
Празнично коледно обръщение  

от директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” инж. Бисерка Каменова 
 

Скъпи колеги, уважаеми родители, мили деца и 

ученици! 

Коледа е най-красивият християнски празник, символ на 

надеждата, на раждането, началото на нов 

живот.Коледа е времето на добрите пожелания, на 

веселието около украсените коледни дръвчета. Коледа 

носи усещането за нещо свидно и мило, за семеен уют и 

тържественост. Коледа е топлината на чувството, че 

си специален и обичан. Коледа е времето, когато 

даряваш обич и получаваш обич!  

Всичко това е част от нашата Коледа, част от 

детството и от живота ни, част от вълшебството на 

празничната нощ, която посрещаме всяка година. 

Тази Коледа обаче е различна – в условията на пандемията от ковид-19 живеем, 

работим и учим далече от любимото училище, от приятелите и веселите игри. И 

въпреки тревожната ситуация отново сме заедно – заедно вървим по пътя на 

знанието, творим и се забавляваме. Скъпи родители, искам да Ви уверя от свое име, 

че ръководството на училището и учителският колектив са грижовен и отговорен 

Ваш партньор във възпитанието и обучението на децата ни. Имайте им доверие! 

Мили деца и ученици, бъдете търпеливи, вярвайте в бъдещето, доверете се на 

вашите учители, за да преодолеете изпитанията, пред които е поставен целият 

свят. Заедно можем всичко! 

Скъпи колеги, в очакване на чудото на коледната нощ ви пожелавам сили и  надежда 

за по-добри дни, въпреки трудностите да носите коледния дух 

 в сърцата си! 

Честито Рождество Христово! Благодатна Нова година!  

Нека да е здрава и успешна, светла и плодотворна! 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

Брой 3, Декември 2020 год. 

К О Л Е Д А    Е! 
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Нова ограда около скулптурата 

Украсената елха в училището 

 

Приятели, в миналия брой на нашия вестник ви 

разказахме / и показахме/ за изработването на 

впечатляващата скулптура на Св. братя Кирил и 

Методий, намираща се до нашето училище. 

Дело е на скулптора Марин Вардолов - Мичо. 

Наскоро имаме и нова ограда. Тя е част от 

обещаното облагородяване на терена около 

скулптурата. През пролетта ще се радваме и на 

зелен парк с пейки около нея.  
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Богато украсена 8-метрова елха в центъра на 

Видин 

По повод поставянето  на коледната елха  заместник-

кметът на Община Видин по хуманитарни дейности и 

социална политика Борислава Борисова коментира пред 

журналисти, че подготовката на коледната украса във 

Видин е започнала още в края на ноември, като целта на 

общинското ръководство е въпреки епидемичната 

обстановка да се създаде празнично настроение. 

„Допълнихме украсата на кръговите на булевард 

„Панония“, както и в централната градска част и на 

капиите. Ще украсим също градската градина. 

Обогатяваме украсата на площад „Бдинци“, където освен 

ледената пързалка, на която нашите деца ежедневно се 

радват, добавяме и коледното дърво – осемметрова елха, 

още един подарък за тях“, каза Борисова. Тя обясни, че 

изборът на изкуствена елха е продиктуван от екологични 

съображения. И припомни, че в предходни години в коледно 

дърво се превръщаше борът пред Регионална библиотека 

„Михалаки Георгиев“. С цел обаче той да бъде съхранен, за да му се радваме още дълги години, е 

преценено повече да не бъде украсяван: „Мислехме и върху вариант за живо естествено дърво, 

което впоследствие да бъде засадено, но практиката показва, че често такива дървата не 

оцеляват. Затова взехме решение да подарим на видинчани тази красива коледна елха“. 

Ледена пързалка 

Ледена пързалка вече радва малки и големи във Видин. Днес 

(23 ноември) зимният атракцион, намиращ се на площад 

„Бдинци“, официално заработи. Специални гости 

на празника бяха малките възпитанички на Спортен 

клуб „Ледени искри“, които представиха кратка 

програма и впечатлиха присъстващите със своята 

грациозност и елегантност.  

Сред аплодиращите леденото шоу бяха и 

заместник-кметовете на Община Видин Борислава 

Борисова, Цветомира Илиева, Десислава Тодорова 

и Светослав Скорчев, председателят на Общинския 

съвет Генади Велков и др. 

Заместник-кметът Борисова приветства жителите на Видин, 

които бяха най-нетърпеливи и бяха дошли още на 



В Белиз елхата се украсява с лодки, символизиращи успешната 

риболовна индустрия на страната. Друга типична декорация са 

птиците, които са символ на мира.  

