
   

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Загадката с изчезналите подаръци 

Литературно четене: Вълшебството на Коледа 

   —Трябва да зарадвам всяко дете с подаръка, който си е пожелало! — завайка  се дядо 

 Коледа. —Горко ми! Каква беда ме сполетя! – Добрият старец се втурна  към шейната 

с елените. — Писмата са изчезнали без следа! Разбрахте ли ме?  

— Как така са изчезнали? — възкликна Снежанка.  

— Не знам, загадка е това! — прошепна дядо Коледа. 

      А в това време зад чувалите с подаръци се чу някакво похъркване. Дядо Коледа и  

Снежанка се спогледаха стреснато, но се престрашиха и дръпнаха чувала с подаръците. 

Каква бе изненадата им, когато видяха , че там се бе настанило джуджето Поспаланко и 

сладичко си спеше! Бе се увило в писмата като в завивка! 

    Дядо Коледа му викна сърдито. Джуджето Поспаланко подскочи, 

видя, че белобрадият старец му се сърди и  рече: 

— Извинявай, дядо Коледа, не знаех, че си  търсил писмата, аз само 

исках да ти помогна да ги разпределиш! 

      Дядо Коледа прости на Поспаланко. Той разбра, че джудженце-

то има добри намерения и с усмивка му каза, че ще трябва да му 

помогне и при разпределянето на подаръците. А Поспаланко обеща, 

че вече ще спи само в собственото си легълце! 

               Автор: Дани, 2 . клас 
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    В дните преди Коледа във втори и четвърти клас се проведе четене на авторски лите-

ратурни произведения.  Това бяха стихове, разкази и приказки, написани от наши уче-

ници. Авторите ни са малко, но затова пък бяха възнаградени с проявен  интерес и сил-

ни ръкопляскания.  

    Макар че темата на четенето бе Вълшебството на Коледа, на малките слушатели бяха 

прочетени и творби, участвали в различни конкурси, чиято тематика бе далеч от колед-

ните празници. “Колко трудна е математиката”, “ Коте”, “Златна есен” бяха само част 

от прочетените заглавия, наред с 

коледните стихове. А има още как-

во да се прочете! 

    Целта на авторското представя-

не бе да се запознаят учениците с 

детската литература чрез познати, 

обичани лица от ежедневието, мо-

тивиране към творчески търсения 

и опити,  провокиране на интерес 

към литературата изобщо. 

  Вярваме, че сме успели да пос-

тигнем тези цели и че броят на 

пишещите  ще се увеличи! 



             Дойде време да се правят подаръци за Коледа. Затова в работилницата на Дядо Коледа настана бъркотия. 

За жалост нещата не винаги се случват така, както ни се иска.  

    А  защо  ли е така? Може би заради Рочи. Кой всъщност е той? Веднага ще ви кажа -  Рочи е най - палавия и 

лош елф в работилницата на Дядо Коледа. Има си брат близнак на име Кочи и за разлика от него той е  едно наис-

тина добро и послушно елфче.  Винаги спасяваше брат си, когато направеше някоя беля. Най - големите беди или 

по скоро злини бяха, когато миналата година се опита да унищожи всички подаръци, но Кочи, разбира се, го спря 

навреме. Въпреки това лошото елфче не се отказа и цяла година мислеше как да осъществи пакостливия  си план, 

без  Кочи да разбере. Само че те бяха братя, при това близнаци, затова Кочи  четеше мислите на брат си като отво-

рена книга. 

      Кочи винаги се чудеше защо брат му е такъв и дали ще е такъв през целия си елфски живот, който е много, 

много повече от човешкия живот.  Сигурно и вие, но това всички ще го разберем накрая. Сега да започнем отнача-

ло. 

       Беше 21 декември и Рочи вече беше направил първата си пакост - бе откраднал и скрил инструментите за иг-

рачки на Дядо Коледа в мазето на малката им къщичка. Кочи бе видял това и затова побърза да върне още вечерта 

всичко на мястото им. На сутринта, когато Рочи не ги намери, се ядоса и реши да премине  към втората стъпка от 

плана да провали Коледата - да завърти главния зимен часовник, който определяше времето на цялата зима, дори 

Коледа. Това беше доста опасно, защото той искаше да премести стрелките така, че зимата да е свършила. Часов-

никът се намираше в отделна стая, но когато Рочи влезе, остана учуден - часовникът го нямаше. 

- Ама как така го няма, къде е? - Много въпроси за едно малко елфче, което така и не  

разбра , че уроците трябва да се учат – както бе направил Кочи. Когато доброто елфче бе още ученик, когато учеха 

за зимния часовник в елфическото училище, бе разбрал, че на гърба му има копче, което като го натиснеш, и ти, и 

часовника, ставате невидими. И той го направи и докато ви обяснявам всичко това,  Кочи и часовника бяха стана-

ли невидими, а   Рочи вече си бе тръгнал.  

      На следващия ден, вечерта срещу Коледа, настана суматоха, защото елените бяха изчезнали. Познайте кой бе 

виновен за това! Естествено, че  Рочи - бе оставил  вратите на кошарата отворени и всички еленчета бяха отишли 

на една място,  тоест в зимната градина. Всички начело с дядо Коледа хукнаха да ги прибират обратно. Ноооо...... 

      Ето, че се случи нещо неочаквано. Появиха се Рочи и елените! 

- Странно ми е как първо ги пуска а после ги прибира! – промърмори Кочи подозрително. 

