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КОЛЕДА
Коледен базар
под мотото:
”Еко Коледа – от ръцете на децата“
С много любов учениците от ПИГ
по проект за Целодневна организация
на учебния процес в нашето училище,
п од
ръ ковод ството
на
свои те
възпитатели, изработиха прекрасни
творби
за
незабравимо
коледно
настроение — украси, декорации,
сурвачки, картички, създадени със стил
и
вдъхновение
от
естествени
и
рециклирани материали.

1

В навечерието на
Коледните

празници

участниците

в

СИП

Религия – 4.б клас, при 2.
О У

„ Х р и с т о

Смирненски”

–

Берковица представиха
кратка

литерату рна

програма пред учители
и ученици.
Под умелото ръководство на г-жа Надя Тимчева децата разказаха в
стихове

историята

Христовото
Няколко

рождество.

дни

д е ц а та

за

по-рано

и з р а б о ти х а

макет на Дева Мария
със

Спасителя

украсиха

и

коледната

елха.
В нашето училище
от

години

СИП

се

изучава

Религия

–
Православие.
По

време

учениците

от

на

обучението

начален

етап

с

интерес и любов се запознават с
Библията и житията на светците.
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Дядо Коледа пристигна

Малките палавници от Подготвителна група посрещнаха Дядо
Коледа.

Децата поздравиха добрия старец с коледни песни и

стихчета, а той ги зарадва с прекрасни подаръци.
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Ученици

от

Второ

основно

училище „Христо Смирненски“ –
Берковица, колективен член на СВВБ,
поздравиха

възрастните

хора

от

Дома за стари хора в нашия град
по случай наближаващата Коледа.
П е т о к л а с н и ц и

и

шестокласници от клуб "Родолюбец"
представиха литературно-музикална програма, с която пожелаха на
присъстващите здраве и светли Коледни и Новогодишни празници.
Децата

подариха

коледни

сувенири,

изработени

от

тях

специално за случая, а Дядо Коледа ги зарадва с лакомства.

Второ място в национален конкурс
Шестокласничката Анелия Рениева зае 2. място в Четвъртия
национален конкурс за православна
поезия

и

проза

"Рождество

на

Спасителя" 2014 в надпревара с над
2000 участници от цялата страна.
За трета година ученици от нашето
училище

участват

с

разкази

и

стихотворения и печелят призови места.
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.
Желаем на нашите учениците успех в бъдещи конкурси!
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Коледен дух
Събудих се сутринта и погледнах през прозореца. Удивих се от
гледката. Жиците бяха покрити с пухкави снежинки. Покривите на
къщите бяха украсени с бели гирлянди. Сякаш виждах как от небето се
спускат мечти.
Навън моите приятели вече си играеха в снега и аз бързо се
облякох и отидох при тях. Правихме снежни човеци и снежни топки, а
щом се прибрах започнах да пиша писмо на Дядо Коледа. А какво
написах ще разберете след малко!
След това с моята приятелка Катерина отидохме да пазаруваме.
Трябваше да купим подарък за Лора, която скоро щеше да има
рожден ден. Влизахме от магазин в магазин и търсехме подходящия
дар за нашата приятелка, когато в магазин „Мечта“ ни посрещна
усмихната жена, която много приличаше на Аурора – дъщерята на
Дядо Коледа. Попитахме продавачката как се казва, а тя отговори, че
името й е Анита. Странно! Помислихме си, че сме се объркали, но ние
с Катерина никога не бъркаме. Примирихме се с отговора й и
избрахме прекрасна рокля за рожденичката. Прибрахме се по
домовете си, а аз дълго гледах снега и мислех за случилото се днес.
На другата сутрин станах решена веднага да си играя в снега и
се затичах към входната врата. Щом отворих портата, се слесах и не
знаех какво да мисля. Навън снегът беше изчезнал. Как бе възможно
това? Беше студено, много студено, а вчерашният снег го нямаше.
Тръснах глава, разтърках очи, завъртях се в кръг, после измих лицето си
със студена вода, за да се ободря. Но не, не сънувах! Започнах да се
питам къде е изчезнал снегът, къде са пухкавите снежинки от жиците,
къде са гирляндите от покривите, къде са мечтите. Изтичах в стаята си и
се разплаках. Дълго тъгувах, дълго разсъждавах.
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Изведнъж видях елени, а в шейната очаквах да видя Дядо Коледа.
Но той не беше там. Животинките ми казаха, че дядото е болен.
Уплаших се и веднага се качих в шейната, а еленчетата ме отведоха
при него. Лежеше безпомощен, а щом ме видя, ме помоли да доведа
дъщеря му Аурора, чието друго име било Анита. Тя отишла да помага
на хората, да се грижи за тези, които имат нужда от помощ. Но за да
се съхрани коледният дух, Анита трябва да го отключи с ключето си. Но
тя тръгнала и ... Веднага се сетих за Анита, която с усмивка
посрещаше и изпращаше всички в магазина. Отново се качих в
шейната и елените ме отведоха при Анита. Щом й казах какво се е
случило, тя веднага махна с ръка и вече бяхме при дядото. Тя пъхна
ключето в ключалката и чудото стана. Всичко пак побеля от сняг. Дядо
Коледа нарами чувала с подаръци и тръгна по света. Анита отново
отиде да помага на нуждаещите се, а аз се прибрах щастлива у
дома.
Разтърках очи, за да изтрия сълзите си. Бях плакала много време,
защото бе сутрин, а под елхата имаше подаръци. Веднага изтичах и
взех пакета с надпис „За Нели“. Отворих го с разтреперани ръце. В
кутията върху купа сняг лежеше малка бяла пръчица, украсена със
снежинка на върха. Щом я размахах, започна да вали снях. Щом я
докоснах до земята, се появи Дядо Коледа. Вярно бях си пожелала
светеща пръчица, но не бях очаквала да е магическа. Така и не
разбрах дали съм сънувала или наистина бях при Дядо Коледа. Зная
само, че беше прекрасно!
Анелия Рениева – 6. клас
2. място в

Четвъртия национален конкурс за православна

поезия и проза "Рождество на Спасителя" 2014

6

