
Скъпи деца, мили ученици  

от ОУ „Отец Паисий“ - Силистра,  

На прага сме на най-вълшебния 

празник – Коледа! 

Щастлива съм, че имам 

възможността да ви поздравя като 

директор на Драматично-куклен театър 

Силистра, като щастлива кръстница на 

два от класовете в Училището, като 

майка на възпитаници на вашето 

училище. Пожелавам ви най-красивата 

Коледна приказка с всички чудесни 

герои в нея и най-вече да срещнете дядо 

Коледа, който да ви донесе много 

здраве, любов, късмет и още куп 

страхотни и безценни подаръци, с 

които да растете щастливи! Красотата 

на Коледа е в звъна на камбаните, 

коледната украса, мириса на елхата, 

аромата на бисквити и вашия смях, 

деца!  

 За всички нас – възрастните, най-

хубавият коледен подарък е да видим 

много усмивки, смях и блясък в очите 

на всички деца. Нека Новата 2023 

година бъде щедра към Вас на сбъднати 

мечти, цветни вълшебства, безкрайни 

мигове на прекрасни емоции и добри 

приятели! 

На Вас, прекрасни учители, 

пожелавам да бъдете здрави и да 

продължавате с професионализма си, с 

любовта към учениците, с безкрайните 

си грижи към нашите деца да разгаряте 

огъня за знанието и да раздавате 

безграничната си обич в подготовката 

на нашето „БЪДЕЩЕ“!  

ВЯРВАЙТЕ В ДЯДО КОЛЕДА  

И ЧУДЕСАТА!  

ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ! 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 

НОВА 2023 ГОДИНА!  

Златина Станева, директор  

на Драматично-куклен театър 
Силистра 

В Коледната нощ вълшебна, 

щом навън изгрей луната 

впряга своите елени 

Дядо Коледа в шейната. 

Най-отпред застава Рудолф, 

Бързоножко и Скокливко, 

и Светкавица, Звездичко,  

Белоснежко и Бодливко. 

Те не са обикновени, 

те умеят да летят. 

Чудни северни елени,  

тръгнали на дълъг път. 

В тази нощ Добрият старец 

ще обиколи земята. 

А чувалите са пълни  

със играчки за децата. 

Все напред го води Рудолф, 

Бързоножко и Скокливко, 

и Светкавица, Звездичко, 

Белоснежко и Бодливко. 

Те на покривите кацат, 

много, много тихо стъпват. 

В къщите Добрият старец 

през комина се промъква. 

В джоба той си носи списък – 

Никого не ще забрави. 

И за всеки под елхата 

Той подарък ще остави. 

И полита пак със Рудолф, 

Бързоножко и Скокливко, 

И Светкавица, Звездичко, 

Белоснежко и Бодливко. 

И така летят безспирно 

Цяла нощ до сутринта. 

Носят щастие, усмивки, 

Мир и радост на света.. 

 

Теодора Попова-Лазарова, 
режисьор 

Инициатива на Училищния 
ученически съвет  

„Коледен чорап с послание 
 за всеки клас“ 

Скъпи учители и съученици, 

След броени дни ще празнуваме 

най-светлия християнски празник - 

Рождество Христово. Той носи в 

сърцата ни топлина и радост. Коледа 

е празник на надеждата и обичта към 

ближния, празник на семейството, 

традициите и милосърдието. 

Пожелавам на Вас и семействата 

Ви здраве и успехи! Нека да запазим 

магията на коледната нощ през 

цялата година, за да бъдем по-добри, 

да се обичаме и да имаме силата да 

сътворяваме по едно малко чудо 

всеки ден - една усмивка, едно добро 

дело, един мил жест! 

СВЕТЛА КОЛЕДА  

И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! 

Анна Тодорова, председател 

на Училищния ученически съвет 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - СИЛИСТРА 

Деница Гунева, 3а клас 

Брой 2 



ВЪЛШЕБСТВА ПО КОЛЕДА 

По Коледа животните в гората 

украсиха новата си коледна елха. Лиска, 

Кумчо Вълчо, Зайко, Охльо Бохльо и 

Бухльо играеха в снега и чакаха да дойде 

време за вечеря. В небето близко над тях 

прелетя шейната на Дядо Коледа, но те 

не я видяха, защото бяха заети да си 

правят снежен човек. От нея обаче 

изпадна чувал с подаръци и се стовари 

право при слисаните животни. Те ги 

приеха с радост. 

Пепа Великова, 2б клас 

ВЪЛШЕБНАТА КОЛЕДА 

Имало едно време едно момче. То 

много обичало Коледа. Обаче тази 

Коледа била по–различна от другите 

досега. Специалното в нея било, че 

снегът бил по–блестящ, а звездите по–

ярки. Навсякъде ухаело на сладки с 

ванилия и канела и все се чували 

звънчета. В нощта срещу празника, 

когато малкото момче погледнало през 

прозореца, му се сторило, че вижда Дядо 

Коледа с шейната. Стиснало силно 

очички и си пожелало нещо много силно. 

