеки дом се коли жертвеното 

коледно прасе.  

Коледа се празнува три дена. На първия 

всички Христовци и Христини честват имения 

си ден, а на третия, който е в чест на Свети 

първомъченик архидякон Стефан, празнуват и 

тези, които носят неговото име. 

 

Василиса Димитрова 
Таня Славчева 

Александър Жеков 

 

http://www.kak-da.bg/viewpost.php?idto=51
http://www.kak-da.bg/viewpost.php?idto=51
http://kak-da.bg/viewpost.php?idto=50
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Коледно чудо 

 

Късна декемврийска нощ е. В малкото градче, посипаните с пресен сняг улици 
са почти заспали. Една от тях е будна, заради минаващия по нея автомобил. В него- 
той и тя. 

Той отново мисли за проблемите и гледа внимателно пътя си. Тя, унесена в 
прекрасната коледна украса, си спомня за миналата Коледа. Тя затваря очи за 
секунди и в съзнанието й изплуват какви ли не мили картини от избирането на 
елхата, нейното украсяване, играта на снега, вечерята... И ето тук, избухна в 

сълзи.  
- Кейт, какво има, мила? – разтревожено я попита Дейв. 

- Какво ни става, Дейв? Защо всичко е толкова различно? Има ли въобще 
нещо, което е на старото си място?  

- Защо говориш така, скъпа?- той рязко намали скоростта. -  Та ние се 
обичаме, какво друго ни е нужно?! 

- Може би точно това! Любовта ни е само на думи! 
Като чу това, Дейв спря колата в аварийното платно. Погледна любимата си и 

плахо попита:  

- Не ме ли обичаш вече?  
- Аз те обичам, мили. Може би и ти ще отговориш така, ако те попитам. Но 

погледни- утре е Коледа, а ние дори не сме избрали дръвче. Преди малко мислих за 
миналата година, помниш ли я? Помниш ли как украсихме цялата къща? Как 
играхме на снега, а след това се топлихме един в друг? Как в поплунощ си 

избрахме звезди и всеки си пожела другия без предварителни уговорки?  
-  Разбира се, че помня! Този месец съм много зает, мила. Съжалявам, че това 

те кара да плачеш. Обещавам, че ще поправя нещата. 
Той избърса сълзите й и отново запали двигателя на колата. Тя продължи да 

плаче. През останалото разстояние до дома им и двамата мълчаха. Прибраха се, 
взеха си душ и си легнаха. 

На другата сутрин, Кейт се събуди от камбанен звън. Когато отвори очи, 
всичко около нея беше заблестяло в коледна премяна. Къщата беше по- коледна от 

всякога.  
Кейт последва розовата лентичка, захваната така нежно за лявата й китка, 

която я отведе във всекидневната. Там я чакаше топла чаша кафе, букет от 
любимите й бели рози и огромно хартиено сърце. На гърба му имаше надпис 
„Съжалявам, че не мога да върна времето и сълзите ти!“. 

А на друга, малка бележка, оставена до букета ,пишеше: „Мила моя, купувам 
закуската и секунди след като прочетеш това ,ще съм при теб“  

Кейт, зарадвана от всичко това, отпи от кафето и видя как Дейв бяга към 
вратата със закуска в ръка. 

 
Виктория Атанасова 
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Размисли за Коледа 
 
„Коледа, Коледа...свята си ти !” се пее в 

една много стара празнична песен. Но 

какво всъщност представлява Коледа, 
какви измерения придобива значението й 
днес и запазила ли се е традицията във 
времето? Коледа– един прекрасен 
християнски празник, свързан с понятията 
радост,любов, щастие, добро или 

Коледа,погледната през призмата на 
комерсиалното и свързана с купища 
бляскави и привличащи окото стоки и 
естествено.„Coca-Cola”. Както всичко 
останало и това е въпрос на гледна  точка. 

