Спасителю наш
В небето светлинка проблясна.
Звездица нежна леко заискри.
Засвети в небосклона ясна
и пътя божи ярко освети.
Ти чу как камбанен звън отеква в тишината,
а навред цари спокойствие и мир.
Ти чу ли как молитва се отронва от устата
и носи се тя волно във безкрайна шир.
Днес Коледа е! Нека пеем песни!
Да славим Бога в този чуден час!
Виж, там бели ангели небесни
сърцата радват със божествен глас.
Днес празник е. Във храма божи
да се помолим ний за топлина,
главица леко всеки да положи
на нечия изстрадала ръка.
В сърцата милост да запалим,
за злото обич да дадем,
със нежна дума всеки да погалим,
Спасителю, прости, да изречем!

ПЕТОКЛАСНИЦИ ПОСЕТИХА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
През месец ноември петокласниците от нашето училище посетиха
Националния етнографски музей по повод деня на отворените врати.
Акцент тази година бе „ Имало едно време у дома“. Какво или къде е „ у
дома“ ? Кога и с кого се чувстваме „ в къщи“ ? „ У дома“ място ли е за
усещане? И какво е „у дома" в днешно време, когато пътуваме по целия
свят, емигрираме, работим на
много места, сменяме коли, къщи,
мебели, телефони, лаптопи……?
Основната идея за изложбата е да
ни
върне
в
едно
малко
позабравено и поизмислено "едно
време“, когато да се задомиш е
означавало
да
създадеш
семейство, когато вкъщи е имало
„къщи“, когато голяма част от
покъщнината е била домашно
направена и когато къщата е била
закриляна от домашен дух и
с
п
о
м
е
н
и
.
Безвъзвратно изчезналият свят на
традиционния селски дом , обаче не принадлежи само на музея - някои от
традиционните домашни „технологии“ продължават да битуват в
настоящето под една или друга форма: в умението ни да изработим сами
мебели и предмети за бита, да опечем питка, да наберем и изсушим билки,
да
изплетем
шал,
да
поиграем
на
жмичка.
Замисълът на експозицията е да покаже и разкаже по интерактивен и
интересен начин за съвременния човек технологията на „производство”
на традиционния дом – от строежа на къщата и огнището, през
изработване на някои знакови предмети от домашната покъщнина и
приготвянето на хляба, до характерни домашни женски и мъжки занаяти
и детски игри. Щрих при представянето са както специфичните
технологични техники и процеси със съответните суровини, материали и
инструменти, така и свързаните с тях народни вярвания, обредни
практики,
словесен
и
музикален
фолклор.
На фона на изложбата „Имало едно време у дома” бяха организирани
следните прояви: месене на обредни хлябове, изработване на играчки от
природни материали, правене на бижута от цветна тел и камъчета, тъкане
на стан, ателие „Грънчарство”, ателие „Дърворезба”, настолни игри,
правене на „шарена сол”, ателие „Художествено плетиво”, игра ”Стани
фолклорист”,
разучаване
на
български
народни
хора.
Още от входа учениците бяха грабнати от различните дейности и
инициаторите ги потопиха в атмосферата на миналото. Всяко дете
изработи своето уникално бижу, омеси обреден хляб, като постави
различни фигурки от тесто, символизиращи важни моменти от живота на
българина - дома, нивата, кошарата. Всички взеха дейно участие в
компютърната игра „Стани фолклорист” и с охота даваха своите отговори,
ползвайки
знанията
си
от
часовете
по
литература.
В приятната атмосфера между експозициите и предлаганите дейности
учениците, забавлявайки се, приложиха своите умения и обогатиха
знанията си за бита на народа ни в миналото.

УРОК В ППГ
Въодушевени от разнообразните и
вкусни
плодове,
предлагани
впонеделник и петък в нашето училище
по проект „Училищен плод”, децата от
ППГ рисуваха и оцветяваха различни
плодчета. С великолепните си рисунки
те изразиха благодарност към ДФЗ и
фирмата,
доставяща
плодове
по
проекта, „РОС – ДИ” – Берковица.

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"

Госпожа Димитрина Красимирова и
участниците в танцовата формация по
проект "Еднакви в многообразието" към
Центъра за образование и интеграция на
деца
и
ученици
от
етническите
малцинства
изучават
ритмите
на
българските и на ромските фолклорни
танци.

УКРАСЯВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА
Вълнуващо и забавно беше за децата украсяването на елхата
в нашето училище. Коледното дърво засия с прекрасните играчки
и гирлянди.

КОЛЕДЕН КЪТ
Децата от СИП
Р е л и г и я
с
ръководител
Надя
Тимчева изработиха
макет,
който
представя
Дева Мария с
младенеца.