На сутринта нямало търпение да се 

събуди и да види под елхата подаръците 

си. Когато влязло в стаята, ахнало, 

защото желанието, което си намислило 

предната нощ се сбъднало – до елхата 

стоял баща му! Татко му работел надалеч 

и най–после успял да се прибере у дома 

за Коледа жив и здрав. Сега вече цялото 

семейство било заедно и щастливо! 

Драгомир Янакиев, 2б клас 

Боян Кирилов, 3а клас 

В ОЧАКВАНЕ НА  КОЛЕДА… 

И ето! Отново е 24–ти декември! 

Вълшебен ден! Ден дългоочакван от 

мен, в който се събираме цялото 

семейство, в очакване на раждането 

на Божия син – Исус Христос. 

Всички сме усмихнати, добри, с 

преповдигнато настроение, за което 

допринасят празнично украсеният 

ни дом, блещукащите лампички, 

грейналата ни жива елха и разбира 

се подаръците под нея. 

Както всяка година, така и тази 

година моето семейство празнува у 

дома. Още от сутринта започваме да 

се приготвяме. Всеки помага с 

каквото може. Баба меси пита, в 

която слага пара и дрянови клонки. 

Баща ми пали огън, дядовците 

подготвят винцето и ракийката, а аз 

и сестирчката ми помагаме в 

подготвянето на празничната 

трапеза и ястията. От малка зная, че 

на масата трябва да има нечетен 

брой посни ястия, а празничната 

трапеза не трябва да се раздига до 

сутринта на Коледа, за да е 

благодатна и здрава годината. Ние 

приготваме: пита, пълнени чушки с 

боб, лозови сармички с ориз и 

булгур, посни зелеви сарми, разядка 

с чесън и орехи, тиквеник, ошав, 

варено жито, мед, орехчета и 

плодове, винце и ракийка. Всяка 

година в нашето семейство се спазва 

традицията – прикадяване на 

трапезата с тамян. След като вече 

сме се събрали около масата, дядо 

прикадява първо трапезата, а след 

това целия дом и двора за 

прогонване на злините като нарича 

новата година да е здрава и 

благодатна за цялото семейство. 

Баба разчупва питата като първото 

парче оставя под иконата на 

Богородица, а след като изсъхне го 

разделя на животните.  

Всяка година нашият дом е 

огласен с коледарски песни. Всички 

сме в трепетно очакване на добрите 

гости-коледари. И малко след 

полунощ, отдалеч се чува гайда…. 

дружината пристига, водена от най-

възрастният мъж наречен 

„станеник“. Коледарите са ергени, 

облечени в ямурлуци, цървули, с 

калпаци окичени с пуканки и 

сушени плодове наназани на червен 

конец и с геги в ръце. Станеникът 

нарича благословия за семейството 

и къщата. Дружината изпява първо 

песен за стопанина, а след това и за 

всеки член на семейството, а мен и 

сестричката ми ни поздравяват с 

песента „Мела е мома равни двори“. 

Коледарите пеят за здраве и берекет. 

Баба и дядо даряват коледарите с 

кравай, вино, суджук и плодове, а 

тати им дава пари. И за да се 

сбъднат всички дари, накрая цялата 

дружина изрича „ДА БЪДЕ!“ И така 

изпращаме коледарите с вярата, че 

Бог чува молитвите.  

 Вече подредени до елхата със 

сестричката ми започваме да 

представяме научени коледни 

песнички от училище и детската 

градина в очакване на ….. Дядо 

Коледа!  

Всяка Коледа при всяко едно 

семейство е различна, но е важно тя 

да бъде СПОДЕЛЕНА! Получаваме 

много опаковани подаръци, но най–

хубавия подарък няма панделка, аз 

го нося в сърцето си – моето 

семейство! Това е подарък, който е 

най–ценен и винаги до мен – 

 ПРЕКРАСНОТО МИ    

                             СЕМЕЙСТВО! 

Даная Маринова, 3б клас 

Мишел Павлова, 2б клас 



 

 

 

МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА 

Остават броени дни до Коледа! 

Аз очаквам с нетърпение тези 

няколко дни да минат. Докато си 

мислех дали всички мои желания ще 

се сбъднат, моят брат Борис дойде 

много щастлив. Беше намерил 

вълшебна врата! Веднага се 

запътихме и двамата към 

вълшебството. Щом минахме през 

вратата, се озовахме в дома на Дядо 

Коледа. Малките елфове се справяха 

чудесно с подготовката на 

подаръците за децата. Баба Коледа 

приготвяше бисквити и топъл 

шоколад! Изведнъж тя ни видя и 

вместо да ни се скара затова, че сме в 

нейния дом, тя ни показа цялото 

вълшебно приготовление за Коледа! 

