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Знаем, че всички деца мечтаят да попаднат в чудната работилница на Дядо 

Коледа, за да разберат откъде идват подаръците. 

Хубаво е, че нашата детска мечта се сбъдва. Откриваме я в стаите на нашето 

училище. 

Посещаваме работилничките на клуб „Тайната стая“и клуб „Зелена планета“. 

Още от вратата ни посреща весела глъчка и смях. Настроението тук в този 

делничен ден е празнично. Усмихнати и с блеснали очички, децата изработват 

коледни украшения, дребни подаръчета и играчки за елхата – всичко, което е 

родило детското въображение. 

Развълнувани ни посрещат и в работилницата на клуб „Сръчковци“. 

Измайсторените от тях снежинки са синьо-бели, синьо-розови и лилаво-бели и 

с такава фантазия направени, че не може да не им се възхитиш. Питаме се защо 

децата са толкова весели и работят с толкова усърдие. Отговаряме си сами – 

прекрасните снежинки ще украсят фоайетата и стълбищата на училището. Така 

зимно-коледният дух ще създаде предпразнично настроение на учители и 

ученици. 

Не забравяме да посетим и работилничката на ателие 

„Палитра“. Ръчно рисувани шарени камъчета, пейзажи 

върху дръвце, декупажи, филцови фигурки за елха са 

сувенирите, които децата изработват за Коледния 

благотворителен базар. Убедени сме, че усилията се 

възнаграждават. Преди да си тръгнем питаме 

малчуганите вярват ли в Дядо Коледа. И в същия 

момент съжаляваме, че ние отдавна не вярваме в 

Добрия старец. А децата се надпреварват да споделят 

своите желания, изпратени с писмо до Лапландия. 

Скоро елените на Дядо Коледа ще тръгнат да обикалят 

планетата с подаръци. Ние сме готови за тези дълго 

чакани гости. 

Децата от ЦОУД са подредили своята изложба-поздрав. 

Камината се кипри украсена със снежни човечета, а от 

таблото ни се усмихва детският талант – зимни 

пейзажи, Дядо Коледа, Снежковци и еленчета. 

Очакваме и училищната елха да заблести с цветовете 

на нашите мечти! 

Дядо Коледа, чакаме те! 

 

Коледа! 

Ако запишем пожеланията си с ноти, 

ангелите ще ги изпеят с прекрасен глас! 

И нека тази Божествена мелодия 

от щастие и радост да се лее навред.   

Коледна звезда... 

Надежда в Светлина! 

Да отворим сърцата си за Доброто! 

Честито Рождество Христово! 

Благословена Нова година! 

Дядо Коледа, чакаме те! 

Репортери: Есил, Жасмин и Емирхан. Графичен дизайн: 

Венелина и Катя – 7 б. Снимки: Синан и Петър – 10 клас 
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Зима иде. Сняг вали. 

При нас летят добрите новини. 

Пием чай, хапваме бисквитка, 

заедно творим зимна визитка. 

Здравейте приятели! 

Подаваме ръка и се представяме така... 

Животът в училище отразяваме. 

Успех на всички пожелаваме. 

Радостта каним при нас. 

Нов е всеки учебен час. 

Ако имате смелостта, 

летете с нашите крила. 

Истината търсим – то се знае, 

силният за това мечтае. 

Творчеството за нас просто игра е. 

Електронен вестник „Звънче“ – 

познат на всяко момиче и 

момче. 

Работим и мечтаем за това – 

да сътворим училище на 

радостта. 

Групата от 6 а  

сякаш има крила. 

Лети и наблюдава, 

новините съобщава.  

Вестникът е в нашите ръце, 

подреждаме и странираме добре. 

Рубрика след рубрика редим, 

графичния дизайн следим. 

Групата от 6 б  

търси добрата новина. 

Без нея на света 

умира любовта. 

  

Винаги заедно – ръка за ръка, 

имаме подкрепа добра. 

С нас е Messages Club,  

понякога и някой друг. 

Групата от 6 г е като мираж. 

Тук и там прави репортаж. 

Историите детски показва, 

въпроси важни задава. 

Да си пожелаем успех –  

сега и занапред! 