 

 

Празненствата в Италия започват 8 дни пред Коледа, но големите 

подаръци се раздават на 6-ти януари. Тогава с метлата си долита 

милата, но грозновата магьосница Бефана, която раздава подаръците. 

На непослушните деца се полага само по парченце въглен, но захарен.  

 

 

Коледа в Русия 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 укривана дни 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.  

 

 

В Бразилия обичаите са доста различни 

поради разнообразието на населението. 

Една от традициите е направата на 

сцената на "Рождество Христово" или 
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Коледни традиции по света 
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Моята любима коледна рецепта 

                                                                                Коледни сладки  

Необходими продукти:3 1/2ч.ч брашно,220г.масло,3/4ч.ч.кафява захар,1/2ч.ч. бяла захар,3 средни яйца,1 с.л канела,1 с.л 

джинджифил на прах,1/2ч.л сода бикарбонат,щипка сол,щипка карамфил на прах, щипка индийско 

орехче. 

Начин на приготвяне: 

Разбийте маслото и захарта до получаване на хомогенна смес. 

Постепенно добавете яйцата. 

В отделна купа смесете сухите съставки и постепенно ги прибавете към сместа от масло и захар. 

Разделете тестото на 3-4 части и оставете в хладилника,докато стегне ( около 60-90минути) 

Разточетете тестото и изрежете сладките в желаните от вас форми. 

Поставете върху суха хартия за печене.Печете 10-ина минути в предварително загрята на 180 градуса 

фурна. 

Оставете да се 

охлади и Коледни маслени  сладки  

Продукти:                                                                                                           

2 яйца 

150 грама захар                       

250 гр. масло 

1 бакпулвер 

Брашно колкото поеме 

Слага се 1 час в хладилника. Тестото може да се раздели на две части като в едната се слага 

млени орехи и канела, а в другата какао. Може и да се остави само бяло тесто. Разточва се върху 

хартия за печене и се правят формички.  

Глазура за украсяване на сладките 

1 белтък 

250 гр. пудра захар 

2 ч. л. лимонов сок  

Ивана Иванова  

ЗАХАРИНКИ   (С УКРАСА ПО ИЗБОР)   

40 броя  

ПРОДУКТИ  

2 яйца  

1 чаена чаша мас  

1 купичка кисело мляко  

1 купичка от кисело мляко – захар  

1 равна чаена лъжица сода бикарбонат  

3 купички от кисело мляко брашно  

Ванилия-есенция  

НАЧИН ЗА ПРИГОТВЯНЕ  

В млякото слагаме содата и захарта. Разбиваме маста и слагаме яйцата.  

Едно по едно.   

Смесваме млякото и сместа.   

Слагаме  брашното с есенцията(ванилията)- да стане по-гъсто от тесто за кекс.   

Печем ги във форми по избор - за кошнички.   

Отгоре поръсваме с кристална захар и печем.                                                       Любомир Иванов, 6а клас 



Идат коледари 

Коледарите са млади 

мъже- момци, готови за 

задомяване. Водени са от 

по-възрастен женен мъж, 

който ги посвещава и учи 

в специалните ритуали и 

песни. 

Коледуването е съкровена вяра и средство за емоционално 

вживяване в ритъма на Вселената, за да се получи желаното ниво 

на доверие към нея и за да се извоюва достойно за човека 

присъствие в неизвестното бъдеще. В друг аспект то носи 

далечна връзка с тайните мъжки общества през древността и 

силата на водача в тях. Посвещаването в коледарските песни е 

специално. Младите неомъжени мъже се събират с тази цел в 

дома на своя станеник- водач от Никулден до Божич, а 

коледуването е тяхното ритуално представяне като зрели мъже 

в обществото и готовността им да се задомят.  

Водачът е посредник както между мъртвите и живите, тъй и между старата и 

новата година. Наричан кум, почитан и възнаграждаван, покровител на момците, 

царят (станеникът) е най-представителната фигура и трябва да е добър 

стопанин, мъж в разцвета на силите си и речовит, за да може да благославя; по 

неговото име се споменават плодородните години в селото.  



Легенда за коледната звезда 

Тази история се случила с Пепита, бедно мексиканско девойче, 

толкова бедно, че нямало никакви пари да купи подарък на 

малкия Христос в празничната вечер на Рождество. Докато 

заедно с братовчед си Педро вървели бавно към църквата 

нейното сърце, вместо с радост, било пълно с печал. Той се 

опитвал да я утешава. “Пепита, аз вярвам, че и най-скромният 

подарък, даден с много любов, ще бъде хубав в Неговите очи”. 

