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Какво е Коледа? 

Коледа е зима. Пухкав сняг, снежинки във вихрен танц, натежали в 
бяла премяна дървеса, свежни топки и човеци. 
Коледа е магия, вълшебство, очакване на коледно чудо. 
Коледа е ваканция. Безгрижни игри, срещи с приятели, забавления, 
снежни писти, ледени пързалки, ски, шейни,  кънки на лед, изобилие 
от свободно време, спокойствие, много, много смях. 
Коледа са блестящите витрини на магазините, изобилието, 
празничните улици, коледните песни, звучащи навсякъде, 
светлината на коледната украса. 
Коледа е очакване и нетърпение. Откровено написани писма до Дядо 
Коледа, поръсени със сълзи , но и с тайни надежди за сбъднати 
мечти. Жадно разопаковане на подаръците, поставени под елхата. 
Коледа е топлината на дома, блясъкът на празничната украса, 
топлата прегръдка на мама, изобилната трапеза, уханието на 
коледни гозби и сладкиши, ароматът на коледното дръвче, 
радостта  да сме всички заедно. 
Коледа е доброта. Отворени сърца за съпричастност и 
благотворителност, копнеж към един по-добър свят. 
Коледа е Рождество. Радост от рождението на Спасителя. 
Здрава, весела и изобилна Коледа!  
 

          Екип на вестника 
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КОЛЕДНИЯТ БАЗАР 

Коледният базар е запазена марка на малките ученици от 
104. училище. Всяка година ,месец преди Коледа, в часовете по 
труд и техника и изобразително изкуство започва трескава 
подготовка за базара. В последните години с желание се включват 
и децата от занималните, както и по-малки и по-големи ученици 
от клубовете по проект „Успех”. Всички имат амбицията да 
покажат талант и оригиналност, но и да се включат с 
произведенията си в коледната благотворителност. 

Тази година базарът беше открит на 17 декември. За 
часове бяха разпродадени предметите, направени от децата, а 
средствата, получени от продажбата бяха закупени.... 

По традиция коледните предмети са изработени от 
екологични материали, които могат бързо да се рециклират и не 
замърсяват околната среда. Изобилстваха коледните картички. 
Пъстри, ярки, изработени с много фантазия и старание. Имаше 
интересна коледна украса, снежни човеци от плат, коледни звезди, 
изплетени от стари вестници и списания, керамични украшения 
за елха, венци от клони и прежда, украси от шишарки и зебло. 
Както всяка година се отличиха учениците на г-жа Досева, които 
проготвиха ароматните коледни сладки, украсени с цветна 
глазура. Запази се тенденцията отделни родители да се включват 
доброволно в базара с кулинарни изкушения. 

Автор: Ива-Мария Башлийска, 7.в 
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ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 

 

Нарекохме ученичката Виктория Цветкова от 7.б клас „ 
разказвачката на криказки”. Вики е много талантлива не само в областта 
на изкуствата. За нейните успехи ще пишем в нашия вестник и занапред. 
Публикуваме една нейна коледна приказка. 

 

Обещанието на снежинките 
 
Алармата иззвъня дълго и пискливо като зов за помощ. Сънено се протегнах изпод 
пухената завивка и спрях дразнещия звук, но вече не можех да заспя. Не знам защо бях 
забравила да изключа будилника си вчера, ала ето - и днес  той беше първото нещо, 
което видях, щом се събудих. Погледнах през прозореца. 

Едва тази нощ, като някакво коледно чудо, беше завалял сняг и сега всичко беше 
затрупано с бели преспи. 

Малките нежни снежинки летяха плавно отвъд прозореца на стаята ми. 
Танцуваха своето "Лебедово езеро", завихряха се и падаха сякаш поразени от невидима 
сила. Оставаха да лежат спокойно на земята, но не изчезваха, а обещаваха нещо, което 
все още не можех да разбера, въпреки че ги гледах от един час. 

Всички още спяха. Излязох навън. Стигнах до площада на малкото ни градче и 
спрях поразена - в този студен зимен ден няколко бедни деца от местното 
сиропиталище украсяваха елха, разположена в центъра на площада, и пееха коледни 
песни. 

Приближих се. Внезапно изпитах непреодолимо желание да им помогна, да се 
включа в радостната подготовка на празника, да се потопя в коледната атмосфера. 
Още щом ме видяха, малките деца, изпълнени с надежда, се втурнаха към мен и сами 
ми предложиха да украсявам заедно с тях. Съгласих се, без да мисля много. Започнахме 
да увиваме лампички, да окичваме гирлянди, да поставяме топки... Не след  дълго бяхме 
готови. 