Паола, Дилек, Мария, Фатме, Галиб от 6 клас 

Рисунки: Марая – 5 а, Емирхан – 6а, Акай – 

8 клас. Графичен дизайн: Нилем – 7б клас 
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АЗ, РЕПОРТЕРЪТ 
 

 

 

Ако някой ни беше казал, че някога ще отидем до Лапландия и ще видим истинския Дядо Коледа щяхме да се усмихнем и да му кажем, че 

Лапландия е измислица и че Дядо Коледа с голямата шейна, 

когото показват по новините е заблуда за децата. Но днес 

имаме занятие в клуб ,,Журналист“ и въображението ни ни 

отвежда до малкото финландско селце. Сега не само ще 

прегърнем Дядо Коледа, но и ще му прошепнем на ухо 

тайните си желания. Надяваме се да видим помощниците му, 

работилницата му, както и дома му. Мечтаем си да  потънем 

в Северното сияние, да сме герои в една вълнуваща 

приказка, в която чудесата се случват. 

Едно, две три... 

С въображение литни! 

Лапландия. Това не е страна, а географски район, който 

обхваща северните части на Норвегия, Швеция, Финландия и 

Русия. Селцето на Дядо Коледа се намира на 8 км от 

столицата на Лапландия – Рованиеми, която е на територията 

на Финландия и е разположена на Полярния кръг. Местното 

население са самите, който изкарват прехраната си 

предимно с лов, риболов и ръчни занятия. Легендите разказват, че 

Дядо Коледа е бил забелязан за първи път през 20-те години в 

убежище на границата между Финландия и Русия. Той живеел там с 

госпожа Коледа и с елфите, които му помагали да приготвя 

подаръците. Към 50-те години Дядо Коледа започнал да идва на 

Полярния кръг в градчето Рованиеми. Мястото му харесало много и 

решил да си построи къщичка недалеч от него. 

Ние, репортерите на клуб ,,Журналист“, кацаме на международното 

летище в Рованиеми. Виждаме модерни хотели, ресторанти , 

магазини. Местните жители споделят, че селцето на Дядо Коледа е 

едно от най-посещаваните места през месец декември. 

Шегуват се, че Коледният дух тук е най-красив и най-истински. 

Пухкави снежни преспи блестят навсякъде, магазините са приказно 

украсени, а къщата на Дядо Коледа сбъдва мечти. 

Ето и нейния адрес: Santa Claus’s workshop village, Arctic Circle, Finland 

96030 тел:3562096.  

Тук се трудят малките помощници джуджетата и опаковат подараците. Те събират писмата на децата и само за последните сто години са 

изпълнили една ракла. Ако поискате може да ги прочетете, 

както прави Дядо Коледа. 

Днес го хващаме да хитрува - стои си на топличко той, а писмата 

пристигат в главния пощенски офис, където малките 

помощници старателно записват желанията на децата. Адресът 

на офиса е: Post Office of Santa Claus, Arctic Circle, Finland - 96930 

тел:3562167. 

Джуджетата твърдят, че вечер Дядо Коледа се отпускал в 

люлеещия си стол и си правел записки в дебела книга. 

Часът е 14,30. Занятието свърши. Въображението ни ни 

приземява отново в класната стая. Продължава да ни вълнува 

Лапландия. Мислим си, че без най-известния си жител, 

любимецът на всички деца Дядо Коледа, Лапландия би била 

една съвсем друга страна. В този смисъл страната Лапландия 

започва с всеки от нас, с нашите желания и мечти. 

 

Лапландия сбъдва мечти 

Репортери: Мария, Анджела, Паола и Габриела. Рисунки: Гюляй - 7в, 
 Никол – 5а, Владимир – 5а. Графичен дизайн: Кристияна – 8 клас и Радост – 7б 
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 КОЛЕДНИ ИСТОРИИ 
Коледна кутия 

 
    

В едно малко градче имаше едно голямо училище. Точно там по 

Коледа ставаха интересни неща. Шести „А” бяха много задружен клас. 

Днес програмата им беше много тежка, затова решиха следобяд да се 

позабавляват. А и вчера бе навалял сняг за чудо и приказ. Къде е най-

весело в градчето през зимата? В парка. Речено-сторено.  

   Би последният звънец и всички от класа се втурнаха към къщите си, 

за да оставят раниците си и да си вземат топли ръкавици и шапки. 

Предстоеше война със снежни топки.  

   Точно в уговорения час всички бяха налице, липсваше само Вики. 