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ ОЧАКВАТ С НЕТЪРПЕНИЕ КОЛЕДА
В навечерието на Коледа и Нова година учениците от 2.а класактивно се
включиха в изработването на картички и
сурвачки, които ще бъдат предлагани на
Коледния базар в нашия град. Жителите
на Берковица имат възможност да видят
прекрасните
изделия
на
второкласниците в Етнографския музей
и да се запознаят с традициите на Бъдни
в е ч е р
и
К о л е д а .
Малките творци посетиха музея на
11.12.2013 година, където разгледаха
своите сурвачки и научиха какви обичаи
се
изпълняват
в
Коледната
нощ.
С нетърпение децата броят оставащите
до Рождество Христово дни, защото
според преданията точно тогава небето
се разтваря и всяко желание непременно се сбъдва.

ПОЗДРАВ
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Децата, изучаващи СИП
Религия с ръководител Надя
Тимчева, поздравиха учениците,
учителите и служителите на нашето
училище с наближаващите
празници. С молитва и коледни
песни те пожелаха на всички
здраве, щастие, мир и
доброта.

ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА
На 18 декември 2013 година малките палавници
от ППГ и 1.б клас посрещнаха Дядо
Коледа. Децата поздравиха добрия старец
с коледни песни и стихчета, а той ги
зарадва с прекрасни подаръци.

ДАРЕНИЕ
Тридесет деца от Второ основно училище
„ХристоСмирненски” - Берковица получиха днес коледни
подаръци – дарение от нашите съграждани Галя
Брашнарова, Костадин Брашнаров и клуб „Round Тable”
– Пловдив. В прекрасно украсените пакети учениците
откриха дрехи, играчки, учебни помагала и лакомства.
Благодарим на нашите дарители!

РЕЦИТАЛ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА
Коледа е любим празник на малки и големи. Дните преди тозипразник са изпълнени
с богати празнични тържества не само в детските градини и училища, но коледно
настроение цари и в Дома за стари хора. Коледната
програма им подари усмивки и хубави емоции, за да
успеят да почувстват светлия празник.
Домът бе
изпълнен с много любов, грижи и топли чувства, които да
заместят самотата на възрастните хора.
Участие в коледното тържество взеха и ученици от
нашето училище. Петокласници и седмокласници от клуб
"Родолюбец"
представиха
литературно-музикална
програма, с която те пожелаха на присъстващите найценното – здраве и светли Коледни и новогодишни
празници.

1. И 2. МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
На 17 декември бяха оповестени резултатите от Третия национален конкурс за
православна поезия и проза на тема "Рождество на Спасителя" 2013. Конкурсът има за цел
да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да
стимулира творческата им изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
За втора година ученици от нашето училище участват с разкази и стихотворения и
п е ч е л я т
п р и з о в и
м е с т а .
Тази година Татяна Тихомирова и Анелия Рениева от 5.б клас се включиха в надпреварата
с разказите "Коледа" и "Коледно чудо" и заеха съответно 1. и 2. място. В раздел поезия
седмокласникът
Станимир
Красимиров
получи
поощрителна
награда.
Желаем на учениците успех и в бъдещи конкурси!