Думите му я окуражили и тя набрала букет от най-обикновени 

бурени, които растели край пътя, защото това бил единственият 

подарък, който можела да даде. Гледката на стърчащите грозни 

стръкове я правела все 

по-тъжна и объркана. 

Борейки се със сълзите 

си тя влязла в малката 

селска църквичка. Близо 

до олтара, силно 

развълнуваната Пепита 

забравила скромността 

на своя подарък и го 

положила в краката на Исус. Изведнъж се 

случило чудо и обикновените бурени грейнали 

в искрящи, великолепни, яркочервени цветове! 

Тази чудотворна случка била наречена цветя за 

Святата нощ. Днес ние наричаме тези цветя 

коледни звезди. 

 



Резултати от конкурса за есе, разказ и 

стихотворение 

"Добротата е най красивата музика за душата" е казал 

френският писател Ромен Ролан и кога друг път, ако не на 

Коледа, не ни се иска ние и всички около нас да бъдем по-

добри и човечни.Уважаеми ученици, включете се в училищния 

конкурс, дайте своя принос към ДОБРОТАТА в света!  

                Във възрастова група V – VII клас: 

1. място – Цветина Семкова от VI клас 

2. място – Ивана Йорданова от  VI клас  

Какво е добро? Кога да направим добрини? Как да сме добри? Как трябва да споделяме доброто? Всички тези въпроси 

са важни и всеки трябва  се замисли над тях! 

Да започнем от това „Какво е добро?“. Добротата на човек не може да се измери. Не можем да кажем, че човек има 

един килограм добро, или че е дал един метър добрина. Тя не е нещо определено, тя е всички малки и големи жестове 

които хората правят за околните. Няма как да не ти се е случило, някой да направи нещо хубаво за теб и ти да не се 

зарадваш или например да изпаднеш в лошо положение и някой да ти подаде ръка. Ето това е добрината - да зарадваш 

някого или да му помогнеш. 

Кога да сме добри? Винаги! Доброто е нещо, което правим, дори без да се замислим. Понякога го правим, без да 

осмисляме. Дори това че сме живи и здрави, помага на някой човек. Когато мислите, че можете да помогнете или 

зарадвате някого - направете го! Бъдете добри когато можете! 

Как да сме добри?  Хмм… Труден въпрос. Сигурна съм, че първо, за което са се сетили една част от вас, е да отидат в 

центъра на града и да дадат пари на бездомен човек. Да, това е добрина, защото му помагате в труден за него момент, 

но не сте ли се замисляли, че този човек не е виждал друга доброта освен парична, от доста дълго време. Ако пред 

вашия блок има един такъв човек и Вие всеки ден го виждате как му подхвърлят жълти стотинки в краката, можете да 

отидете в близкият магазин, да купите и надпишете някаква хубава картичка и да му я подарите. Знам, че това ще го 

зарадва много повече,отколкото и Вие да му хвърлите стотинки.  

Виждате как дори толкова малък жест може да зарадва човек и да го накара да се почувства щастлив. Затова трябва да 

правим повече добрини, дори да ни се струват незначителни – те могат да бъдат изключително цинни за някого! 

Разбрахме как да сме добри, но как да споделяме добротата си? Това е много просто! Когато споделяме, помагаме, 

слушаме и караме хората да се чувстват щастливи, тогава „заразяваме“ с добродушието си. Сега ще се зачудите - как 

така? Когато сме добри, правим хората щастливи, а когато човек е щастлив, тогава той е добър. И обратното… Когато 

си нервен, правиш и хората около теб нервни. Това е животът, един огромен безкраен цикъл - низ от добрини и 

негативи.  

Сещате ли се за бедния човек, за когото говорих преди малко? Сега си представете, че след време този човек има 

работа, семейство, деца - вие се срещате след години и той познава онази загрижена усмивка, която го е накарал да 

започне да вижда доброто в хората. Той не би отказал помощ на човек в нужда и винаги би помогнал, защото той 

самият е имал нужда от добро. По този начин добротата се споделя. 

Всеки човек расте с добротата в себе си, носи я в една  малка кутийка в душата си. Раздава по малко на всеки, който 

има нужда. Доброто са думи, които казваме на някого, за да го успокоим. Усещането в нас, когато помагаме на някой 

безпомощен човек. Доброто е около нас и ние само трябва да го потърсим, почувстваме и видим. И ние ако променим 

един човек към по-добър  живот, е все едно да променим към по-добро целия свят.    

