Издание на СОУ,,Ангел Каралийчев’’, брой 32, година 15 ( декември, 2011)

Коледа е, стават чудеса

Студ е облякъл всичко навън! Дебели парцали от сняг се сипят от небето. Бял
пейзаж! Тревата, дърветата, улиците, къщите – всичко е побеляло. Няма никого по
заснежените улици, само от време на време остават по няколко стъпки в снега, но след
секунди и тях вече ги няма.
Навън е пусто, но къщите са пълни с хора. Събират се роднини от цял свят, за да
отпразнуват един свят празник със семейството си. Още седмица преди да е настъпил
празникът коледна еуфория обхваща всички – и малки, и големи. Това е едно
неописуемо вълшебство, което ни кара да забравим за проблемите и да се впуснем в
Коледната приказка, която се повтаря всяка година от векове насам.
Коледно настроение витае във въздуха. То не спира своя път. Носи се по вятъра
леко, безспирно и неусетно и оставя от своята магия по малко във всяка къща, така че
всеки човек, независимо дали е болен или здрав, щастлив или тъжен, да усети от
коледния дух и да се потопи в неописуемото вълшебство.
Многоцветни гирлянди украсяват елхата с помощта на децата. Ангелчета,
камбанки, звездички – придават й блясък. И ето имаме нова картинка – чудодейна,
елхата придава на къщата топлина, красота и малко вълшебство. Още щом я
погледнат, очите на хората се изпълват с малки сияйни, блещукащи светлинки и
пораждат в душите им нова искрица надежда. Надежда за вярата в чудеса.
Къщите заблестяват в разноцветни светлини. Пустите бели улици вече не са
просто улици, затрупани от снега, те се превръщат в многоцветни картинки, украсени
от коледен дух.
Всяка година по Коледа се разказва историята за ,,първото чудо’’ – Раждането
на Иисус Христос.. Заедно с раждането на Христос се е родила и Витлеемската звезда
– друго малко чудо, което и до днес топли, радва и вълнува хората. Това са първите
коледни чудеса, около които има много загадки и много въпроси. Но хората
започнали да вярват, че всяка година на този ден се случват чудеса, и продължават да
вярват в това. Дори и да е така, това са ,,чудеса’’ - те няма как да се докажат и точно
това ги прави вълшебни. Ние вярваме в тях, без да можем да кажем как се случват и
как превръщат невъзможното във възможно –всичко това е чудо, нашата надежда и
вяра за нещо невъзможно, това е чудо. Винаги ще си остане загадка дали се случват
чудеса или не, а ние можем само да не спираме никога да вярваме в тях. Защото ако
чудеса се случват, то е единствено заради нашата неспирна вяра в тях. Колкото повече
вярваме, те толкова повече ще се случват.
Дано никога не спираме да вярваме в чудеса и дано те никога да не спират да се
случват. Защото нашата вяра в тях придава истинския смисъл на живота ни.
Ралица Радева – 9 клас

Международният ден на езиците и годишнината на Ран
Босилек се отбелязаха едновременно на 26 септември. По този повод
Баба Цоцолана проговори на английски език. Стиховете и песните на
Ран Босилек, както и спомените за него, бяха на български език.
На работна визита в
Галац, Румъния, бяха 10
ученици и учители през
последната седмица на
октомври. Представянето на
страната, града и училището
бяха първите дейности по
Проекта „Осъзнали културните си корени,
градим многоцветна Европа”.
Представителите на страните участнички –
България, Турция, Румъния, Полша, Германия
и Норвегия се опознаха помежду си, запознаха
се с част от традиционната култура на страната домакин. Посещенията на музеи
(исторически и етнографски), библиотеката и университета обогатиха представите
културната история на Европа. Представени бяха и нови методи за преподаване на
историята.
.
На 18 ноември литературният клуб
„Ангел Каралийчев” събра членовете си по
повод издаване на сборника „Младите поети
на България” с техни поетични текстове. Това
ставна възможно благодарение на Фондация
„Граждани на Новата епоха” и щедри
спонсори от град Стражица.

Нов компютърен кабинет се
откри на 2 ноември.Любимите ни
Баба Чатка и Баба Нетка участваха в
откриването.Възможностите на
кабинета представиха ученици от 9
клас под ръководството на г-жа Таня
Петрова.