Ако трябва да навлезем в същността на 

празника, неизбежно ще стигнем до 

историята на християнството и до 
християнските ценности. Рождество 
Христово или Коледа, както го 

Наричаме  ние, българите, се чества 
винаги на 25 декември (по нов стил) и е 
един от двата най-големи общохристиянски  
празника, почитан едновременно от 

православни, католици и протестанти.На 
този ден отбелязваме раждането на 
Месията – божия син Исус Христос. 

Според легендата, когато се родил 
Спасителят, се появила падаща 
звезда,ярка и великолепна, напомняща на  

Божия огън и вещаеща идването на една 
нова ера на любовта и надеждата за един 
по-добър свят. Затова хората  отдават 
толкова голямо значение на това 
знаменито събитие. Според традицията от 
незапомнени времена на този ден се 
събира цялото семейство. Всички са заедно 

и това е най-важното! Все по-малко 
остават празниците, на които се срещат 
толкова близки хора от различни 
поколения. Правим си равносметка за 
отминаващата година, припомняме си 
хубавите и лошите моменти и си 
пожелаваме здраве и мир. 

Има радост, домашен уют, топлина и 

щастие, независимо от общественото 
положение и материалните възможности. А 
навън е тиха зима и вали кротко сняг „на 
парцали...” Задължителен елемент на 
празника е Коледната елха, 

символизираща вечния живот, украсена с 
всевъзможни играчки, свещички и 
бляскави гирлянди. На Коледа винаги се 
прави някакво добро – помага се на 
бедните, онеправданите, нещастните и 
самотните хора, които няма с кого да 
споделят празника. Има една легенда за 

един добър старец на име Никола, който 
правел подаръци на бедните сирачета. 

Хората запомнили добрината му. И днес 
всички го познаваме като св. Николай, 
Santa Claus, Heilige ,Nikolaus или Дядо 
Коледа. В чест на неговата добрина и 
щедрост е останала традицията, хората да 

си разменят подаръци от сърце на този 
ден. 

Днес много от нещата, които свързваме 
с Рождество Христово, са променили 
значението си и дори брутално изместват 

смисъла и същността на празника. Един 
месец преди Коледа тръгва масирана  
търговската пропаганда, разпалваща 
истинска потребителската истерия.  Нали 
знаете, че „ден, година храни”? Започва 
голямото тичане и трескаво харчене на 
пари за какво ли не: подаръци, празнична 

украса и тържества. Магазините са 
препълнени с разнообразни стоки, 
вариращи от произведения на изкуството 
до откровен кич. Например продават се 
розови елхи за момичета и съответно сини 

елхи за момчета! Но както казват: „За 

всеки - по нещо”. Купуват се купища храна 
и напитки, сякаш „идва краят на света”. 
Дядо Коледа се подава отвсякъде и от 
всичко, закачлив и весел, често пъти 
придружен от компания дългокраки 
„джуджета” с къси поли. На всичкото 
отгоре лети с шейна, теглена от елени и 

влиза през комините... Малко смехотворно, 
но и чаровно! Трябва да има и такива 
неща, които да ни развеселяват. 

Но все пак, какво празнуваме на 25 
декември – Рождество Христово или 
идването на Дядо Коледа с голямата 
торба?! 

 
Иванка Бонева, 

Елица Маджарова 

Коледната елха в нашето 

училище
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ПОЗДРАВИТЕЛНИ    
АДРЕСИ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
Честита Коледа и щастлива Нова 

година на учениците от 9б клас! 
 С пожелания за здраве и сили, за дни 
на радост с усмивки и веселие, за мигове 
на сбъднати мечти! 

 
Кл. р-л С. Мустафа 

 

 

Честито Рождество Христово! 

В коледната нощ Ви пожелавам 

да сте добри и да сте истински! 

Душите Ви да бъдат стопляни от 

обич и доброта…! 

С най–добри чувства за 10б клас: 

Ж.Кефирска 

 

Весела Коледа и Честита 

Нова година, г-жо Жекова! 

С пожелание за здраве, 

щастие и успех в живота! 