Елхата беше красиво украсена, 

такава не бях виждала през целия си 

живот! Но точно в този миг един зъл 

гном открадна вълшебната звезда от 

върха на елхата. Вълшебна, защото 

тя даваше магията на коледния дух. 

Аз успях да видя на къде побегна и 

се втурнах към него. След много 

перипетии и препятствия най-накрая 

взех звездата от ръцете на гнома. 

Чудех се как ще мога да се върна 

обратно в дома на Дядо Коледа, бях 

се изгубила! В този миг звездата ми 

посочи правилния път, като го 

освети! От липсата на звездата 

цялото приготовление за Коледа 

беше спряло, елфовете спряха да 

приготвят подаръци, а дядо Коледа 

беше заспал много дълбоко. Успях, 

намерих правилния път, върнах 

звездата отново на върха на елхата и 

чудото стана! Елфовете отново 

работеха, Дядо Коледа се събуди и 

беше много доволен! 

Аз успях да върна Коледата! 

Виктория Ангелова, 5а клас 

НА КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА  

    В една малка къщичка на другия 

край на света живееше едно семейство. 

Те бяха се подготвили да посрещнат 

Коледа. Най-нетърпеливо малката 

Мими очакваше празника, защото 

искаше да отвори своите подаръци. 

      Докато на всички им беше забавно, 

изведнъж на вратата се почука. Мими 

отвори, но нямаше никой. Само едно 

писмо лежеше на земята. Тя го взе и го 

прочете: “На Коледа се случват 

чудеса“- беше изписано. Мими не 

разбра от кого е бележката. Пъхна го в 

своя джоб и продължи веселбата. 

       Дойде време да отворят 

подаръците. Мими получи: една хубава 

писалка, тетрадка на котенце и много 

играчки. Тя си хареса подаръците, но 

никой освен нея не знаеше какъв е 

истинския подарък, който иска. 

Желаеше да завали бял пухкав снежец, 

за да прави снежни човеци и да играе 

на воля. 

       Празненството свърши. Мими си 

легна леко тъжна, но вярваше, че може 

да се случи чудо. На сутринта цялата 

земя бе покрита с пухкав сняг. Толкова 

радост се беше събрала в сърцето на 

малкото момиченце, че веднага викна 

своите приятели. Играха безспир. Това 

беше една чудесна Коледа! 

И малките неща радват човека… 

Преслава Петкова, 5а клас 

   ДО ДЯДО КОЛЕДА          

    СЕВЕРЕН ПОЛЮС 

        Скъпи Дядо Коледа, 

Аз се казвам Зара и съм първокласничка в ОУ „Отец 

Паисий“ - град Силистра. Тази година бях много 

послушна и завърших успешно детска градина. Сега в 

училище се научих да си пиша името, да смятам и чета. 

През следващата 2023 година пожелавам здраве за 

моето семейство. Искам всички хора по света да са 

щастливи, да няма тъжни деца, да има само усмивки.  

Мили Дядо Коледа, много ще се радвам, ако под 

елхата видя любимия подарък.  

Предварително ти благодаря и ти желая, да успееш 

да зарадваш всички деца по света с желания подарък. 

                         С обич: Зара от 1в клас  

Галена Пенкова, 3б клас 

Мая Димитрова, 6б клас 



 

КОЛЕДНО ЧУДО 

В една хубава, коледна вечер, всички били по 

къщите си, но само един човек не бил у дома си Дядо 

Коледа. Той бил в България, по-точно в дома на едно 

малко и послушно момиченце. Казвало се Никол.  

Тя обичала да ходи на училище. Била втори клас. 

Макар и малка, нея нищо не можело да я изплаши. Но в 

тази тъмна нощ била сама в своята стая. Родителите й 

посрещали пред жилището си гостите за вечерта. В този 

момент Никол чула нещо да шуми от прозореца. Някой 

бил отвън и тропал. Котката отишла близо до прозореца 

и видяла белобрад старец. Втурнала се да бяга от страх 

за дълго, без да спре. Безстрашното момиченце отишло 

да види какво става. В този момент чула някой да вика: 

- Ho-ho-ho-ho, Merry Christmas! Я да видя има ли 

някое послушно дете тук? 

- Кой си ти? – извикало малкото момиченце.  

- Не си ли чувала за мен? – казал старецът. 

- Разбира се, че съм чувала. Ти ми напомняш за Дядо 

Коледа, но той не съществува! Ти си някакъв комшия, 

облечен в коледен костюм и с фалшива брада! – 

упорствало детето. 