Отличени на литературни
конкурси са Преслава Цанева от VІІ а за разказ и Ралица Радева от ІХ клас за
стихотворения.

Коледа е вън
Коледа е вън,
чува се звън.
Шейната към града
се плъзга по снега.
Кончето лети,
весел смях ехти.
Прозорци заскрежени
с личица засмени.
Дядо Коледа пристига,
с око на децата намига:
„Подаръци ще има
отново тази зима.
Лягайте си по леглата,
завийте се с одеалата!
Весела коледа, деца!
Ще намерите подаръците сутринта!”
Анджела Наку – 5 А
Силвия Йорданова - 6клас
Коледен сън
Бели снежинки прехвърчат навън,
всички сънуват коледен сън.
Блести звезда свещена на върха
на красивата коледна елха.
Улиците, празнично украсени,
сияят от къщите осветени.
Бели снежинки прехвърчат навън,
всички сънуват коледен сън.
Дядо Коледа ще пусне през комина
подаръците на мнозина.
Мама с питка и топло мляко ще го почерпи,
за да може сили да черпи.
Бели снежинки прехвърчат навън.
Всички сънуват коледен сън.
Биляна Никифорова – 6 Б

Коледа е, стават чудеса
Тайнствена нощ, красива и нежна.
Всичко е тихо, обвито в мъгла.
Светлина над покривката снежна
игриво проблясва, мъждука едва.
Звездичка една озарява небето.
Тя носи ни радост, надежда, любов,
с които изпълва на всеки сърцето
със трепет, вълшебен и нов.
Сега съм в храма и запалвам
свещичка със трепереща ръка
и моля се на Бог да няма
нещастни хора по света.
В Святата нощ нека има
за всекиго лъч светлина –
Божествена и Незрима!
Коледа е! Стават чудеса!
Деляна Генова – 8 Б

Христина Атанасова – 9кл.

Коледно вълшебство
В скута на дядо нетърпеливо седнах аз
и той започна да ми чете приказка в коледния
час:
- Имало някога страна далечна
като тази история вечна.
Родината на елхите и празничния звън е там,
от Дядо Коледа си знам.
Под навеса вълшебни се крият работилнички
на Снежанка и седемте джуджета мънички.
Дядо Коледа отвътре говори
и се чуди какво да стори.
Трябва шейната да почисти,
елените да впрегне,
а своите помощници ще упрекне.
Те майсторят играчките
и така изписват картичките:
„Не бой се, детенце,
мъничко хлапенце,
ще посрещнеш щастливо Новата година,
ако Дядо Коледа се побере в комина!”
На пътешествие тръгва добрият човек,
с пожелание пътят да му е лек,
за да радва децата
и да блести красиво с шейната,
сред звездите в небесата!”
Дядо замълча изведнъж,
приказката свърши.
В белия разкош навън
се чу очакваният коледен-християнски звън.
Започнахме елхата да гласим
и трапезата да редим.
Заспах успокоена до камината горяща
и приятно шумяща.
Сънувах вълшебството на снега
и петолъчката на елхата на върха,
но се събудих
и в потайната тъмнина,
и цветната заря се влюбих.
Велислава Велинова – 6 Б

На Коледа
Вън натрупал е снега.
Очакваният празник е сега.
Звездата на елхата
свети ярко в тъмнината.
Очертава пътя тя
към добрите чудеса.
Георги Маринов – 5 А

Зима
Зимата дойде –
студ и снегове,
ледни ветрове!
Хората намират топлина
край искрящата елха.
Под нея подаръци ще има
за послушните през тази година.
Ех, че зима!
Ех, че зима!
Нека много сняг да има!
Владислава Тонкова – 5 В

Велислава Димитрова
Снежко
Пухкав сняг вали,
а селцето сладко спи.
Сняг вали, вали, вали
вече цели три дни.
Хайде, че ще дойде северняка!
Да слагаме на снежния човек калпака!
Пак ще дойдат вихри студени
и ветрове заблудени.
Виелици ще се вдигат в небесата,
ще плашат децата.
Пак ще има сняг навън,
пак ще затрупа стария пън.
Да слагаме на снежния човек калпака да не го плаши северняка!
Анджела Наку – 5 А