Децата настоятелно я търсиха по телефона, но тя им каза, че е много 

студено и няма да играе навън. Нищо, войната, която плануваха се 

водеше с пълна пара. Тичаха, лягаха в снега, ставаха, замерваха се и 

накрая се умориха. Решиха да отидат до близкия магазин, за да си 

купят топъл шоколад. Кого срещнаха там? Вики. Тя държеше с ръце 

голяма подаръчна кутия. Не казаха нищо. Както всички знаят: „На 

лъжата краката са къси.” Продължиха да се забавляват в парка и 

решиха да украсят алеята с няколко снежни човека. Направиха 

Снежковците и тъкмо се чудеха какво да правят сега, телефонът на 

Стефи звънна. Беше Вики. Тя ги молеше да я изчакат – уж променила 

мнението си за студеното време. Разчистиха снега от няколко пейки и 

търпеливо зачакаха.  

   Не след дълго Вики се появи. Тя беше усмихната, очите й грееха от 

радост, а в ръцете си държеше онази същата подаръчна кутия. Никой 

от класа не знаеше какво се случва, но предчувстваше, че ще бъде 

хубаво и забавно.  Вики седна на пейката до тях и каза: „ Това е за вас, 

скъпи приятели!” 

   Отворихме кутията и всеки един от нас намери вътре своя подарък – 

книжка и картичка. Вики бе подготвила изненадата, защото 

наближаваше Коледа. А на Коледа всички добри приятели подготвят 

подаръци – незабравим спомен.  
Паола 

 

 

 

 

Коледно чудо 
 
    Оставаше един ден до Коледа. Списъкът на Дядо 

Коледа беше препълнен. Елените се приготвяха за 

веселата и дълга нощ. На Северния полюс беше 

много студено. Дядо Коледа облече кожуха си и взе 

да отмята чии подаръци са готови и кои са още в 

работилницата. Елфчетата сръчно опаковаха 

подаръците. Изведнъж се чу трясък в задното 

помещение. Всички се втурнаха да видят какво се 

случва – машината за конструкции се беше 

развалила. „Работниците” се разтревожиха, защото 

списъкът бе изпълнен едва наполовина. Нямаше 

какво да се направи. Тогава Дядо Коледа реши да 

отиде при децата и да им каже, че тази година няма 

да получат подаръци.  

    Докато всички деца плачеха, Матея и Михаил се 

промъкнаха в шейната, прошепнаха нещо на 

елените и впрягът се понесе към Северния полюс. 

Двете момчета бързо откриха работилницата на 

Дядо Коледа, пипнаха оттук-оттам развалената 

машина и хоп – тя се задейства. За няколко часа 

всички подаръци бяха готови и натоварени в 

шейната. Коледата на децата беше спасена. Рудолф 

потегли отново към своите малки приятели.  
Дилек 

 

 Рисунки: Пламена – 5 а, Галиб – 6 г.  
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 КОЛЕДНИ ИСТОРИИ 
Подаръкът на врабчето 

    Няколко дни вече валеше сняг. Пухкава бяла пелена 

покри градчето. Дърветата и храстите се кипреха в 

новата си бяла премяна. Улиците светеха с 

новогодишна украса. Навред беше тихо, защото хората 

се бяха прибрали рано по домовете си – готвеха се за 

Коледа.  

  Тони и Боби бяха украсили голямата зелена елха и сега 

тя светеше в различни цветове. Майка им опече 

джинджифилови бисквитки, а после приготви 

празничната трапеза. Децата бяха изпратили отдавна 

своите писма до Дядо Коледа и сега с нетърпение чакаха 

утре, за да получат желаните подаръци.  

   Изведнъж на прозореца се почука. Всички отправиха 

изненадан поглед към стъклото. На перваза бе кацнало 

малко сиво врабче. Тони отвори прозореца, погали 

птичето и видя, че то е премръзнало от студ. Боби бързо 

изтича към стаята и приготви за малкия гост кашонче. 

Двете деца настаниха птичката до камината, сложиха й 

трохички и малко водица. След час врабчето се стопли, 

дори започна да говори на своя си птичи език. Тони и 

Боби щастливо гушнаха новия си приятел и тихичко му 

разказваха за Дядо Коледа.  

  Скоро всички легнаха и заспаха. Утрото беше пълно с 

очаквания и изненади. Бисквитките и млякото до 

камината ги нямаше, а под елхата бе пълно с подаръци. До малкото кашонче на врабчето децата откриха къщичка за птици. Кой ли я бе 

направил? 
Дилек  

 

Подаръкът на Дядо Коледа 

    Ани много обичаше Коледа. Чакаше празника с нетърпение, защото очакваше да получи желания подарък. Но всяка година беше 

разочарована – за нея под елхата дядо Коледа нищо не оставяше.  

   Питате се защо Добрият старец постъпва така? Ани беше 

най-непослушното момиче в класа. Но тя не осъзнаваше това 

– мислеше се за най-готината и най-хубавата от всички. 

