
 Коледното настроение започва още от ноември. Ние винаги го 

носим в душите си, но сега е време да го извадим наяве. Лампички, 

светлини, коледни песни. Даже мирише на канелени сладки, а може  

би така ни се струва. 

 Вечер гледах от балкона забързаните хора по улиците, чувах 

гласовете им и си мислех за Коледа. Опитвах се да си представя 

какви подаръци са купили за близките си, как са украсили къщите 

си, как ще празнуват. 

 Вечерта преди Коледа отново излязох на балкона. Минувачите 

бяха по-малко и повечето бързаха. Може да са били на работа. По 

едно време зърнах малко момиченце, облечено в дрипи, изглеждаше 

тъжно и бездомно. Не знам какво ми стана, но се облякох и излязох 

навън. Стигнах до него. Попитах го защо е само. Не го питах защо е 

тъжно. То тихо ми прошепна: 

- Просто съм си самичка. 

 Пак без да знам защо го поканих у дома. Всъщност – знам защо. 

Защото е Коледа. 

             Илена Степанова  VII a 

 

Издание на СУ „Ангел Каралийчев“ 



 

     

     Мили Босилчо, 

     Днес е 24 декември, а утре е Коледа и ти знаеш, че имаме 

много работа. За беда токът спря. Ние се опитахме да разрешим 

проблема, но не успяхме. Извикахме техничката Стефани – тя 

ни е приятелка и помагачка – но и тя не успя да отстрани пов-

редата. Всички много се притеснихме, че децата няма да получат 

утре подаръци. Тогава Дядо Коледа дойде и ни попита какво е 

станало.  

 Ние му казахме какво е станало, а той ни отговори, че няма 

място за притеснения. Извика Баба Коледа. Тя пристигна бързо, 

само погледна единия от бушоните и токът дойде. В работилни-

цата светна, машините тръгнаха, а ние извикахме: „Ура!” Оста-

ваха петнадесет часа до Коледа и ние се стегнахме. Изпълнихме 

всички желания на децата, които бяха написали в писмата си до 

Дядо Коледа. Той им занесе навреме подаръците и всички бяха 

много щастливи. Едно дете беше пожелало баща му да се върне за 

Коледа и така и стана. Семейството се събрало и всички са били 

очаровани от това чудо. 

А ти знаеш, че чудесата стават не само на Коледа, а през целия 

живот. Но трябва да вярваш. Надявам се 

скоро да се видим, като се върнеш . 

 

                                                                                        

Твоя Букетка,    

 

Мелда Костова  VI а клас 

      Деница Данчева I а  клас 



 

     

 

Ехлата е  вече украсена, 

масата е нагласена. 

Мама готви самичка 

сарми и питка с паричка. 

Питката ще разчупи дядо 

по обичая, както се полага. 

На когото паричката се падне, 

здрав и късметлия ще бъде. 

Баба пък коледари чака 

да пристигнат с песни в мрака. 

- Бабо, бабо, не разбра ли –  

няма вече коледари. 

Дядо Коледа идва за малко – 

остави му бисквитки с мляко. 

Аз него чакам – в полунощ 

да пристигне с пълен кош 

и да остави моя подарък 

от сърце, макар и малък. 
 

Антония Ефтимова  VII а клас  

  Анджелина Костова VI а клас 

  Ивона Иванова  VI б клас 

   Елеонора Нейкова III б клас 



 

     

Бели снежинки ситно се сипят от небето, 

снегът покри селцето. 

Грейна звезда над дърво елхово, 

утре е Рождество Христово! 

 

Мама и баба запретват ръкави 

да приготвят вкусни гозби чудати. 

Тати и дядо отсякоха дрянови клонки 

за здраве, плодородие и берекет. 

 

Празнично е в цялата къща, 

детски смях ехти от нас. 

Дядо Коледа, къде си, 

чакаме те в този час! 

 

Под елхата подаръци пъстри 

очакваме да донесеш. 

Бисквитки, бонбони и мляко 

ще приготвим ний за теб! 

 

Коледа дойде, празник мил и светъл, 

с радост и усмивки сияем. 

Божията майка Младенеца ражда, 

за да има мир и обич на Земята! 

 

Иван Бянов  II а клас 
Даниела Цанева VI б клас 

Георги Бонев  II а клас 



 

    

Коледа дойде, вече чука на вратата. 