И тогава децата, които от цялото си сърце искаха да зарадват другите, тръгнаха 
към мрачната сграда на сиропиталището. Чувствах се странно, докато ги наблюдавах,  
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и едва сега осъзнах какво съм искала да направя - аз исках да зарадвам ТЯХ, тези 
малки добри, но злочести същества, които се бяха погрижили за коледното настроение 
на всички в града. 

Побягнах към вкъщи, защото нямах време за губене. Взех една голяма тежка 
кутия и се върнах на площада, при елхата. Надписах капака на кутията с някаква 
химикалка, която намерих в джоба си. Вдигнах отново жълтата слънчева кутия с ярки 
червени букви и я поставих под светещото коледно дърво. Погледнах към нея и към 
сиропиталищетто още веднъж и се отдалечих. 

Вървях бавно, оставяйки в снега малки стъпки, които сякаш внушаваха, че аз съм 
единственото живо същество в необятната бяла пустош. Спомних си за обещанието на 
снежинките-балеринки. Беше се сбъднало по най-прекрасния начин... 

Бележката - "Весела Коледа, мили приятели! Вие бяхте най-ценният ми подарък. 
Благадаря!" - и жълтата кутия продължаваха да си лежат спокойно в пухкавия бял сняг 
в очакване на децата от сиропиталището... 
       Автор: Виктория Цветкова, 7.б 

 
 

НАШАТА АНКЕТА НАШАТА АНКЕТА НАШАТА АНКЕТА 
 По традиция в навечерието на Коледа провеждаме анкета сред най-малките 

ученици. Питаме ги вярват ли в дядо Коледа и какво очакват от добрия старец. Този 
път репортрката Ива Димитрова поразпита по-големи ученици – петокласници от 
пети „д”. Отговорите им ни изненадаха: 
    Кадир Хасанов Кадиров, 5. д 
   -Аз вярвам в дядо Коледа, защото носи хубави подаръци. И затова си пожелавам баба 

ми и сестричката ми да се върнат при мен поне за Коледа! Друго не искам! . 
Кадир ни трогна с желанието си. 
 Марио Цветомиров Димитров, 5.д 
    - Горе- долу вярвам в него, защото знам, че не съществува, но много ме кефи. От дядо 

Коледа искам да изкарвам по всичко шестици! .  
Може би Марио трябва да се потруди повече и шестиците ще са реалност без 
участието на дядо Коледа. 

 Катерина Христова Топова- 5д 
    -Не вярвам в дядо Коледа, защото мисля, 
че не съществува. От него искам iPad 
таблет и iPhone. 
Малко странно да искаш нещо от човек, 

който мислиш, че не съществува . 
Съгласни сте нали? 

Въпросите зададе Ива Димитрова, 7.в 
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ 

 

Продължаваме поетата инициатива да поразпитаме малцината учители мъже в 

нашето училище. В навечерието на Коледа репортерите Полина Брогле и Виктория 

Цветкова се срещнаха с г-н Мирослав Цолов, учител на първи клас, и му зададоха 

няколко въпроса. Той беше любезен да отговори на тях. 

Кой е господин Цолов? Можете ли да се представите с 
няколко думи? 
Аз съм Мирослав Цолов. Преподавам с 104. Училище от 24-
25 година. Сега съм учител на 1. б клас. 
Какво беше Вашето детство и кой е най-вълнуващия Ви 
спомен оттогава? 
Моето детство беше много отдавна. Имах много хубаво 
детство – беше щастливо детство. И най-хубавият ми 
спомен е, че живеехме в къща с голям двор, където играехме с 
другите деца.  
Кого решихте да станете учител? 
Случайността има пръст в решението ми да стана 
учител.Все пак майка ми беше учителкаи от нея съм впечатлен от учителската 
професия. Тя несъмнено е оказала някакво въздействие върху избора ми, знаех колко 
полезна е тази професия. 
Работили ли сте нещо друго? 
Да, работил съм. 
Имали  сте възможност да смените работата си. Защо не го направихте? 
Отговорността за децата нито за момент не ми е позволила да направя това. 
Какво Ви дава работата с учениците? 
Щастие и удовлетворение!всеки успех на децата ме радва и изпълва с гордост. 
Какво мислите за мъжете, които работят като учители. По-лесно или по-трудно им 
е? 
Трябва да има повече учители мъже в училище. По принцип майката играе по-важна 
роля във възпитанието на детето и затова , за да се изравни възпитанието, трябва да 
има повече мъже, които да работят в училищата. 
В свободното си време извън училище правите ли нещо различно, интересно? 
Да, занимавам се с градинарство. 
Коя е последнатта книга, която прочетохте? 
Последната книга, която прочетох, е книгата „ Приключенията на Хрипчо”, написана 
от ученик от пети на 104. училище. 
Имате ли трик, с който да накарате малките ученици да четат повече? 
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Трик нямам, но ги направлявам и убеждавам, че четенето е богатство и допринася за 
по-широк кръгозор към света. 
Печатна или електронна книга? 
Печатна без колебание. 
В навечерието на коледните и новогодишни празници пожелайте нещо на учениците и 
учителите от 104. училище. 
Пожелавам им да са здрави, да бъдат трудолюбиви и ученолюбиви и да се сбъднат 
всичките им мечти! 
Благодарим за отделеното време. 
    Въпросите зададоха Поли Брогле и Вики Цветкова, 7.б 

