
 

 

Бр.2 година III 

Декември 2013г. 

 

Издава се от учениците от ИИД Клуб “ЖУРНАЛИСТИКА” със съдействието на учениците от ИИД  Студио “Дигитални и мултимедийни технологии”  

при Професионална гимназия по енергетика и електротехника – град Гълъбово 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 В навечерието сме на едни от най-хубавите християнски 

празници – Рождество Христово и Нова година. В такива дни 

всеки от нас си прави равносметка за изминалите дни и заживява 

с надежди за по-щастливи мигове. От сърце Ви поздравявам и 

пожелавам на Вас и Вашите семейства много здраве и късмет. 

Нека в душите Ви живеят само доброто и любовта! 
Инж. П. Цветковска 

Директор на ПГЕЕ 

 

 

На Коледа традицията 

повелява…  
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Как да направим 

близките си  

по-щастливи по 

празниците 

Стр.3-4 

Бяла Коледа навън блести 
 
Бяла Коледа навън блести 
звън на надежда пак ни носи тя, 
че във утрешните наши дни 
ще има много светлина. 
 
Блестят прозорци градове села 
греят в небето милион звезди 
всеки дом е пълен с топлина 
сбъдват се всички най добри мечти. 
 
Честита Коледа добре дошла. 
Честита Коледа на цялата земя. 
Честита Коледа на всички нас. 
Коледа тя отново е при нас. 
 
Бяла Коледа навън блести 
звън на надежда пак ни носи тя, 
че във утрешните светли дни 
можем да срещнем своята мечта. 
 
Аз вярвам в утрешните светли дни 
можем да срещнем своите мечти. 

История на 
подаръците  

Стр.3 

От 
тефтерите на 
нашите баби 

Стр.4 АНТИСПИН 

кампания 

Стр.4 



 

 

НА КОЛЕДА ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА… 
 
 
 
 
 
 
 

Най-богато украсен е този на 
коледарите.  

Наричал се „кравай”. Отгоре с 
фигурки бил изразен основният поминък 
на семейството. Питката за вечерята на 
семейството най-често се приготвяла с 
пара , но вътре можело да се поставят и 
други късмети – дрянова пъпка, копче. По 
тях се определяло всеки с какво ще се 
занимава през годината. 

Софрата за Бъдни вечер се слагала 
близо до огнището. На пода се насипвали 
слама или житни класове за добра 
реколта, а върху тях се постилала нова 
черга. Вечерята започвала с молитва и 
прекадяване на къщата с тамян.  

С люспи от лук и сол във всяка, 
наречени на месеците, се гадаело за 
времето през годината. Стопената сол в 
люспата предвещавала дъждовно време.  

Останалата пепел в огнището 
предсказвала какво ще е плодородието, 
затова всеки се стараел да отсече от 
гората по-голям дънер и да го постави в 

огнището. В подницата от зелника 
стопанката поставяла живи въглени, на 
които наричала ръж, ечемик, пшеница, 
царевица, овес, просо. Който въглен 
станел на пепел до края на вечерта, от 
това растение очаквали най-богата 
жътва. Софрата не се вдигала и през 
нощта, за да не се вдигне късметът и 
берекетът от къщата. 

Докато чакали коледарите, за да не 
заспят, децата играели на орехи. Всяко 
получавало по десет ореха. Най-малкото 
започвало. Скривало в ръцете си орехи и 
питало следващото дете дали са чифт или 
тек. Който познаел, получавал скритите 
орехи. Който не познаел, давал два от 
своите. Играта печелел този, който 
събере най-много или всички орехи. 

Красимир, Елица, Иванка 

КК  
оледаоледа е прастар славянски 
празник, свързан със 
земеделието и 

животновъдството. Името му произлиза 
от латинската дума calendae, с която се е 
означавал първият ден на новата година. 
С възникването и утвърждаването на 
християнството Коледа се слива с 
Рождество Христово. Празникът започва 
на 25 декември и трае три дена. 
Навечерието му е широко известно у нас 
като Бъдни вечер. 

На този ден, 24 декември, стопаните 

колели прасето. Но вечерята трябвало да 

бъде постна.  

Традиционните ястия, винаги нечетни на 

брой, били фасул яхния, сарми с ориз или 

пълнени чушки с боб, тиквеник, зелник, 

ошаф.  

ракия – всичко, което имало в къщата 
или стопаните искали да се роди през 
следващата година. 

Освен тях на трапезата се поставяли жито, 

хляб, тиква, лук, чесън, орехи, царевица, 

сушени плодове паница с мед, вино и  

Омесвали се три обредни хляба, 

наречени на семейството, на 

стопанството и на коледарите.  