Заради това никой не искаше да общува с нея. Ани беше най-

тъжното момиче на света. Тази Коледа си каза, че ако не 

получи подарък, ще намрази вълшебния празник.  

В коледното утро изтича към елхата с надежда, но там не 

откри подарък със своето име. Тя се ядоса много и попита 

своите родители защо всички деца получават подаръци, а тя 

– не. Баща й каза, че за да получиш нещо, то трябва да се 

заслужи с добри постъпки. Щом Дядо Коледа е пропуснал да 

остави подарък, това означава, че тя е била непослушна през 

годината. А майка й допълни, че ако иска да получи коледен 

подарък, трябва да се промени. Срокът бил до другата 

Коледа. 

  Неусетно мина зимната ваканция. Изненада очакваше класа 

на Ани – идваше нова ученичка. Ели беше симпатично и 

много добро момиче. Тя бързо се сприятели с всички.  

Заваля първият сняг. Дворът на училището побеля. След 

часовете децата от класа на Ани решиха да направят снежен 

човек. Всички се втурнаха навън. До прозореца в класната 

стая остана само Ани. Тя гледаше тъжно. Колко щастлива би 

била сега тя, ако беше заедно с другите. Щеше да украси 

снежния човек със своята шапка и шал. И докато си мислеше за зимната премяна на Снежко, вратата на класната стая се отвори. На прага 

стоеше Ели.  

-Ела да играеш с нас!  -извика весело тя и протегна ръка към Ани.  

   В този миг тъжното момиче усети топлината на приятелската ръка. С грейнали личица двете момичета се запътиха към училищния 

двор. А там децата от класа търкаляха две огромни снежни топки – правеха Снежко.  

  Изнизаха се дните и зимата. Снегът започна да се топи. Променяше се времето. Промени се и Ани. Стана добро и мило момиче. Сега 

имаше много приятели, с които учеше и играеше всеки ден. Децата виждаха променената Ани, много й се радваха и я обичаха истински. 

Затова решиха да изненадат момичето – купиха й подарък. Нищо, че Коледа отдавна мина.            
 Натали 

 
Рисунки: Калояна – 6б, Стефка – 6 в 
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Снежна пъртина. 

В края на гората –  

кокиче. 

 

Зима без сняг. 

Дядо Коледа 

обърква адреси. 

 

Дълбок сняг. 

На пейката няма място 

за котарака. 

 

Първи сняг. 

От селските комини 

кълбета тишина. 

Емирхан 

 

 
Коледа е! 

Магия витае навред. 

Любов... 

 

Коледна звезда 

блещука у дома. 

И цари радостта. 

 

Подаръци! 

Дядо Коледа с шейна 

пристига ей сега. 

Димитър Б. 

      

 
Бъдник в огнището гори. 

Бдят притихнали души. 

Само обичта шепти: „Рождество!“ 

 

Дядо Коледа потропа на вратата. 

Подаръци носи на децата. 

Щастието сбира се около елхата. 

Габриела 

               

 
Радост и забава... 

Сняг се сипе над селцата. 

Пързалка правят си децата. 

 

Зима иде... 

Студ и лед  за земята. 

Топъл чай за децата. 

Александър 

               

 

Бъдни вечер. 

Отправям желание към най-ярката звезда. 

Искам Бог да ме благослови. 

 

Майчина ласка. 

Бащина обич. 

Топла зима. 

Есил 

 

 
Коледа! 

Магическа нощ. 

Радост носи при нас. 

 

Коледари на вратата. 

Песен! Благослов! 

За здраве и берекет. 

 

Списъкът на Дядо Коледа –  

Пълен с имена. 

Ще се изпълни всяка мечта! 

Жасмин 

    

 
Стъклен свят. 

Ледени висулки 

по стрехите на къщите. 

 

Бъдни вечер. 

Живи въгленчета в огнището. 

Искри Надежда. 

Мария 

 

 
Първи сняг! 

Стъпките ми 

будят улицата. 

 

Слънчев декември. 

Топи се усмивката 

На снежния човек. 

 

Децата заспиват. 

А под елхата 

Се сбъдват мечти. 

Дилек 

    

 
Грамадният бор – с нова бяла дреха. 

Пътека – голяма буква Т. 

Зима в парка. 

 

Бяла приказна гора. Светлорозово небе. 

Кристалчета сняг. Шейни. 

Зимен лунапарк. 

Деря 

 

 
Зимата почука на вратата. 

