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На този празник наистина стават
чудеса. Вярва се, че това е така, защото
това е денят, в който е роден Иисус Христос
– Спасителят на хората. Всяка година те
очакват Неговото раждане, както очакват
и Неговото възкресение. Може би вярата
ражда тази огромна енергия, която може да
промени много неща към по-добро.
Включително да направи и чудесата, които
се случват и за които няма разумно
обяснение. На ли са чудеса!
Хората приемат празника за пръв
сред празниците. На Бъдни вечер
семействата се събират на една трапеза и
изживяват единна радост и обич. Цари
особена атмосфера на хармония и щастие.
Двама съседи, дори и да са обидили
един друг, на Коледа се сдобряват. Когато
има война, на Коледа тя временно спира.

“

Има семейства, които са в
неравностойно положение и не могат да
празнуват Коледа поради липса на средства.
Хората им помагат чрез дарения, за да
имат и те топла храна и подслон за Коледа.
Дълговечна е тази традиция да се прави
поне едно добро на Коледа.
“Българската
Коледа”
е
една
благорадна инициатива, която не само
подпомага болни и страдащи, но и формира
рядко срещаното вече чувство за
принадлежност и общност. Създава се
усещането за единство (“Съединението
прави силата!”), осъществяват се хуманни
идеи, вдъхва се коледен дух в охладненелите
и позагрубели човешки отгошения.
А сами по себе си тези прояви на
помирение, смирение и благородство са си
истински чудеса. Чудеса, които се случват
на Коледа
Фикри Фикретов Османов – 12 години,
VІ клас

Един от най-светлите и облагородяващи
християнски празници е Рождество Христово. На
този светъл празник е редно всеки да бъде със
семейството си и с хората, които обича.
Миналото ни е оставило безброй много
традиции, свързани с коледната трапеза,
Бъдникът и всичко съпътстващо празничната
нощ. Един от най-разпростанените обичаи, който
все още се среща, особено из малките населени
места, е коледуването.
Според народните представи по време на
коледуването
навън
излизат
таласъми,
караконджули и други такива свръхестествени
същества. Коледарите чрез своите песни могат да
ги прогонят.
Какво представлява коледуването?
В коледуването могат да участват само
момчетата, предимно юношите, но понякога се
включват и по-малките. Те, заедно като дружина,
обикалят по къщите в селото и пеят песни на
стопаните с пожелание за много здраве, щастие и
берекет през новата година. Обиколката започва
около полунощ и приключва при изгрев слънце в
нощта срещу Коледа. Начело на дружината седи
по-възрастен мъж, наречен станеник. От обичая
до наши дни са запазени много песни, гатанки,
наричания и пословици. В зависимост от човека,
към когото са отправени песните и наричанията
са различни: за домакина, овчаря, ловеца,
свещеника, невястата, момата, ергена, малкото
момче или момиче.
След като приключат песните и наричанията,
стопаните даряват дружината с пари, месо,
сланина, боб или други такива дарове. Най-важен е
дарът, който се полага на станеника(водача) на
дружината. Стопаните му дават коледен кравай
като след песните станеника казва:
„От Бога ти много здраве, от нас малко
веселбица!“

Друг известен обичай е приготвянето и
запалването на Бъдника.
Какво представлява Бъдникът?
Бъдникът представлява отсечен ствол от
дъбово, брястово или крушево дърво, което според
традицията трябва да гори през тържествената
нощ на Бъдни вечер.
Приготовлението на Бъдника е свързано с
неговото отсичан, като се внимава да не се опира в
земята. В къщата, в стволът, предназначен за
бъдещ Бъдник, се издълбава дупка, в която се
поставят вино, зехтин и тамян и дупката се
запушва, след което се увива в бяло ленено платно.
След запалзването на Бъдника, той трябва да
гори през цялата нощ, след което на сутринта
трябва да се изгаси с вино. Пепелта от Бъдника не
се изхвърля. Тя може да се разпръсне из
градините или нивята за плодородие, а може да се
използва и като лек. Вярва се, че ако пепелта на
сутринта е много, плодородието и берекетът през
годината също ще бъде много. Вярването е, че
светлината и топлината от Бъдника
символизират не само раждането на Иисус
Христос, но те са причина на празничната
трапеза да гостуват мъртвите предци и самата
Божия Майка, за която се нарича и първия къшей
при разчупването на празничния обреден хляб.
Друг интересен обичай е коледната трапеза,
която задължително трябва да бъде постна, тъй
като деня преди Бъдни вечер е последният ден от
Рождественския пост. На този ден християните
се подготвят духовно чрез пост, изповед и молитва
да приемат Светото Причастие и достойно да
посрещнат Рождество Христово.
Коледните обичаи са безброй много и с найразличен характер. Представените тук са малка
част от богатите традиции на този толкова
светъл празник.