  Коледа идва и тя е лавина от емоции. Тя е чувство на доброта, обич, топлина. На сплотеност, на уют, на радост. На 

щастие и любов и затова на този християнски празник, който наближава,  ние трябва да променяме живота на онези, 

които имат нужда от това. Коледа е в питката с късмети, пълната къща с детски смях, докато се украсява елхата. 

Трапеза, около която  цялото семейство се е събрало, нетърпението, минути преди да разменим подаръците си. Затова 

няма по-хубаво от това да направим едно дете щастливо на Коледа, като сбъднем мечтата му да отворим сърцата си и 

да направим нещо добро за тях. Да запазим доброто в сърцата си за по-дълго. Мечтайте, вярвайте в чудеса и най-

важното правете добро на всеки, който има нужда. Защото, когато помогнеш на един човек, ти променяш всичко. 

Нека бъдем добри и тази година и да помогнем да онези, които имат нужда.  

                                                                                                                                                  



Във възрастова група VIII – XII клас: 

                     1. място – Елена-Стефани Сливенова от VIIIа клас 

                    2. място – Елеонора Руменова от XIа клас 

Коледа - времето, в което отваряме сърцата си, обръщаме внимание на малките неща и получаваме 

шанс. Украсяването на елхата със семейството, пиенето на топли напитки, гледането на коледни филми 

и усещането на магията на коледния дух. Тогава се замисляме за всичко, което преди просто сме подминавали. Коледа е 

споделеното добро. 

  Хората винаги бързат за някъде. Всеки ден минава толкова бързо, че не можем да му смогнем. Ден след ден, времето си 

минава, но ние не го осъзнаваме. Животът всъщност е много по-кратък, отколкото си мислим. Коледа сякаш ни спира от 

този забързан начин на живот. Спираме и почиваме. Oсмисляме и осъзнаваме, че е почти краят на тази година. Някои може 

да са доволни от своите постъпки и постижения, но други няма да са. За тях това ще бъде една пропиляна година. Коледа е 

шанс да бъдем по-добри, да помогнем на някой нуждаещ се, да поправим грешките си, да се изправим пред страховете си. 

Шансът да повярваме, че чудесата са реалност и те се случват всеки ден.  

  В този свят много хора страдат. Едни са бездомни, други са болни, трети са сами. Всички се нуждаят от искрица  надежда. 

Този празник е празникът на чудесата, защото желанието да направиш някого щастлив, е огромно. Често може да се срещнат 

по интернет клипове на хора, които помагат на хора в нужда. Подаряват дрехи, дават храна и пари и всеки път се виждат 

сълзите от радост на хората. За тях този жест е нещо, което ще се помни. Много кампании се създават с едничката цел да 

направят деня вълшебен. Доброто е заразно. 

,,Преди много, много години в една далечна северна страна зад Полярния кръг живеел самотен старец. Той много обичал 

децата, но си нямал никакви роднини – нито синове и дъщери, нито внучета. В дългите зимни вечери седял самичък пред 

камината и дялкал от дърво играчки – еленчета, кончета, малки шейнички и платноходки. Бумтял огънят, весело пращели 

шишарките, а старецът си мислел за децата и много му се искало да ги зарадва с нещо. И точно в нощта срещу Рождество 

Христово се сетил какво да направи. Сложил той всички играчки в чувал, качил се на ските и подкарал към близкото село. 

Нощта била ясна и тиха. Звездите ярко светели, а луната огрявала пътя му. Селото вече било смълчано и никой не усетил как 

добрият старец оставял пред всяка врата своя подарък. На сутринта настанала голяма радост. Всички се чудели кой е 

донесъл тези прекрасни неща. Питали, разпитвали – малко било селото, познавали се – но никой не знаел. Най-щастливи 

били децата – те не питали и разпитвали, а викали: „Благодаря ти!” Викали толкова силно, че даже старецът ги чул в своя 

отдалечен дом. Зарадвал се самотникът и за пръв път от много време се почувствал щастлив. Дарената радост му се върнала 

многократно и той с нови сили започнал да прави още и още играчки, за да зарадва още и още деца. Така изминали няколко 

години. Кой пръв и кога споменал името Дядо Коледа, не се знаело, но така си и останало. Децата започнали да украсяват 

елхите пред домовете си, да вият венци от борови клонки, а на сутринта да благодарят на добрия Дядо Коледа. " 

Коледа е надежда. Коледа е времето, в което започваме да вярваме в своите мечти и мислим, че могат да станат реалност. 