- Но аз наистина съм Дядо Коледа! Дошъл съм да ти 

дам подарък, понеже ти беше много послушна тази 

година. 

- Още не ти вярвам! – Никол не отстъпвала от 

мнението си.  

После разказала на човека как майка й наскоро 

обяснила, че Дядо Коледа не съществува. Нейните дядо 

или тати са били в коледен костюм досега. Но тази 

година е вече голяма и затова й разказва самата истина.  

- Мило момиче, на Коледа стават чудеса. Нека се 

опитаме да поправим това недоразумение. Подаръкът те 

очаква. Или да го дам на друго дете? – попитал старецът. 

Ненадейно на Никол й хрумнала идея. Щом този 

човек твърди, че е Дядо Коледа, значи трябва да й 

докаже. Само така тя отново ще повярва в коледното 

чудо. 

- Хей, дядо! Я се наведи за малко да ти прошепна 

нещо на ухото – казало момиченцето.  

Тогава Дядо Коледа изпълнил желанието на малкото 

дете и се навел към него. В този миг Никол силно 

дръпнала брадата му и вярвала, че ще остане в ръцете й, 

защото не е истинска. Не щеш ли обаче, човекът толкова 

силно извикал от болка, че момиченцето се стреснало. 

Брадата обаче не помръдвала. А вместо това, след 

болката по лицето на човека, се появила мила усмивка. 

- Е, сега вече вярваш ли в коледното чудо, Никол? 

Не знам дали на света съществува само един Дядо 

Коледа, но вече знам, че за всяко дете Дядо Коледа може 

да е различен човек, стига магията на Коледа да се 

случва! Така по света ще има много щастливи деца и 

много белобради старци с големи сърца, които ще 

създават коледното чудо! 

Вяра Тодорова, 5а  клас 

КОЛЕДА В ГОРАТА 

В една красива борова гора играли зайче и лисиче. Те 

били много добри приятели. Зайчето и лисичето с 

нетърпение очаквали Коледа. Зайчето искало да получи 

пакетче с моркови, а лисичето – с месо.  

Настъпила Коледа, но Дядо Коледа не дошъл. Зайчето 

и лисичето се разстроили и легнали да спят, но изведнъж 

чули някакъв звук. Те отишли до елхата и с учудване 

видели Дядо Коледа. Попитали го защо не е дошъл на 

Коледа. Той им отговорил, че нямал време да дойде, но 

все пак им донесъл желаните подаръци. Зайчето и 

лисичето отворили подаръците и там имало пакетчета с 

моркови и месо. Те разбрали, че подаръците са само за 

тях. Зайчето казало, че иска да раздаде на всички 

животни подаръци. Когато всички в гората се събудили, 

видели подаръците, много се зарадвали и благодарили на 

зайчето и лисичето.  

Всички били много доволни и щастливи. 

                              Мишел  Павлова, 2б клас 

КОЛЕДНА ПРИКАЗКА 

Побеляха планините. Всичко наоколо се покри със 

сняг. Отново настъпи най – хубавото време от годината – 

Коледа. Улиците греят с коледната украса. Един ден Явор 

и Калина влязоха в един магазин за играчки. Решиха да си 

купят едно плюшено мече с парите, които беше дала баба 

им. Но не щеш ли за беда Явор бръкна и видя, че джобът 

бил пробит. Вайка се и си поплака.  С празни ръце с кака 

си се прибра вкъщи. Тъкмо да заспи и чу, че на прозореца 

някой чука. Стана и видя Мечо, Палячо и Куклата с 

алената рокля от магазина, които ги викаха да играят в 

снега. Събуди Калина, качиха се в шейната при играчките 

си и Палячо дръпна юздите. Не щеш ли се озоваха на една 

ледена пързалка насред гората. Цяла нощ се пързаляха, а 

на сутринта щом си дойдоха вкъщи, видяха украсената 

елха и куп подаръци под нея.  

                        Иван Георгиев, 2б клас 

Калояна Тородова, 3а клас 



КОЛЕДА 

Един пламък пламна в сърцето ми, но не от любов, а от 

коледно чувство. Коледно чувство, което бе изпълнено с радост и 

нетърпение. Това, което бе изпитано само един път в годината. 

Денят преди Коледа. На село вече пристигнаха всички мои 

любими хора. Побягнах да ги прегърна с широко отворени ръце и 

с голяма усмивка, сякаш празнотата от сърцето ми за миг се 

запълни. Седнахме около трапезата, всички заедно. Времето 

минаваше в разговори, смях и веселие.  

Вечерта на празника  излязох на двора и зърнах нещо червено 

в небосвода. То блестеше. Сигурна съм, че това беше шейната на 

дядо Коледа и върху нея имаше куп подаръци, които бяха за нас 

– децата. Пред шейната видях още нещо онази нощ, това беше 

малка червена топчица. Помислих си, че това е украса за елха, но 

уви, после се сетих кой тегли шейната на белобрадия старец, а 

именно Рудолф. Първото еленче на дядо Коледа с червен нос. 