Най-възрастният разчупвал питката 
с пожелания, като подавал парчета на 
всеки член от семейството по реда на 
възрастта. Първото парче по право се 
падало на дома. 

Целият ритуал на Бъдни вечер бил 
посветен на дълбоката традиция за 
магическото въздействие на природата, 
за да има през следващата година богат 
урожай. На масата всеки трябвало да 
счупи по един орех. Ако орехът му е 
пълен, той ще е здрав и бодър.  
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В  края на всяка календарна 
година идват едни от най-

хубавите празници – Коледа и Нова 
година. Това е времето , в което 
всички стават по-добри и благородни, 
показват израз на привързаност, 
любов и обич към своите близки и 
приятели, като подготвят подаръци.  

Хората са започнали да си 
подаряват подаръци още в 
древностто.  

В Германия получават първите 
си подаръци още на Никулден в 
лъснатите си обувки. На Коледа 
добрият старец ги пуска през 
комина. 

В Америка освен предмет се 
подарява ястие или сладкиш, ръчно 
изработени юргани със специална 
техника 

В Белгия до вратата се оставя 
кашонче и то се пълни с подаръци за 
малки и големи. 

В Унгария подаръците се 
разопаковат задължително след 

вечеря. Унгарците си подаряват 
книги, топли чорапи, но най-ценни 
са ръчно изработените подаръци. 

В Италия цялата заплата отива 
за подаръци. Там в Коледната нощ 
сам Исус раздава  изненадите за 
малките деца. 

В Швеция подаръците се 
раздават от Добрия дух, а закуската 
се сервира от момиченце в бяла 
туника и венче със седем свещи на 
главата. 

Каквато и да е традицията 
за всички е ясно , че от малки 
до големи обичат да получават 
подаръци. 

 
 
 
 

Глория и Даяна 

Преди 2700 години в Рим 
царувал владетел на име Тид Тиции. 
По обичай в началото на зимата се 
поднасяли зелени клончета на 
висшите сановници. По-късно този 
обичай бил обогатен от римляните. Те 
поднасяли смокини, мед и други 
сладки плодове. Подтекстът бил ясен: 
нека животът ти бъде сладък. В по-
късните времена подаръците за 
владетелите започнали да стават хем 
по-скъпи, хем по-тежки. По-умните 
импелатори превръщали златото в 
статуи, някои от които са стигнали до 
нас, други оставяли всичко за себе си, 
трети съвсем забравяли, а четвърти го 
възобновявали. В първите години на 
християнството се опитали да 
премахнат този коварен „обичай”, но 
не успели. Той остава и до днес и 
означава пожелание за здраве и 
късмет. 

В християнството традицията да 
се поднасят подаръци идва от 
мъдреците, които даряват 
новородения Исус. Друга легенда 
разказва за Свети Никола, който бил 
благороден човек и от него е 
останала традицията хората да си 
разменят подаръци. 

В българската традиция 
коледната елха се въвежда на 24 
декември 1879 година. Тя напомня, 
че Исус е дървото на живота, около 
което се събират всички вярващи в 
него. 

КАК ДА НАПРАВИМ БЛИЗКИТЕ СИ 

ПО-ЩАСТЛИВИ ПО ПРАЗНИЦИТЕ 

Да ги изненадаме не само със скъпи 
подаръци , но и красива опаковка, защото дори и 
най-скъпият подарък, поднесен без 
необходимото уважение, може да развали 
нашето настроение.  

Ето няколко идеи за красиво опаковани 
подаръци, в които да проявите своето 
въображение. Следвайте определена идея при 
опаковането, с което да пожелаете нещо красиво. 
Посланието може да бъде не само написано на 
картичка, но самата композиция на опаковката да 
носи нашето послание.  

Съобразявайте се с 
пола, годините, връзката 
Ви с човека , на когото ще 
подарявате. 

На мъж се подарява 
в по-тъмна опаковка.  

Ако човекът е веселяк и 
взаимоотношенията Ви с него позволяват , 
развихрете въображението си, може дори от 
кюнец за печка да направите оригинална 
опаковка. 

Дали човек е 
прагматик или 
романтик.  Ако е 
прагматик, изберете 
луксозна празнична 
хартия, която да го 
впечатли, опаковайте 
подаръка като бонбон, 
като снежен човек. 
Изненадата ще бъде за 
всички 
присъстващи. 3 

В България 
Дядо Коледа идва 
в навечерието на 
Рождество 
Христово, но 
децата го очакват 
и в 
новогодишната 
нощ. 