Последните крачки към върха са най-бавни
(Есе)
Всеки човек си избира някаква посока в живота. Един се е запътил към върха
на своите мечти. Друг тръгва по дългия и изпълнен с трудности път към върха. А
някои са стигнали до средата на своето пътешествие и не могат да продължат към
реализирането на целите си. Трябва да продължим започнатото, независимо от
силите и енергията, която ще вложим.
Какъв е пътят към върха – лесен или труден? Защо последните крачки към
заветната цел са най-трудни? А когато достигнем върха удовлетворени ли сме от
постигнатото? Какви чувства изпитваме? Тръгвайки по пътя към върха, отклоняваме
ли се от правилната посока? А ако го направим, какви ли ще са последствията?
Всички тези въпроси си ги задавам аз – едно 15-годишно момиче, което се
стреми да постигне своите мечти. А мечтите осъществими ли са? Има толкова много
неща в този живот, които не можеш да постигнеш.
Всеки човек мечтае. Представяме си най-различно неща, които желаем да ни
се случат. Човек си поставя дадена цел и я изпълнява с лекота, ако вярваме в себе си
и възможностите си.
А пътят към върха не е лесен. Той е изпълнен с множества препятствия. А
най-трудни са последните крачки към върха, където трябва да покажеш максимума
от себе си. А там горе, на върха духат много силни ветрове, които могат да те
направят нестабилен и вместо да се задържим горе, ние падаме надолу.
А понякога толкова много сме се вглъбили в мечтата си да постигнем целите
си, че не разбираме как се отклоняваме от правилния път. Понякога дори забравяме
какви са били истинските ни мечти. И като се обърнем назад, разбираме че не сме
постигнали това, което сме желаели.
Човек трябва да вярва в себе си, във възможностите си. Трябва да бъде
разумен и отговорен и тогава всичко, към което се стреми, ще постигне с лекота.
Всеки човек иска да постигне нещо, но трябва да се опознае, за да узнае какво
иска. Би било чудесно, ако всеки човек открие своето призвание и го използва по
най-пълноценния начин. Но ако се примири с постигането на една-единствена мечта,
животът му дали ще бъде пълноценен? Един ли е върхът на успеха, или няколко?
Много са върховете, които искам аз да покоря. И съзнавам, че последните крачки
към всеки един връх ще са най-бавни, защото са най-стръмни. И може би защото
силите ми ще са на изчерпване… Но когато изкача единия връх, ще събера сили за
изкачване на следващия... И колкото и да е трудно, ще успея! Защото знам какво
искам! И защото вярата ми вя собствените ми възможности е неизчерпаем източник
на енергия.И именно тази енергия ще ми е нужна, когато правя последните крачки
към върха.
Мария Стефанова – 9клас

И не забравяйте откъде сте тръгнали, защото някой ден, може би ще трябва
да се върнете там!

Овен:
Мале, бързо куфарите
стягай, че със новата
година ще пътуваш
даже за двамина.

Телец:
И през новата година
пак ще пееш и се
смееш.

Лъв:
Колкото и силно да
бягаш, от любовта не
ще избягаш!

Близнаци:
Цяла година ще
празнуваш и по купони
ще танцуваш.
Рак:
Щастие голямо ще те
сполети, няма да усетиш
колко бързо ще те
връхлети.

Дева:
И от работа почивка няма
да намериш, тъй че подобре за новата година, в
джоба – аспирина!

Стрелец:
Стара или нова година
пак ще мързелуваш, как
не се срамуваш!
Козирог:
Пак оставаш си инат, но
пък в постиженията ше
си ненадминат!

Над вестника работиха:
Мария Стефанова , Ралица
Радева, Тодорка Цонева

Везни:
И през новата година
щастие, пари, късмет ,
ще те следват те навред.
Скорипион:
Новата година се задава,
с шепа радости ще ти
раздава.

Водолей:
Много нови приключения
през новата година и подобре да внимаваш с
адреналина.
Риби:
И през новата година за
теб ще има шарени
торбички, пълни със
парички.