Творби, класирани на призови места в Третия национален конкурс за
православна поезия и проза на тема "Рождество на Спасителя" 2013
Коледа
Ей там децата чакаха с нетърпение да пристигне приказният Дядо Коледа с
чудните подаръци.
В прекрасната студена звездна нощ добрият дядо дойде с вълшебната си шейна и
красивите елени. Влезе през комина, спря при украсената елха, извади от големия червен
чувал лъскави пакети и ги подреди под коледното дърво.
В това време децата се втурнаха в стаята с елхата, видяха дядото и се устремиха
към подаръците. Дядо Коледа се стъписа, защото както знаете той трябва да е невидим,
но след това реши, че може да си похапне от медените курабии и да си пийне топло
мляко. Децата го наобиколиха и започнаха да го разпитват:
- Дядо Коледа, ти на Северния полюс ли живееш? – викаше Ели.
- Дядо, дядо...ти истински ли си? – с тънко гласче казваше Лили.
- Ти , дядо, на всички ли носиш подаръци? – питаше Дани.
- Дядо Коледа, Дядо Коледа... – надпреварваха се да задават въпроси децата.
Добрият дядо отговаряше на всички. Той знаеше, че щом махне леко с ръка, децата
ще запазят само спомена за него.
Отстрани, до врата, стоеше Нели. Тя не се втурна към подаръците като всички, а
плахо стоеше настрани от другите и гледаше тъжно. Да, беше си пожелала подарък, но
едва ли Дядо Коледа можеше да й помогне. Тя тихо се приближи, без да поглежда към
елхата, и попита:
Дядо, дядо имаш ли подарък за мен?
Той я погледна в очите и каза с развълнуван глас:
Ти си Нели, нали? Ти ми написа писмото, в което...
Замълча, защото не искаше децата да разберат нейното желание.
Да, аз написах писмото, аз си пожелах...
Дядото извади едно преспапие, разклати го и й рече:
Погледни!
Нели се загледа в преспапието. Прекрасен град, цял потънал в светлина. Много църкви
и ...Ето го Иисус. Тя си бе пожелала да види Христос, Спасителя. Ама наистина, а не на
картина, снимка или икона. Разочарова се мъничко, но отново чу гласа на Дядо
Коледа:
Мила, Нели! Ти имаш добро сърце и Иисус ще бъде винаги с теб. Той те обича, защото си
милостива и добродушна. Спомни си колко пъти си помагала на твоите приятели,
колко пъти си давала част от храната си на кученце в беда, колко пъти си хранила
гладните врабци през зимата...
И тогава тя разбра. Разбра, че Бог е в сърцето й, че го носи в душата си, че не е нужно
да си пожелава да го види, защото той е винаги с нея. Закриля я, дава й сила да
помага, да обича всяко живо същество. Да, Бог е винаги с мен – каза уверено тя.
Вече бе сигурна, че е получила своя подарък, но дядото извади малка кутийка и я
подаде на вече усмихнатото момиченце. Тя взе пакетчето, погледна стареца в очите с
питащ поглед и след като получи разрешение с утвърдително поклащане на глава, тя
развърза панделката и ахна. На дъното на кутийката лежеше кръстче. Образът на
Христос, изваян върху кръста, озари стаята. Никога не беше получавала такъв
прекрасен подарък. Толкова се зарадва, че се унесе в мечти. Пожела си да бъде добра
християнска и да почита християнските традиции. Когато се опомни, вече беше тихо.
Дядо Коледа го нямаше. Подаръците бяха под елхата. Децата спяха в креватчетата си.
Тя беше в леглото си, а часът бе един през нощта. Разбра, че е сънувала и се натъжи.
Цялата нощ не мигна. На сутринта стана и заедно с другите деца отвори своя
подарък. Развърза панделката, отвори кутийката, а на дъното й лежеше кръстче с
образа на Спасителя. Стаята отново се озари от лика му. Нели се усмихна. Беше
Коледа. Най-щастливата Коледа.