Изведнъж шейната изчезна и аз никога повече не я видях. Стоях 

учудено и гледах в небесата. Побягнах при близките ми, за да им 

разкажа, какво съм изживяла, а те се усмихнаха и ми казаха 

„Това е Коледна магия!“ 

На другия ден настъпи Коледа най-дългоочаквания празник в 

годината. В дома ни дойде гостът най-любим – дядо Коледа. Той 

се приближи до мен и ме помоли за помощ, защото Снежанка я 

няма и няма кой да му помогне с раздаването на подаръците. 

Попитах го защо е избрал точно мен, а той ми отвърна, че съм 

била първа в списъка с послушните деца и  знае, че аз ще му 

помогна на всяка цена.  

Тръгнахме на пътешествието. Летяхме с шейната в 

безкрайния небосвод и дарявахме радост във всеки дом. Всички 

получиха своите подаръци. Дядо Коледа ме върна при близките 

ми и му благодарих за приключението, и ми каза, че той трябва 

да ми е благодарен за помощта.  

Блага Димова, 5а клас 

Никола Петков, 3а клас 

Християн Янков, 1а клас 

МАЛКИЯТ ДЯДО КОЛЕДА  

 Не толкова отдавна, в едно малко 

градче на остров Гренландия се родило 

едно малко  момченце. То било с бяла 

коса, с червени бузки, по-пълно и по-

ниско отколкото трябвало. Майка му и 

баща му били  

много изумени, но още повече били 

стреснати докторите. До сега не били виждали 

такова бебе. Минали години. Момчето се 

хранило само с топло мляко и бисквитки. Не 

искало да яде нищо друго. В училище не се 

разбирало с никой. Всички му се смеели заради 

това, че ходело с червена риза, червени гащи и 

големи зимни обувки, които са с два номера по-

големи. 

Един ден в училище, по време на час 

госпожата разказвала една история, че в средата 

на остров Гренландия имало голяма къща. 

Вътре седяла голяма елха, а под нея много 

подаръци. До къщата имало конюшня, но в нея 

нямало кончета, а елени. Тази история много 

впечатлила момчето и то решило да потърси 

тази къщата.  

Без да каже на никого грабнал якето, 

ръкавиците, шапката, раницата и тръгнал да 

дири тайнствената къща. Цели три дни момчето 

преодолявало виелици, снегове и бурни нощи. 

На четвъртия ден, рано сутрин, момчето 

изгубило ръкавиците си. Било му много 

студено, но не се предало и продължило да 

търси. След мъчителните двадесет километра 

пеша в далечината между сенките се появила 

къщата. Момчето хукнало към нея. Почукало на 

вратата. Тя сякаш като по магия се отворила 

сама, а зад вратата стояло джудже. Джуджето го 

поканило вътре. Щом момчето пристъпило 

прага на къщата пораснало и се превърнало в 

дядо. А щом всички го видели извикали „Дядо 

Коледа!“ Вече „той“ се погледнал в огледалото 

и не можал да повярва на очите си. Първо се 

изплашил, но след това се запитал как е станало 

това. Докато мислил, едно малко еленче отишло 

при него. Дядо Коледа го помилвал и то се 

преобразило в голям елен с червен нос, който 

получил името Рудолф, водач на елените. Дядо 

Коледа получил шейна пълна с подаръци. Качил 

се на нея и почнал да раздава подаръци на 

всички добри деца. А колкото до лошите, ами те 

чакали другата година, за да видят дали и те ще 

имат подарък.   

Никол Ангелова, 5а клас  



МОЯТА БАБА Е СЛАВЕН ЧОВЕК 

Моята баба е славен човек. Не само защото е такова 
името й, а защото е добра и много хора я познават и 
уважават.  

Баба се казва Славянка - интересно и славно име, но 
за мен тя е моята баба, моят приятел. Като малка, баба е 

учила в моето училище и е била отлична ученичка. 
Станала е учителка по български език, но много неща още 
знае и може. Тя ми четеше приказки като бях малък. С 
нея учех буквите, от нея научавах интересни неща за 
животните и природата, с нея редим пъзели, играем на 
различни игри и решаваме задачи. И аз като баба обичам 

математиката и да чета. Често вечер, когато сме двамата, 
с баба играем на думи, говорим си, разказваме си 
различни случки. Тя често ме гушва и винаги казва, че ме 
обича много. Аз също я обичам и й го казвам, защото това 
я радва. А и тя ми е единствена. 