Усмихваме се повече. Любовта на семейството ни прави силни и непоклатими. Чувстваме нуждата да разпространим 

усмивките и щастието. Коледа в сърцето, душата, въздуха. Коледа в нас. Когато повярваме в себе си, точно тогава се случват 

и чудесата.   

Да си подадем ръка  

Нещо малко, но от сърце. 

подавам аз в твоите ръце. 

Доброта, усмивки и пожелание 

за дни, в които щастието 

всички да ни връхлети. 

 

По Коледа наистина 

се случват чудеса, 

затова нека усмивките 

да не падат от нашите лица. 

 

 

Надежда и доброта.  

Нека всички 

 да си подадем ръка.  

 

Извинявай да си  кажем, 

ако сме сгрешили, 

и да простим, 

ако не сме били простили. 

 

За да изгрее 

добротата в света, 

както грее всяка коледна елха. 

 

Да обърнем внимание 

на хората любими 

и да си припомним 

дните ни  щастливи. 

Защото това е месец 

изпълнен с чудеса, 

с приказки любими 

и семейна топлина. 

            Елеонора Руменова от XIа клас 



Резултати от конкурса за рисунка на 

коледна тематика 

Категория 1-4 клас: Iмясто-Георги Димитров/1а клас ; II място -Димана Петрова/3а 

клас;  III място-Ася Петкова/1б клас 

Категория 5-7 клас: I място- Карина Пепова/5а клас; II място-Ванеса Младенова/5б ; III 

място-Авигея Михайлова-7а;  

Категория 8-12 клас: I-Зорница Пепова/12а клас  ;II-Валентин Ивайлов/11а клас    ;III- 

Диана Миткова/8а клас 

Категория 1-4 клас: 

I място-Георги Димитров                              II място -Димана Петрова                                               III място-Ася Петкова 

Категория 5-7 клас: 

    I място- Карина Пепова                             II място-Ванеса Младенова                       III място-Авигея Михайлова 

Категория 8-12 клас:  

         I-Зорница Пепова                                  II-Валентин Ивайлов                                        III- Диана Миткова 



СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сред 

одобрените училища за работа по  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” 

 Модул „Подкрепа на целодневното обучение 

на учениците” – 2020 

ПРОЕКТ     „ИГРАЯ, УЧА И СПОРТУВАМ = 

ГОТОВ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

На 14 декември пристигнаха мебелите – 

масички, шкафчета и модулни секции, с които 

определената стая ще бъде превърната в 

интерактивен, модерен, привлекателен и 

уютен кът за дейности по интереси на малките 

ни ученици. Те ще провеждат заниманията си 

сред нови книги- художествена литература, 

енциклопедии и справочници, ще имат тихи 

настолни игри и множество допълнителни 

Дейности по Национални програми и 

проекти 



Резултати от конкурси 

Ученичката Паола Цветанова от 

Iа клас, с класен ръководител г-

жа Ирена Николова спечели III 

място в националния конкурс за 

детска рисунка „С очите си видях 

бедата“-2020г., което я класира за 

участие в международен етап. Да 

пожелаем на Паола да следва и 

постига мечтите си.  



Телефон: +359 (0)94 606157; +359 
(0)94 600621 
 E-mail: sou6_vd@abv.bg 

Можете да намерите вестника и в електронен вариант на сайта на училището. 

Ученическо творчество  

Виктор Димитров  VIIIа клас 

Снежинки навън танцуват,  

а вътре печката гори.  

Ето пак дойдоха 

 най-вълшебните ни дни.  

 

 

Навън децата засмени,  

се пързалят с шейни,  

а родители сърдито викат - 

Облечи!  

Навън е тихо вечер,  

но за сметка на това,  

във всяко семейство 

свети по една коледна 

елха.  

 

Незабравими вечери 

семейни  

украсяващи дома  

и деца весело викат  

Топлина и надежда 

слели се сега 

 в месеца декември  

най-очакваният на света.  

Коледните лампи светят  

както свети надеждата една  

за по-добро бъдеще  

за всички по света.  

 

Любовта грее  

във всеки един от нас,  

а доброто се показва  

дори и в най-трудният ни час,  

защото сме декември,  

месеца на любовта,  

на надеждата,  

на мечтите,  

            Елеонора Руменова от XIа 

Портрети на именити личности 

mailto:sou6_vd@abv.bg