Учениците от 10а клас 
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Поздрав от Педагогическия колектив към всички ученици 

на ПГЕЕ – гр.Гълъбово 
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ПРАЗНЕНСТВА ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ПО СВЕТА 

Хората по света празнуват по различен начин и по различно време Новата година.  Поради 
разместване през вековете на календарните дати, много от празниците са се преместили,  
застъпили, смесили. С техническия прогрес и възможността да се пътува по-бързо и по-надалеч са 
се смесили и различните култури.  И така има един период от декември до края на януари, през 
който  различните народи  посрещат Нова година, нов цикъл на времето, различни празници на 
новото, на възраждането, надеждата, новото начало и т.н. 

В Русия, 
Коледа  е отражение на дълбоко вкоренените 

славянски традиции и обичаи. В миналото 
младите момичета са се изкачвали по стълбите 
стъпало по стъпало, повтаряйки “да“ или „не“, за 
да видят дали ще срещнат избраника на сърцето 
си. Друга традиция-символ: между клоните на 
елхата е била укриванадни наред клетка с бели 
гълъби, които са били пускани на свобода на 
Бъдни вечер с надеждата да се върнат с късмет и 
щастие.В Украйна преди 25 декември се е 
постело в продължение на 39 дни. А когато падне 
нощта, всички сядали около масата и едно след 
друго се редели 12 ястия, кои от кои по-хубави. 
Дванадесет в чест на светите апостоли. През X – 
XV век за Нова година се считал 1 март. През XV 
век пренесли Новата година на 1 септември. А 

през 1699 г. Петър I 
издава следния указ: 
„Понеже в Русия 
отчитат нова година 
по разному, затова 
от днешна дата да 
се престане 
мътенето на главите 
на хората и за Нова 

година повсеместно да се счита първи януари. А 
като знак за доброто начинание и веселие да се 
поздравяват с Нова година, пожелавайки 
благополучие в делата и благоденствие в 
семейството. В чест на Новата година да се 
украсяват елхи, да се забавляват децата, да се 
спускат с шейни от планините. А възрастните да 
не се напиват и да не се бият помежду си – за 
това са предостатъчни другите дни.“ 

 

В САЩ 

До камината се окачват червени чорапи – 
символ на Коледа в западните страни. Под 
елхата се закачват бели и червени бастунчета. 
На трапезата пуйката е на особена почит /някъде 
– говеждо/. Специално приготвена ромова 
напитка, в която има канела и индийско орехче, 

се поднася в малки чашки на гостите. 
В САЩ е прието да се правят много подаръци, 
които се събират цяла седмица под коледната 
елха и не се отварят веднага. На Коледа Санта 
Клаус също носи подаръци, а на него му оставят 
мляко, сладко и шоколад. Хората живеещи в 
малките градчета пеят коледни песни и си ходят 
на гости. 

В Австралия 

 Коледа често се празнува на плажа при 40 
градуса температура. В Южното полукълбо 
Коледа съвпада с ваканцията и отпуските и 

австралийците обичат да 
бодърстват през 
празничната нощ в 
градината на светлината 
на свещи и факли. 
Традиция е всяка година  
да се събират  хиляди 
хористи, които пеят 
традиционни песни под 

открито небе. Всеки австралиец, който иска да 
участва в такъв импровизиран хор, се явява на 
определено място, държейки в ръка специално 
приготвена за случая свещ. Средствата от 
продажбата на тези свещи са за благотворителни 
цели.  Има ли новогодишен празник без сняг и 
елхи? Да, австралийският. Там Дядо Мраз се 
появява на плажа с ярък сърф. Той според 
традицията е с бяла брада и шапка с помпон, но 
раздава подаръци в бански костюм. 