       Това се случи, защото когато отвори вратата, с него се случи чудо и  той поиска да 

направи нещо добро. Дали обаче това чудо се дължеше на вълшебния звезден прах, по-

сипан от Дядо Коледа, скрит зад вратата на кошарата, или заради вълшебството на Коле-

да,  не мога да кажа. Едно е ясно – Рочи намери и върна елените! Освен това се извини! 

       Но дали може след това закъснение всички деца да си получат подаръците? Ами мо-

же, щом до три през нощта те бяха раздадени! На коледната сутрин Рочи не очакваше 

подарък след това, каквото направи, нищо че вчера всички му простиха. Само че  и той 

получи подарък, защото върна елените, което бе добро дело, а който прави добро полу-

чава добро. 

         Е, остана само едно нещо да ви кажа - честита Коледа! 

                                              Автор: Красимира, 5. клас 
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Шарен свят 

 

Екипът на вест-

ник  

“Шарен свят” 

 Ви пожелава Ве-

села Коледа  

и щастлива, ша-

рена   

Нова година! 
Сурвакниците, изработени  за конкурса 
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Баба Зима 

  

Ето дойде Баба Зима - 

от всички най-любима! 

По пързалки и с шейна 

аз със  Вятърко летя. 

 

 Коледата вече наближава, 

много мъничко остава. 

Гостенинът мил и драг 

ще премине преспи сняг - 

 

с еленчетата бързи, хвърковати, 

по пътеки снежни, чудновати! 

Носи във чувал вълшебен той 

за послушковците дарове безброй! 

                                            В. Жекова 

Коледни камбани зазвъняха 

и селцето цялото заляха. 

Те приветстваха ни всички: 

 -Хайде, и лоши, и добрички, 

 

край елхата застанете, 

весел празник посрещнете, 

със усмивка на лицата, 

със доброто във сърцата! 

 

Обещайте помежду си 

никой тук да се не муси, 

а да викне с ясен глас, 

да се чуе чак до нас –  

Радост на Коледа 

   Семейството на пишещите 

ученици в нашето училище 

се увеличава! Представяме 

Ви новите попълнения -  

Даниела и Данаила от втори 

клас. Пожелаваме им твор-

чески успехи и вдъхновение,  

за да пресътворяват света 

около себе си и ние, четящи-

те, да то видим такъв, какъв-

то го виждат те! 

Част от коледните картички, 

участвали в конкурса 

Всички дечица са щастливи, 

всички дечица са нетърпеливи -  

приготвили подаръци красиви 

за своите роднини мили. 

 

Дядо Коледа ще ни посети 

скоро със елените добри -  

Славчо, Пъргавелко и Звезда, 

впрегнати са вече във шейна, 

 

със подаръчета, със играчки, 

в училище и във детски ясли 

Тоолкова много има … 

ще трябва да раздава цяла зима! 

             Автор: Данаила, 2. клас 

Коледно нетърпение  

 

че щастлив е този ден, 

този ден необикновен! 

 

Автор: Елена, 6. клас 

Дядо Коледа пристига 

Автор: Николай, 2. клас 
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Вълшебна Коледа 

 

Коледният турнир по 

тенис на маса е традици-

онен за нашето училище 

и в него участват учени-

ци от пети до седми клас. 

Тази спортна проява е 

очаквана с нетърпение  

от участниците и с инте-

рес от по—малките уче-

ници. 

Дядо Коледа, щом почука,  

аз вратата ще отключа. 

В чувала пълен ще надникна 

и от радост ще възкликна. 

 

Ще го прегърна със усмивка: 

-Дядо Коледа, дай си почивка! 

Ще извадя от чувала аз нещата 

бързо ще ги сложа под елхата. 

 

 

 

Еха, колко много книжки и играчки! 

Ще го даря със песни и закачки! 

И със радостна усмивка на лице 

благодаря, ще кажа - от все сърце! 

 

Автор: Дани, 2. клас 

 

 

  В последната седмица на декември се про-

веде коледен базар, на който бяха изложени 

различни декоративни предмети и празнич-

на украса. Главният “виновник” за събитие-

то бе Адриан от 6. клас. (на снимката вляво) 

     За първи път тази година на благотвори-

телна разпродажба бяха предложени и ко-

ледни сладки като част от училищния Коле-

ден конкурс. Това се случи едва когато тех-

ният външен вид и вкусови качества бяха 

оценени от компетентно жури. Можем да 

кажем, че тези сладки изкушения свършиха 

много бързичко! 

   В Коледния конкурс участваха също  кар-

тички и сурвакници, изработени от учени-

ците. 

     В последния учебен ден всички, участва-

ли в училищния и общинския конкурс бяха 

наградени с грамоти и предметни награди. 

Коледен базар 

Коледен турнир по тенис на маса 

Зимна нощ 

Автор: Малина Дичева, 

учител  
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Редакционен екип: 

Елена Василева  - 6. клас 

Виктория Жекова - ст. учител 

 

 

 

Нашият свят в рисунки 

Коледари 

Автор: Йоан, 1. клас 

Зимен пейзаж 

Автор: Елена, 6. клас 

Декоративна композиция 

Автор: Йоанна, 6. клас 

   Наша кукла, изработена от Стефани – 

7. клас, е отличена между 564 участни-

ци в Пети Национален конкурс за кукли 

„В очакване на Коледа“ 2018 г., катего-

рия Оригинална кукла/Плъсти.  

     Конкурсът е организиран от НЧ „Св. 

Св. Кирил и Методий 1985” и сдруже-

ние „Усмивка” с подкрепата на Община 

Бургас и под патронажа на зам. област-

ния управител на област Бургас и е с 

благотворителна цел.  