Смях  и весел звън чуват се навън. 

Усмивките раждат се всеки миг и всеки час. 

Жените и децата работят и празника подготвят. 

За празничната вечер всеки бърза. 

А някои деца тичат със писма в ръка 

към пощата сега. 

Вече Бъдни вечер стана, 

децата слагат звездата голяма  

на пъстрата елха. 

С последни сили лягат 

подаръците сутринта да дочакат. 

Дядо Коледа дошъл е през нощта, 

с шейна е обиколил света. 

 

   Даниела Цанева  VI в клас 

Елизабет Ралчева IX а клас  

Радослава Иванова II в клас  

    Цветелин Димов  II в клас  



 

    

Коледа е светъл празник, очакван и мечтан. 

Коледа е на всички в сърцата, 

но радват се най-много децата. 

Сънуват – Дядо Коледа пристига 

със златната шейна чак от Стара планина. 

Пътя му чертаят сребърни звезди, 

месечинка златна облачетата реди – 

всичко да е осветено, всичко да е подредено, 

леко да пътува, всички да дарува. 

А когато се събудят децата, 

намират подаръка си под елхата. 

От сърце му те благодарят 

и продължават да се веселят. 

Ивона Иванова  VI в клас 

 

 

 

Звън камбанен ни събра 

около коледна елха. 

Накичихме я ний сега 

и блесна тя като звезда. 

Подаръци под нея – пълен кош, 

очакваме във коледната нощ. 

Красавицата коледна елха 

за чуден празник всички ни събра. 

 

Кристиян Радев  II а клас  

Ивайла Иванова IX а клас 

 
   Виолета Петрова  I в клас  



 

Национален конкурс „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“, организиран от Община 

Хасково и ОП "Младежки център", посветен на Деня на народните  будители-  

1 ноември. 

             Значимостта на делото на Паисий Хилендарски днес 

 

        Паисий Хилендарски е български народен будител и автор на „История славяно-

българска”, сочен за основоположник на Българското възраждане. Неговата творба е на-

сочена към пробуждането на българския народ.  

Със силата на словото могат да се постигнат много победи. Най-голямата победа е да 

вдъхнеш национално самочувствие, гордост и смелост на българския народ. Паисий не се 

обръща само към родолюбивите българи, но и към родоотстъпниците, които се сраму-

ват от българското си потекло.  Той се надява, че неговият труд ще ги вразуми и ще 

пробуди желанието им да се назоват българи, вместо да се прекланят пред чуждите 

езици, обичаи и култура. Човек не се ражда научен, той се учи цял живот. Това 

се опитва да направи и Паисий със своята история 

.  Страхотно е от векове да имаме наши букви, наши знаци за писменост, наше 

име - България, непроменяно от векове. Където и да се намираме по света, всички бъл-

гари на 1 ноември празнуваме Деня на народните будители,  но и деня на българското 

достойнство и гордост, че „ и ний сме дали нещо на 

 света/ и на...вси...славяне...книги...да...четат”.  

           Не случайно и Паисий Хилендарски смята, че силата на словото е по-велика от 

силата на меча. Неговата  „История славянобългарска” е източник на знания за българ-

ската история и за пазителите на българщината през времето. Тя е повод за нацио-

нално самочувствие. Акцентът е върху пробуждането на българския род.  

          От такова пробуждане имаме нужда и днес. Напоследък българският народ е за-

губил вярата в своята сила и надеждата за по-добро бъдеще. Хората имигрират в дру-

ги държави, търсейки по-добро бъдеще за себе си. Отделят се от корените си, вместо 

да се борят за развитието на своята държава. Да, нещата стават трудно, но човек 

трябва да се бори, защото само с общи усилия може да се постигне общо благо за цяла-

та родина, правейки я едно по-добро и спокойно място за живеене.  

България си заслужава!  