Баба готви много вкусно, но аз много неща не ям и 

постоянно ме пита какво да ми сготви. Ядосвам се, че ме 
кара да ям разни супи и яденета с месо, които не обичам. 
Баба все си мисли, че ми е студено, кара ме да се обличам 
и много се сърди, като не искам, но бързо й минава. 
Обичам да хапвам от нейните банички, пуричките със 
сирене, баницата, филийките с масло и мед и много други 

неща. Но най-обичам сладкиша с ябълки и канела, който 
приготвя за празниците. 

Много обичам празниците и подготовката за тях, 
защото сме заедно с приятелите и цялото семейство! А 
най-хубавият празник е Коледа. Тогава у дома е топло, 
светят шарени лампички, грее красива елхата, има много 

подаръци и мирише на канела, ябълки и сладкиши. Баба 
отново пече любимия ми сладкиш, а аз и котакът се 
облизваме.  

Хубаво е да имаш баба като моята, да те обича, да ти 

помага и да ти е най-добър приятел. 
А ето и рецептата на бабиния ябълков сладкиш с 

канела: 
Продукти: 3-4 ябълки; 5 яйца; 1 ч. ч. смлени орехи; 

1½  ч. ч. захар; 2 ч. ч. брашно ; ½ ч. ч. олио; ½ ч. ч. вода; 1 
бакпулвер; 2 ванилии; 1 ч. л. канела; пудра захар за 

поръсване. 
Начин на приготвяне: 

Разбиват се яйцата със захарта до побеляване. Прибавят 
се последователно олиото и водата като продължава да се 
бие. Прибавя се постепенно като се бърка с лъжица 
брашното, пресято предварително и смесено с 

бакпулвера. Прибавят се ванилията и орехите, 
предварително объркани с канелата. Добавяме накрая 
ябълките, обелени и нарязани на кубчета (около 1 см). 
Разбъркваме внимателно сместа и я изсипваме в намазана 
с олио и набрашнена тава, разстиламе равномерно и 
печем във фурната до зачервяване на 180 ͦ. След като 

извадим тавата, посипваме сладкиша с пудра захар. 
Нарязваме след като изстине на пастички. 

Да Ви е сладко! 

Георги Георгиев, 2в клас 

РЕЦЕПТА ЗА ЕЛХИЧКИ  

Отива си тъжен месец 
ноември, но на зимната врата 
весел почуква декември. Той 
е весел защото, е месец на 

вълшебството и доброто. В 
едно стихотворение бях чел, 
че „зимата ухае на снежинки и на вкусни бабини 
милинки”. А моята зима ухае на елхичките на мама, а тя 
има таз вкусна рецепта от баба. Баба пък я има от своята 
майка, надявам се да я запазя и във фейса ще събера с 

нея хиляди лайка. Моята прабаба е приготвяла тези 
елхички за трапезата на Нова година. Тя е била по 
професия готвачка и с тези вкусоти е черпила децата 
дошли в Новогодишното утро със сурвачка. Баба ми пък 
ги е правила за рождения ден на мама, когато е била 
малка, да черпи в детската градина цялата приятелска 

дружина. Днес с тях се хваля по училищните коледни 
базари, на Бъдни вечер за уморени коледари. 

Рецептата ще споделя с вас, за тази сладка елхова 
гора не ви е нужен компас, а точно: 

28 броя обикновенни бисквити, 7 с. л. пудра захар, 7 
с. л. ром, 1 белтък, 1 краве масло, но без нужната форма 

сте хванати на тясно. 
Да ви е сладко!!! 

Ростислав Коконов, 6б клас 

Моето име е Симона Даниелова и 
съм от 4а клас. Любимото ми 
занимание за Коледа е приготвянето 
на красиви коледни бисквитки с 
помощта на мама.  

За любимата ни рецепта ще ви 
трябват: 

2 бр., яйца , 1/2 ч.ч. мед, 1 ч.ч. 
Захар, 1 ч.ч. олио, 1 ч.л сода бикарбонат, 1 ч.л., канела,  
около 500 г брашно  

Начин на приготвяне:  

В дълбока купа се чупят яйцата. Разбиваме с телена 
бъркалка. Добавяме захарта, меда и олиото. Разбиваме 
отново. Прибавяме и канелата. Брашното се пресява 
отгоре заедно със содата. Замесва се меко тесто, което 
трябва да не лепне. Увива се в стреч фолио и се оставя в 
хладилника да отпочине. 

Готовото тесто се разточва и с помощта на формички 
се изрязват меденките. Подготвя се тавичка с хартия за 
печене. Нареждат се меденките. Пекат се в 
предварително загрята на 170ͦ фурна около 9-10 минути, 
в зависимост от дебелината им.  