С шейни в ръка, 

децата скочиха в снега. 

 

Сняг вали, вали... 

Снежен пух покри 

всяко кътче в града. 

 

Сняг вали, 

земята се върти... 

Кой ли ще ни посети? 

Фатме 

 

 
Борчетата се украсиха  

с бяла премяна. 

Същи снежковци! 

 

Зимен свят. 

Красота! 

Цветя по прозорците. 

Натали 
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 КЛУБ „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА”  
 

 

 

 

 

 

 

 

My    

В ОЧАКВАНЕ НА НОВА ГОДИНА И КОЛЕДА 

Графичен дизайн: Касим – 8 клас 
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Rodeo 

Rodeo is a competitive sport that arose out of the working 

practices of cattle herding in Spain, Mexico, and later Central 

America, South America, the United States, Canada, Australia, 

New Zealand, and the Philippines. It was based on the skills 

required of the working vaqueros in the charreria and later, 

cowboys, in what today is the western United States, western 

Canada, and northern Mexico. Today, it is a sporting event that 

involves horses and other livestock, designed to test the skill 

and speed of the cowboys and cowgirls. American style 

professional rodeos generally comprise the following events: 

tie-down roping, team roping, steer wrestling, saddle bronc 

riding, bareback bronc riding, bull riding and barrel racing. The 

events are divided into two basic categories: the rough stock 

events and the timed events. Depending on sanctioning 

organization and region, other events such as breakaway 

roping, goat tying, and pole bending may also be a part of 

some rodeos. 

Dog sledding 

A dog sled or dog sleigh is a sled pulled by one or more sled 

dogs used to travel over ice and through snow. Numerous 

types of sleds are used, depending on their function. They can 

be used for dog sled racing. In Greenland the dogs pull in a fan 

shape in front of the sled, while in other regions, such as 

Alaska and Canada the dogs pull side by side in pairs. 

Ice skating 

Most Canadians can skate. The city of Toronto has more than 50 ice 

rinks. You can skate for 7.8km on the Rideau Canal in Ottawa in 

winter. It’s the world’s longest ice rink. It’s the same size as 90 

Olympic ice hockey rinks! 

White water rafting 

Rafting and white water rafting are recreational outdoor activities 

which use an inflatable raft to navigate a river or other body of 

water. This is often done on whitewater or different degrees of 

rough water. Dealing with risk and the need for teamwork is often a 

part of the experience. This activity as an adventure sport has 

become popular since the 1950s, if not earlier, evolving from 

individuals paddling 10 feet (3.0 m) to 14 feet (4.3 m) rafts with 

double-bladed paddles or oars to multi-person rafts propelled by 

single-bladed paddles and steered by a person at the stern, or by 

the use of oars. 

Walking 

Walking is one of the main gaits of locomotion among legged 

animals. Walking is typically slower than running and other gaits. 

Walking is defined by an 'inverted pendulum' gait in which the body 

vaults over the stiff limb or limbs with each step. This applies 

regardless of the unusable number of limbs—even arthropods, with 

six, eight, or more limbs, walk. 

 

Ice hockey 

Ice hockey is a contact team sport played on ice, usually in a 

rink, in which two teams of skaters use their sticks to shoot a 

vulcanized rubber puck into their opponent's net to score 

points. The sport is known to be fast-paced and physical, with 

teams usually consisting of six players each: one goaltender, 

and five players who skate up and down the ice trying to take 

the puck and score a goal against the opposing team. 

 

Ice hockey is most popular in Canada, central and eastern 

Europe, the Nordic countries, Russia and the United States. Ice 

hockey is the official national winter sport of Canada. In 

addition, ice hockey is the most popular winter sport in 

Belarus, Croatia, the Czech Republic, Finland, Latvia, Russia, 

Slovakia, Sweden, and Switzerland. North America's National 

Hockey League (NHL) is the highest level for men's ice hockey 

and the strongest professional ice hockey league in the world. 

The Continental Hockey League (KHL) is the highest league in 

Russia and much of Eastern Europe. The International Ice 

Hockey Federation (IIHF) is the formal governing body for 

international ice hockey, with the IIHF managing international 

tournaments and maintaining the IIHF World Ranking. 

Worldwide, there are ice hockey federations in 76 countries. 

Графичен дизайн: Ирен и Ерен – 8 клас 
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Графичен дизайн: Ирен – 8 клас 
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MESSAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travelling around the world 

Графичен дизайн: Кристияна – 8 клас и Радост – 7б 
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