 

 

 

Избягвайте да 
подарявате в найлонови 
пликчета. Ако не сте 
успели да купите или 
направите опаковка, то по
-добре подарете 
подаръка неопакован, 
придружен с подобаваща 
реч и блясък в очите. 

Най-важното – когато подарявате, мислете за 
любимите хора, покажете уважението си и любовта 
към тях. 

И едно копче само да подарите, може да го 
опаковате с послание, така че да предизвикате 
надежда и в най-безнадеждния човек. 

Таня и Виктория 

Над вестника работиха: Участниците в Клуб  „Журналистика” към ПРОЕКТ “УСПЕХ”: 

Глория Желязкова Костова, Даяна Динкова Димитрова, Василиса Димитрова Костадинова, Виктория Димова Атанасова, Таня Славчева Славова, Християн Насков 

Атанасов, Александър Жеков Трифонов, Валерия Георгиева Минева, Елица Наскова Маджарова, Живомир Генчев Бодуров, Иванка Стоянова Бонева, Камелия 

Лавчева Иванова, Красимир Златков Димитров, Росен Митков Русев, Неделин Кънчев Генев 

Дизайн: Участниците в Студио “Дигитални и мултимедийни технологии” към ПРОЕКТ “УСПЕХ”: 

Азис Юсеин Исо, Антон Веселинов Атанасов, Атанас Димитров Янакиев, Галин Живков Драгиев, Елизар Мариянов Запрянав, Николай Мариянов Димитров,  

Светослав Димов Славов,  Али Юсеин Исо, Билян Коев Жеков, Даниел Веселинов Александров, Иван Ивов Нончев,  Кристиян Митков Тилев,  Петко Славчев 

Славов, Радослав Здравков Личев, Янислав Иванов Вълев  4 

 Продължава от стр.3 

Коледен 
подарък 
може да се 
поднесе и в 
коледен 
чорап. 

 И тази година на 1 

декември от 9 часа на 

общинския пазар  участници 

от Клуб „Журналистика” от 

нашето училищеспазиха 

традицията от минали 

години, като поставяха 

символа на борбата срещу 

СПИН – червената лентичка.  

 Борбата срещу СПИН 

се води вече 30 години, а в 

България основната цел е да 

се гарантира безопасност при 

кръвопреливането, както и 

лечение и профилактика.  
 

  

 Мото на кампанията 

бе:”Животът е безценен”.  

 По данни на 

Националната програма за 

превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН към 

Министерството на 

здравеопазването към 22 

ноември 2013 г. общият 

брой на официално 

регистрираните в страната 

лица,  живеещи с ХИВ/

СПИН, е 1811.  

От новорегистрираните 

лица 150 са мъже и 31 - 

жени, т.е. броят на 

новоинфектираните мъже е 

пет пъти по-голям от броя 

на новоинфектираните 

жени.  

Най-много от 

новорегистрираните случаи 

се намират в София град – 

67, Пловдив – 26, 

Пазарджик – 13, Варна –12. 

 България успява да 

задържи ниското 

разпространение на ХИВ/

СПИН в страната, 

благодарение на 

изпълнението на 

междунар. препоръчаните 

интервенции. 

Екипа на ВН 

Горната възрастова 
граница при мъжете е 73 
години, а при жените - 52 
години.  

 От тефтерите на нашите баби: 

  

 

Маята се разтваря с малка хладка вода, сол и щипка 
захар. В брашното се прави кладенче, изсипва се втасалата мая и 
останалите продукти и се замесва тесто. Питата се оставя да 
втаса , намазва се след това с един жълтък и се пече.  

Продукти:  
1кг брашно, 3 яйца, 1 

½ бурканче кисело мляко, 1 
кафена чашка олио, мая, 
колкото кибритена кутийка, 
1 равна чаена лъжичка сода, 
сол. 

Коледна пита 
Сладък салам: Продукти:  

4 пакетчета обикновени бисквити, 
1 чаена чаша захар, 1 чаена чаша счукани 
орехи, 1 пакетче масло – размекнато, 1 
яйце, 2 лъжици какао, настъргана кора 
от един лимон, пудра захар за 
поръсване, , 2 чаши сварено и леко 
затоплено прясно мляко. 

Бисквитите се потапят в мляко и се режат на кубчета вълху дъска. 
Събират се в тава или тенджера. Върху тях се изсипват останалите продукти и 
всичко се омесва. С мокри ръце се оформят саламчета с големина по 
желание, овалват се добре в пудра захар и се завиват стегнато в бяла хартия. 
Поставят се в хладилник да се стегнат. Нарязват се преди поднасяне. 

 
За вас подбраха: Камелия, Василиса и Таня 