Много са вкусни. Ще се радвам и на Вас да ви 
харесат! 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%9C%D0%B5%D0%B4
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE


РЕЦЕПТА ЗА НАЙ-ВКУСНИТЕ КОЛЕДНИ, 

МЕДЕНИ КУРАБИЙКИ 

Необходими продукти: 

2 броя яйца, 1/2 ч.ч. мед, 1 ч.ч. захар, 1ч.л. сода 

бикарбонат, 1ч.ч. олио, 1с.л. канела, 450г. брашно, 200г. 

пудра захар, 1бр. белтък, 1ч.л. лимонов сок 

Начин на приготвяне: 

В дълбока купа се чукват яйцата. Разбиват се на ръка. 

Добавят се захарта, медът и олиото (в тази 

последователност). Разбива се. Добавя се канелата. 

Брашното се пресява отгоре заедно със содата. 

Замесва се меко тесто, което трябва да не лепне. 

Тестото се разточва и с помощта на формички се 

изрязват курабийки. 

Подготвят се тавички с хартия за печене. Нареждат се 

курабийките. Пекат се в предварително загрята на 180 

градуса фурна около 7 - 12 минути, зависи от дебелината 

на меденките. 

За украсата се прави захарна глазура - разбивате 

белтъка, пудрата захар и лимоновия сок. Ако сместа е 

много течна, се добавя още пудра захар, а ако е много 

гъста - още малко лимонов сок. 

Сместа се слага в найлонка. Реже се малка дупчица, за 

да се използва като шприц. Украсяват се готвите 

курабийки. Трябва да се остави да изсъхне украсата. 

И имаш уникални медени курабийки. 

Селин Незирова, 6а клас 

                   ПИТКАТА НА МАМА  

Здравейтеее… Аз съм Жасмина и в духа на коледния 

месец искам да Ви представя 

любимата на цялото ми 

семейство коледна питка. 

Необходими продукти: 

1/2 кг брашно, 1 пакетче 

суха мая, 100 мл вода, 1 ч. ч. 

прясно мляко, 50 г кисело 

мляко, 200 г сирене, 100 г 

кашкавал, 1 с. л. масло, 1 с. 

л. захар, 1 ч. л. сол, 1/2 ч. л., 

1 ч. л. чубрица, 2 жълтъка за намазване, сусамово или 

маково семе за поръсване    

Начин на приготвяне: 

Затоплете леко водата. Разтворете маята в нея. 

Прибавете захарта и малко брашно. Целта е да се получи 

рядка кашичка. Оставете сместа на топло за около 10 

минути, докато шупне. Пресейте брашното и прибавете 

солта към него. Направете кладенче в него. Изсипете 

сместа с маята. След това добавете млякото. Омесете 

меко и еластично тесто. Оставете го на топло, докато 

втаса. 

Разточете тестото във формата на голям 

правоъгълник. Поръсете го с настъргания кашкавал, 

натрошеното сирене и чубрицата. Завийте го на руло. 

Нарежете го на дебели филии. От всяка филия оформете 

по една топка. 

Подредете оформените топки в предварително 

намаслена тава. Оставете питката да втаса. 

Разбийте жълтъците и с получената смес 

намажете втасалата питка. Разтопете маслото и 

залейте с него питката. Поръсете я със сусамено 

или маково семе. Печете около 30-40 минути в 

предварително загрята на 200 градуса фурна. 

Жасмина Димитрова, 6б клас 

МЕДЕНИ МЕЧЕТА 

Необходими продукти: 

1 ч. ч. захар, 2 бр. яйца, 2 пак. ванилия, 

1 с. л. кисело мляко, 2 ч. л. какао, 1 к. ч. мед,  

1 ч. ч. олио, 1 ч. л. сода за хляб 

Начин на приготвяне: 

Всички продукти се месят на тесто, после се точи на 

лист. Нарязват се кръгчета с чаша и се слагат в тава с 

хартия за печене. Правят се очички и носле с малки 

ленти или топчета от тестото, които се залепват с много 

мед или сладко.  

По рецепта на баба Денка 

Анна Тодорова, 7б клас  

ПИТКА ЗА ПОВОДИ 

Необходими продукти: 

около 1 кг брашно, 1 кофичка 

кисело мляко, 1 пак. суха мая за 

хляб, 1 с. л. сол, 1 с. л. захар, 

около 200 г сирене, 3 яйца /отделя се единия жълтък/,  

3-4 с. л. олио 

Омесва се хубаво, меко и еластично тесто. Оставя се да 

втаса на топло. Щом удвои обема си, тестото се разделя на 

3 топки. Разточват се една след друга. Разточената кора /5 

мм/ се маже с олио /краве масло или свинска мас/

натрошава се малко сирене, разточва се втората кора и се 

слага върху първата, по същия начин правим и с третата 

кора. Разрязват се на 8 или колкото парчета желаете. 