В Австрия 

Австрия е родината на известната коледна песен 
„Зимна нощ“, изпълнена за пръв път в църквата 
„Свети Никола“ в Обендорф, близо да Залцбург, 
през 1818 г. В тази страна Коледа е 
задължително свързана с построяването на 
яслата, където младият Христос се ражда. 
Особено живописна е тази традиция в Тирол, а в 
Залцбург една огромна пирамидална конструкция 
пресъздава живота на човечеството до 
раждането на Христос. В навечерието на Коледа 
австрийците приготвят известния „щрудел“ с 
орехи и плодове, с който ще почерпят близки и 
познати, но и бедните по улиците. Но Австрия е 
преди всичко известна с коледната украса на 
гарите си – така австрийците пожелават щастлив 
празник на всички пътници, които в „святата нощ“ 
отсъстват от домовете си. Коминочистачът и 
свинята се смятат за символи на щастието. 
Твърди се, че в старо време на новогодишния 
празник, ако се появял коминочистач, хората 
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тичали след него, стараейки се да го докоснат и 
да се нацапат със сажди. Вярвали, че това носи 
щастие. Във Виена всяка година се излива 
специален медал – сувенир ,на който е 
изобразено как дете язди свиня. 

В Албания  

Коледа е един от най-популярните фестивали 
и се посреща с голямо веселие . Населението на 
страната е смесено, но Коледата в Албания е 
уникална с това, че всички общности отпразнуват 
празниците с почти равен ентусиазъм. Хората 
обичат да празнуват в компанията на цялото си 
семейство. 

В Англия 

Всяка домакиня приготвя коледен пудинг, в който 
пъхва монета от шест пенса. Някои семейства 
предпочитат пая пред пудинга или пък маслени 
сладкиши от бадемово тесто със захаросани 
плодове. В менюто преди десерта е включена и 
знаменитата супа от костенурки и, разбирасе, 
пуйката. В навечерието но Коледа и на 

следващия ден по улиците могат да се видят 
многобройни карнавали и тайнствени пиеси, в 
които играят маскирани актьори. По стар 
езически обичай костюмите им са направени от 
дълги широки ленти. Нарастване на деня е знак 
на по нови сили и това се празнува по няколко 
начина: преплуване на река на 25 декември и лов 
на лисици на 26. Англичаните не посрещат 
новите години с шумни празненства. На Острова 
не е прието да се канят гости. Но неписано 
правило е, че срещу Нова година или на 
следващия ден всеки може да навести който и да 
е дом, без покана. Гостът обаче трябва да донесе 
бучка въглища, която да хвърли в домашното 
огнище и да пожелае огънят в този дом да не 
угасва.

 

 

Във Венецуела 

Коледа се празнува с религиозни и традиционни 
обичай. Предимно католическа страна, се чества 
раждането на детето Исус. Религиозните 
празници започват на 16-ти декември. На Бъдни 
вечер семействата се събират около празничната 
трапеза. Приготвя се дълъг хляб с шунка и 
стафиди, а десерта се прави от зелена папая и 
кафява захар. На 25 декември сутринта децата 
намират подаръците под елхата. По традиция 
Исус ги донася . Коледните празници официално 
приключват на 6-ти януари, Деня на Рейес Магос 
(тримата мъдри царе, които са посетили Мария и 
Младенеца). 

В Германия 

Семеен празник. Приготовленията за Коледа 
месец по-рано за да се украси празнично целия 
град. Събира цялото семейство и младите идват 
при старите, колкото и далече да живеят. Всички 
заедно сядат около богата трапеза, за да хапнат 
от традиционните немски специалитети. На 
трапеза, има гъска с ябълки, 
пфеферкухен,лубкухен и щолен. Особеното на 
този сладкиш със стафиди е много мазнина в 
приготвянето му. Той може да се направи месеци 
предварително и да се яде на Коледа, като 
запазва вкусовите си качества. И тук 
Коминочистачът и свинята се смятат за символи 
на щастието. В Германия коледните празници 
започват още през първата неделя на декември. 
Това е денят, в който се прави пищната украса за 
празника. Всяка следваща неделя до Рождество 
Христово в църквите се отслужват празнични 
литургии, които се посещават от цялото 
семейство. Във всеки дом се украсява коледната 
елха. На стената се поставя календар с 24 
отвора, в които има изненади. Децата отварят 
всеки ден до Коледа по едно прозорче от 
календара и откриват там сладкиш, шоколад или 
друго късмет че. В празничния ден те намират 
подаръците си до леглото, поставени в 
специален коледен чорап. 

Екипа на „Високо напрежение” 
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