     Илиян  Илиев  XI а клас 

 

 

     Анджелина Иванова  II в клас  Преслава Чукурова III а клас 



 

Лъчезар Пенчев  I б клас 

      Светлозара Бонева  II а клас 

 Еркан Джемал II в  клас 

 Виктория Желязкова I а клас 

   Цветан Димитров  II в клас 

 Виктория Атанасова I а клас 

Снежана Байчева I а клас 





Коледни изкушения, приготвени в часовете по учебна прак-

тика от учениците от професионалните паралелки 

„Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ 



„Детско полицейско управление“ 

В проекта „Детско полицейско 

управление“, създаден в сът-

рудничество между МВР, МОН, 

ММС и БЧК, ще участват уче-

ници от трети клас, които в 

рамките на две години ще се 

запознаят с основни акценти в 

полицейската дейност, безопас-

ността на движение по пътищата, как да бъдат пълноценни по-

мощници в училище, как да оказват първа медицинска помощ и 

други дейности, свързани със опазване живота на хората. Учени-

ците положиха клетви като "служители" на ДПУ.  

“Топъл обяд” 

От 01.12.22 г.  СУ "Ангел 

Каралийчев" гр. Стражица 

стартира програмата на 

БЧК Велико Търново "Топъл 

обяд", по която 40 ученици от 

8 до 12 клас в продължение на 

55 учебни дни ще получават 

топъл обяд. 

По шест национални и един международен проект работят уче-

ници  и учители от Средно училище „Ангел Каралийчев“, а също 

и по шест национални програми. 



В края на септември в Талмасу, Естония, на среща с останалите 

участници в Проекта „Learn for life – 

Dare for more“ ученици от СУ предста-

виха своя проект, посетиха местни 

предприемачи и музеи, имения, замъци. 

Разгледаха и столицата Талин. 

На 29 октомври 2022 г. в Руския културно-информационен цен-

тър в гр. София се проведе  XII Нацио-

нален конкурс за рецитатори на руски 

език, посветен на 140-та годишнина 

от рождението на писателя Корней 

Чуковски и 90-та годишнина от рож-

дението на поета Роберт Рождествен-

ски. Учениците от СУ "Ангел Каралий-

чев" гр. Стражица участваха в конкур-

са с изпълнение на стиховете "Муха-Цокотуха" от Корней    Чу-

ковски. Бяха класирани на II място за колективно изпълнение. 

 

На същия ден след обяд се проведе и XXII 

Национален фестивал на детското и 

юношеско творчество на руски език, 

посветено на 130-та годишнина от 

рождението на писателя Константин 

Паустовски. Нашият театрален ко-

лектив се представи с приказката "Червената шапчица" и бе кла-

сиран на I  място за  най-добра интерпретация на приказка и 

костюми. Екскурзия до град Русе ще е тяхната заслужена награда. 





СУ „Ангел Каралийчев“  работи по   

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, 

СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“  

МОДУЛ „БИБЛИОТЕКАТА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

Библиотечният фонд е обновен с над 270 книги. В тази приказна 

атмосфера се провеждат дейности, свързани с популяризиране на 

четенето. Предстои да бъде обзаведен нов „кът за четене“.  



СУ „Ангел Каралийчев“  работи по   

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“  

МОДУЛ  „СПОРТ“  

Сформирани са отбор по футбол-V–VII клас момчета  

и отбор по баскетбол – I-IV клас момчета.  

По националната програма са осигурени материали, пособия  

и екипировка на учениците. 
  



Наградени в националните литературни конкурси „Вазовата Бъл-

гария“, „Стоян Михайловски“, „Морето, морето, морето“ са сед-

мокласниците Илена Степанова и Емил Иванов и шестокласници-

те Стефани Георгиева и Янислав Начев. 

 

По традиция и тази година ученици от началния курс и от Х клас 

под ръководството на на г-жа Сашка Колева участваха в Х фес-

тивал „Житената питка“ в категориите „Възпроизвеждане на 

обичай“ и кулинарен конкурс „Никой не е по-голям от хляба“. Пред-

ставени бяха обичаят Петковден, както и традиционните за праз-

ника печива и ястия, за което получиха Специалната награда на 

журито. 

 

На 19 декември с кратка програма ще се открие традиционният 

коледен базар. Събраните средства ще бъдат дарени за благотво-

рителна кауза. 

 

Издава СУ „Ангел Каралийчев“ 

Редакционен екип: Тодорка Цонева и ученици от ученически съвет 

Компютърна обработка: Стефан Стамов и Илиян Илиев  

Под ръководството на Сашка Дойкова 

  IV б клас Рая Косева IV а  клас Велислава Славова IV а клас 