Снимки от коледния базар 

 
ПРОЕКТ УСПЕХ  ПРОЕКТ УСПЕХ  ПРОЕКТ УСПЕХ 

 

Коледен волейболен турнир 
 

На 12 декември 2014 година във 
физкултурния салон на 104. училище се 
проведе Коледен турнир по волейбол. Наред с 
учениците от спортния клуб по проект 
УСПЕХ с ръководител г-жа Ивелина 
Михайлова в турнира се включиха и други 
шестокласници, любители на волейбола. 

Децата дойдоха в училище в съботния ден и с истински спортен хъс се 
състезаваха, разделени на четири отбора. Водени от своята учителка, 
момчетата и момичетата сътвориха истински спортен празник. 
 
       Автор : Алекс Рангелов, 7. в 
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Книги за ваканцията? Повечето от вас, нашите 
читатели, ще отвърнат скептично глави. Но всъщност 
какво по-подходящо време от ваканцията и празниците,  
коледни и новогодишни  за някое вълшебно четиво, което да 
носи духа на Коледа и да ни прави истински добри. Ето и 
нашето книжно предложение. Книгата е стара, но 
поколения деца са я разгръщали с трепет. 

Аз съм Поли от 7.б и ви препоръчвам да прочетете 
„Лешникотрошачката”, а защо не и да гледате балета със същото заглавие в 
Народната опера. 

„Лешникотрошачката и царят на мишките” е написана от немския 
писател Ернст Теодор Амадеус Хофман преди два века. Това безспорно е 
най-популярното му произведение.  

Малката Клара очаква в коледната вечер да получи подарък – кукли. 
Но кукли няма, затова нейният кръстник Дроселмайер и подарава 
лешникотрошачка. Клара заспива под коледната елха с подаръка си, 
лешникотрошачка, и се пренася в чуден свят на съновидения, които я 
даряват с най-красивите и незабравими коледни емоции. В съня и играчките 
оживяват и водят своите справедливи битки с армията на цар Плъх, а 
грозната лешникотрошачка се превръща в красив Принц. Тъкмо когато 
трябва да отпразнуват сватбата на Клара и Принца, момиченцето се 
събужда.Вълшебството си е отишло. 

Книгата на Хофман е превърната от руския композитор Чайковски  в 
балетна постановка, която се поставя в целия свят в навечерието на 
Коледа.Вълшебство, магия, празник – така мога да нарека срещата ми с 
книгата и балета. И двете са подходящи за деца от всички възрасти, стига 
да вярват в магията на Коледа и във вълшебния свят на детството. 

Прочетете и гледайте – така ще си доставите несравнима радост. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Препоръчваме ви да 

прочетете 
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Както в всеки един спорт така и във волейбола има победи и загуби. Има едно 

много по-важно нещо и това е самата игра. Не е важно това дали сме спечелили , или 

загубили, важно е как сме играли и  дали сме се забавляваме, докато правим каквото и 

да било. Трябва да изживяваме всяка една минута от живота си по невероятен начин. 

              Когато играх в отбора на училището, аз сбъднах една моя мечта и изживях 

нещо наистина прекрасно. Имахме тренировки, играхме и се забавлявахме. Разбирахме 

се много добре. Момчетата също бяха много силни. Г-жа Михайлова и г-н Дойчев ни 

тренираха и им благодарим, че отделиха от времето си и ни научиха как да бъдем 

единни, да сме екип, да се разбираме и да играем достойно. 