Навиват се на охлюв и се редят в тава като слънце/

слънчеви лъчи/. Втасва много време на топло, докато 

вдигнем тавата да е лека. Намазваме тестеното слънце със 

жълтък, ръсим със сусам/маково семе или слънчогледови 

семки/, слага се във фурната на 180˚ и се пече около 30 

мин. 

Преслав Кръстев, 5а клас 

https://recepti.gotvach.bg/kurabii/
https://recepti.gotvach.bg/medenki/
https://gotvach.bg/tips/a-5008-%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%
https://try.bg/h-1560-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86_%D1%81_13_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_8_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D


БЪДНИК - СИМВОЛЪТ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Коледните празници са свързани с много хубави 
християнски традиции. Една от тях е т.нар. бъдник. Той 
представлява голямо парче от ствола на дърво – дъб, бряст 
или круша. За ритуалното отсичане на ствола, който ще 
гори на Бъдни вечер, се избира най-младото момче в 
семейството. 

Често младите момчета се събират на Игнажден и 
отиват заедно да изберат най-доброто дърво. Традицията 
изисква дънерът да бъде донесен на ръце и да не докосва 
земята. 

Ритуалът е придружен с красиви песни. Бъдникът 
трябва да гори през цялото време на празничната вечеря. 
Смята се, че светлината от горящото дърво символизира 
раждането на новото Слънце и Младенеца. Освен това, 
топлината от бъдника е причина на празничната вечеря да 
присъстват предците и самата Дева Мария. В нейна част 
се отделя и едно парче от обредния хляб на Бъдни вечер. 
Поверието гласи, че бъдникът има лечебна сила и затова е 
толкова важна част от празничната вечеря. 

На сутринта на 
Рождество Христово 
въглените от бъдника 
се гасят с вино, а 
пепелта, която според 
поверието също има 
чудодейна сила, се 
разпръсква на нивата 
за плодородие и 
богата година. 

Ако има парчета 
от ствола, които не са 
изгорели докрай, от тях се правят кръстчета, които се 
вграждат в ралото.  

Този обичай, останал от славянските племена, 
населявали нашите земи, се е изпълнявал в нощта, когато 
се е очаквало раждането на дете. След покръстването на 
българския народ, обичаят е запазен, и се прави в чест на 
раждането на Исус Христос.  
 

Джорджина Петрова, 3а клас 

КОЛЕДА В ЧЕХИЯ 

На Коледа неомъжените дами 
застават с гръб към входната врата 
и хвърлят обувка през рамо. Ако 
обувката падне и пръстите й сочат 
вратата, то жената ще се задоми 
през следващите 12 месеца, ако ли 
не – бъдещата година няма да е 
тази, в която ще се сгоди. 

КОЛЕДА В УКРАЙНА 

За украинските елхи е 
традиционно да се украсят с фалшив 
паяк и паяжина. Обичаят, за който се 
казва, че носи късмет, произлиза от 
народна приказка за една стара жена, 
която била толкова бедна, че не 
можела да украси коледната си елха. 
В коледната сутрин тя се събудила и 
открила, че един паяк покрил елхата 
й с бляскава паяжина. 

КОЛЕДА В ИСЛАНДИЯ 

В Исландия си имат тролове, а не 
Дядо Коледа, но за разлика от добрия 
старец те не са винаги приятелски 
настроени. 

Децата, които растат в Исландия, 
могат да очакват посещения от 13 
помощници на Дядо Коледа в дните 
преди празника. Те оставят обувките 
си в края на леглата си и очакват 
подаръци. Докато при нас всички деца, 
получават хубави подаръци, там не е 
така. Децата, които са слушали 
получават хубав подарък, а другите 
получават студени картофи в 
обувките. 

КОЛЕДА В ШВЕЦИЯ 

Шведите горят гигантска коза. 
Всяка година на първата неделя на 
Адвент хората в Йевле, Швеция 
построяват огромна коза от слама 
на централния площад на града. 
Тя се извисява гордо известно 
време, с което придава коледно 
настроение в студените зимни 
дни. След това, по-често, 
отколкото не, бива запалвана от 
подпалвачи. 

Александра Иванова, 6б клас 

Никол Рашкова, 2в клас 

Даниел Димов, 2а клас 

Катина Велкова, 3б клас 

КОЛЕДА В ЯПОНИЯ 

Коледа не е типичен празник за 
Япония. Според техните поверия Дядо 
Коледа или Санта Кирошу имал очи на 
тила си, за да държи под око палавите 
деца. 

По време на коледните празници се 
приготвя специална японска коледна 
торта, която обикновено е пандишпанова 
с бита сметана и ягоди. 

http://kulinar.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD_l.a_i.59123.html
http://kulinar.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_l.r_i.58452.html
http://kulinar.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8_l.a_i.55876.html