Татяна Тихомирова Христова – 5.б клас — 1. място

Коледно чудо
Беше декември, а все още нямаше сняг. Това ме натъжаваше, защото много обичам
да гледам как пухкавите снежинки танцуват наоколо. Всички са различни. Всяка,
стелейки се от небето, поема по своя път. Тревожеше ме също, че Дядо Коледа няма да
може да дойде и да донесе подаръци. Не, не за мен. За моите приятели, за всички деца от
града. Щеше да ми бъде тъжно, ако не получат коледните си подаръци. А аз? Аз чаках
чудо! Дали желанието ми щеше да се изпълни? Исках само едно – да отида във Витлеем.
Но аз съм реалистка. Мама и тати едва ли ще имат толкова много пари, за да посетя това
свещено място. Да се докосна до магията на тази земя, в която цари тайнственост, е моя
съкровена мечта. Но нищо, може би някой ден...
Една неделна утрин, ден преди Коледа, щом се събудих, погледнах през прозореца. Ех,
че се зарадвах! Цяла нощ бе валял сняг и всичко беше побеляло. Нахълтах в спалнята на
родителите си и ги събудих:
Мамо, татко... сняг, най-после сняг! Ставайте бързо!
Мама леко се протегна, издърпа завивката към себе си и провлачено отговори:
Нели, мила, много ми се спи, едва седем часа е, а днес е неделя. А ще събудиш и братчето
си!
Мама беше права.Не биваше да будя всички. Но бях толкова щастлива. Ей, че хубава
Коледа ни очаква!
Реших да се порадвам на снега, като гледам през прозореца. А щом стане девет часа да
отида при Катерина, моята най-добра приятелка. Щяхме заедно да се пързаляме, да се
замерваме със снежни топки, да се търкаляме в снега, да правим снежни човеци.
Предчувствах, че днес ще бъде вълнуващ ден. Прибрах се в стаята си, наметнах едно
одеяло на раменете си, залепих носле на прозореца и загледах. Беше замръзнал и се
замъгляваше от топлия ми дъх и аз често често бършех с ръка. А навън беше приказно!
Чудех се как е възможно всяка снежинка да знае своето място в натрупаните преспи, да
бъде важна, значима! Увлечена в размишления дори не бях чула гласа на мама, а тя ме бе
викала доста време.
Нели, слизай за закуска! – сепнах се щом чух името си аз. И извиках:
Идвам, мамо! Бях се замислила.
Седнах на масата, отрупана с лакомства, приготвени от мама за закуска. Питах се кога
е успяла. Сетих се, че я чака натоварен ден. Довечера щяхме да се съберем всички около
масата, защото е Бъдни вечер. Щеше ми се да играя цял ден в снега, но реших, че трябва
да помогна за приготвянето на вечерята. Семейството ми уважава традициите и щяхме да
спзим всички обичаи. Малко несигурно помолих баща си:
Тате, може ли да поиграя в снега, моля те!
Разбира се, Нели! Иди се пързаляй, но след това помогни на майка си!
Добре, тате, благодаря! – казах аз, тичайки вече за палтото и ръкавиците.
Бързо излетях навън и затропах по вратата на Катето. Тя като че ли ме чакаше.
Веднага отвори врата и излезе. Беше облечена с бяло яке, червена шапка и червени
ръкавици.
Ти да не би да си Дядо Коледа днес? – попитах я шеговито аз, а тя, пак на шега, ме целна с
една снежна топка.
Само тя знаеше за моята мечта. Не бях и помисляла да я споделям с друг. Ако кажех на
родителите си, те щяха да страдат от това, че няма да могат да изпълнят желанието ми.
Запътихме се към пързалката, на която ходим всяка зима. Заедно с другите деца се
забавлявахме цял следобяд. Улисана в игра, изведнъж чух часовниковата кула да отброява
четири часа. Бях закъсняла. Няколко сълзи се стекоха по бузите ми. Не, не от страх, а от
тъга, че бях забравила за обещанието си. Затичах се към къщи и запъхтяна влязох в
стаята. Мама вече беше приготвила много от блюдата, но ме чакаше заедно да наредим
баницата с тиква. Много я обичах и влагах цялото си умение в направата й. Хвърлих
палтото, шапката и ръкавиците и се залових за работа.
Часовникът вече отмерваше осем часа, когато седнахме на масата. Татко благослови
храната и се помолихме за здраве и благодат. Седемте ястия - пълнени чушки, зелеви
сърми, тиквеник, ошав, плодове, ядки, питка - бяха много вкусни и ние ядяхме с
удоволствие. В камината гореше бъдник, както повелява традицията. Цареше мир и
спокойствие. Чувствах се обградена с любов и внимание. Не исках този миг да свършва.
Беше хубаво, много хубаво!

След вечеря насядахме около камината, а мама разказваше приказка. Беше топло и
приятно!
В прозореца блесна светлина. Ярка дъга озари нощното небе. Не бях виждала такова
нещо никога преди. През дъгата премина шейната на Дядо Коледа. Стотици подаръци
попадаха в ръцете на децата. Всяко получи точно това, което желаеше. Невероятно! Уж е
нощ, а е светло и всички са навън. Много странно! Изведнъж слънчев лъч ме грабна и
понесе в небето. Чувството беше вълшебно. Мека топлина ме обля щом стъпих на земята.
Първото, което видях беше сребърна звезда. Бях във Витлеем. Ето я пещерата, в която
се бе родил Христос. Ето тук в тази ясла. Разтърках очи, за да се уверя, че всичко е
истина. Да, истина е! Не можех да повярвам! Ето я църквата Рождество Христово.
Запалих свещ, прекръстих се, помолих се за здраве и късмет. Бях щастлива, много
щастлива! Отново слънчев лъч ме върна у дома, около камината. Мама тъкмо
довършваше приказката и загадъчно ме попита:
Нели, ти дали беше заспала?
Не знаех какво да отговоря. Примижах с очи и се усмихнах. Не, не бях сънувала.
Наистина бях във Ветлеем. Сигурна съм. Не зная как, но се беше случило. Неволно
бръкнах в джоба на жилетката си. Учудена извадих от там сребърен кръст, опакован и с
надпис Bethlehem, и няколко шекела, израелската парична единица. Да, чудото се бе
случило! Не зная как, но се бе случило!

Анелия Рениева Георгиева – 5.б клас — 2. място
Поощрителна награда за стихотворението “Спасителю наш” на 1. страница
КОЛЕДЕН БАЗАР
Децата от нашето училище изработиха прекрасни коледни сувенири, които
бяха изложени на Коледния базар в нашия град.
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