              Когато стана време да излезем на игрището и да покажем какво можем, всички 

бяхме много притеснени. Много наши съученици бяха дошли да ни подкрепят. Това ни 

беше достатъчно да се стегнем и да победим. Бяхме много щастливи. На другия ден 

момчетата също показаха, че са номер едно. И така след като победихме 126-то и 121-

во училище се класирахме да играем срещу 73-то. Няма да крия, че тогава не показахме 

всичко, каквото можехме, но и те бяха на ниво. Мачът беше оспорван, но въпреки това 

ни победиха. Не можем да виним никого от нас. Просто го приемаме и продължаваме с 

гордо вдигната глава, защото играхме честно и достойно. Момчетата също имаха  
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Волейболистите на 104. ОУ участваха по традиция в първия кръг на Ученическите 

игри, който се проведе в периода 2-5 декември 2014 гв зала Триадица. След много 

добра игра и изключителна атмосфера, създадена от нашата публика, отборите на  

момичетата и момчетата ( 5-7 клас) се класираха на второ място.  

Второто място бе успех и за младите ни футболисти, които също се включиха в 

Игрите и изиграха успешно мачовете си на 30 ноември 2014 г. 

Заслуга за доброто представяне на нашите спортисти имат техните ръководители – г-

жа Ивелина Михайлова и г-н Асен Дойчев, учители по физическо възпитание и спорт. 



 

 

силен противник – отбора на 20-то училище и загубиха, но това не попречи да 

продължим да показваме колко много са ни дали нашите прекрасни учители.  

          Искам като заключение да кажа, че много благодаря на прекрасните ни отбори 

(момчета и момичета), че ми помогнаха да осъществя тази прекрасна мечта. 

Наистина не ни се искаше да свършва, но всяко хубаво нещо има своя край, за да започне 

ново още по-хубаво!              
         Автор : Силвия Грудева, 7.г 

 

 
ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ   ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ 

 

Приятели, в този брой на вестника ще ви 

предложим любопитни факти,  свързани с 

историята на коледните елхите  и коледната 

украса. 

 В Германия започнали да украсяват 

иглолистни дръвчета през 16. век 

 Първите коледни елхи в България се 

появили под влияние на руснаците 

непосредствено след Освобождението. 

 Всяка година около 35 милиона живи коледни елхички се продават в САЩ. 

 Коледното дръвче обикновено се отглежда цели 15 години, преди да стане 
подходящо за продажба. 

 Първата изкуствена коледна елха е създадена в Германия от изсъхнали гъши 
пера.  

 Стара традиция е украсяването на коледната елха със светлини. Тя се е 
зародила, когато преследваните християни започнали да поставят запалена свещ 
на прозорците си, често в дърво или растение, като знак, че там ще се казват 
молитви. 

 В католическите страни на прозорците в навечерието на Коледа се поставя 
свещник със запалени свещи. Днес свещниците светят с електрически крушки. 

 Красива сребърна играчка за коледна елха на 140 години може да се окаже най-
старата коледна украса в света. Британката Анабел Смит е поставила 
играчката, която датира от 1870 г., на прозореца на къщата си. Тя била 

купена за нейния дядо, когато бил бебе. 

Брой 3,  2014/ 2015 



 

 

 Електрически лампички за украса на елха са използвани за пръв път през 1895 г. 

 Повечето части от коледната елхичка спокойно могат да бъдат изядени, а 
игличките са добър източник на витамин С. 

 В Полша играчките-паячета са много популярна коледна украса, защото се 
смята, че паяк е изплел одеяло за бебето Иисус. 

 
 

СМЯХ  СМЯХ  СМЯХ  СМЯХ  СМЯХ  СМЯХ  СМЯХ 
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– Тате, тате, знаеш 

ли кой влак закъснява 

най-много? 

– Кой? 

– Този, който обеща 

да ми купиш за 

Коледа. 

– Дядо Коледа, 

благодаря за подаръка. 

– Няма защо, 

момченце! 

– И аз така мисля, но 

мама настояваше да 

благодаря... 

Редакционен екип: 

Ръководител : Лилия Дикова 

Екип: Петя, Ния, Радина, 
Стефан, Алекс, Рада, Ива-
Мария, Силвия, Ива, Бояна, 
Симона, Митко, 
Кристиян,Вики 
 

В следващия брой очаквайте: 

Резултати от национални 

състезания и олимпиади 

Спорт и спортни постижения 

Празници 
 



 

 

В РАБОТИЛНИЧКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА 

 
В събота, 13 декември, бе проведена представителна изява на клуб с ръководител г-жа 
Кръстева. Надникнахме за малко. Всички бяха много съсредоточени и не ни обърнаха 
внимание. Цареше трескава предколедна подготовка – деца и родители заедно 
подготвяха украса за коледния базар. Сякаш бяхме попаднали в работилничката на 
дядо Коледа. 
 
 

 

 

 

Материала подготви екип на вестника 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