Вълшебна Коледа
Имаше едно семейство, което много обичаше Коледа, но за жалост беше бедно и не можеше да
направят празника, както е обичаят. Особено празничната трапеза.
Най-малкото от четирите деца тази година се разболя тежко преди празника. Докторът
каза, че състоянието му е много сериозно. Трябват много грижи, силна храна и скъпи лекарства.
Бащата работеше в малка фирма. Той помоли собственика да му даде аванса за следващия
месец, за да купи лекарствата за болната дете и храна за Коледа. Не му каза, че от години мечтаят
да има пуйка на масата, както си му е редът. Само за лекарствата, които са скъпи, и нещо празнично,
но не много скъпо.
Шефът му го изслуша, но каза, че тази година не приключват с печалба и няма как да му даде
още пари. Само заплатата за декември. Мъжът си тръгна много угрижен.
Собственикът беше самотен и вече остаряваше. Може би затова мразеше Коледа. Или
обратното – беше самотен, защото мразеше Коледа. Няма как да разберем.
Вечерта преди Коледа той се прибра от работа, вечеря сам и си легна рано. Сънува странен
сън – Коледния дух беше дошъл в неговия дом, обиколи навсякъде и остана някак си недоволен. Нищо не
каза, но го гледаше с укор. Човекът се събуди, облян в пот. Какво значеше този сън? Освен от съня той
беше озадачен и от въпроса, който изникна в ума му. Преди не вярваше в сънища, както не вярваше в
доброто, в Коледа и в Коледния дух.
Реши, че много зле се е отнесъл със своя работник, който е искал повече пари за болната си
дъщеря. Той отиде до един месарски магазин, купи една готова пуйка и тръгна към къщата на бедния
човек.
Звънна на вратата на своя работник и замина. Беше оставил пуйката и едно писмо, на което
пишеше:,,Честита Коледа! Бъдете живи, здрави и много шастливи”.
Когато отвори, бащата на болното дете не видя никого. Взе пакета, прочете писмото и влезе
при семейството си. Те много се зарадваха. Това за тях беше едно вълшебство. А дали човекът се
досещаше кой е тайнственият благодетел? Аз мисля, че се досещаше. Не можеше да каже точно
причината за промяната, но знаеше, че такива неща се случват по Коледа. Във всеки случай щеше да
благодари на шефа си след празниците.
Ивона Маринова Христова – 12 години, VІ клас

КОЛЕДА

Коледа свята,
Осветява нощта!
Ледената вечер се стопява
от топлината на този празник!
Елхата е отрупана с играчки!

Децата чакат своите подаръци.
А аз мечтая само за едно да има навсякъде добро!
Пламена Лъчезарова Лазарова - 11 години, ІV клас

Коледа е!
Коледа е! Стават чудеса
за всички хора по света,
а за малките деца
колноси надежда една –
да са здрави, весели, засмени,
да играят по поляните зелени,
а сега да получат желания дар
от Дядо Коледа стар.
За себе си желая да съм здрава,
близките ми да са с мен,
лошите моменти да забравя
и да стана футболистка някой ден.
Габриела Миленова Ганчева – 10 години, V клас

Коледа
Зимата пристигна при нас –
снегът засипа земята
и блести като елмаз.
Радост изпълни сърцата.
Бял ангел се появи в нощта
и донесе новината Коледа вече е дошла –
да си отворим сърцата,
да повярваме в чудеса.
Желания из въздуха се реят
и навсякъде по света
коледни песни се пеят.
Коледа стопля ни сърцата,
у дома ни връща от дълъг път.
Усмивки греят по лицата,
пред вратата звънчета звънят.
Нелина Николаева Колева – 12 години, VІ клас

КОЛЕДА
Коледа е прекрасна!
Осветено е навсякъде!
Леденостудено е навън!
Елхата свети толкова красиво!
Даряват се подаръци!
А аз желая само мир и любов!
Ивона Маринова Христова - 12 години, VІ клас

Вълнуваща Коледа
Беше 23 декември. Оставаха два дни до Коледа.
Мама извади елхата и играчките и ни остави да я
украсяваме – аз и Миша, а тя отиде с тати да
купят още лампички. Тогава ние не се усъмнихме –
повече лампички е по-добре.
На другия ден мама и тате отново отидоха за
лампички и тогава ние с Михаела загряхме, че нещо
ни залъгват. Само с поглед се разбрахме – облякохме
бързо якетата и ги проследихме. По пътя
прошепнах на Миша:
- Казах ли ти, че да проследим мама и тате е
добра идея!
- Да, каза ми и излезе прав! – отвърна Михаела,
макар че нищо не бях й казвал.
Мама и тате влязоха в книжарницата и се
забавиха
Аз казах на сестричката си:
-Мише, да се прибираме, че ше ни хванат.
Ние се прибрахме и започнахме да играем на
компютъра. Мама се прибра сама и каза:
-Деца, отидете до CBA и купете сладки, плодове,
зелеви листа и фъстъци.
Мама ни даде четиридесет лева.
Аз се усмихнах и казах:
- А може ли и бонбони?
Мама каза:
- Да. После отидете до баба ви да ви даде малко
домати.
Аз и Миша казхме заедно:
- Добре. Ама с чантите ли?
Мама каза ядосано:
- Да. Сега отивайте.
Ние отидохме в магазина. Купихме много неща,
платихме и отидохме у баба. Баба ни посрещна и
каза:
- Майка ви ми каза,че ще дойдете утре.
Аз казах:
- Мама каза да дойдем сега.
Баба каза:

-Не знам какво става, но влизайте, влизайте. Ей
сега идвам. Имам една работа.Аз и Миша нищо не
казахме.
Баба излезе и се върна след един час.
Ние гледахме телевизия и мама ми се обади:
-Гошко, баба ви ще ви даде едно нещо. Искам да
ми го донесете.
Аз казах:
- Добре.Чао.
Затворих и зачаках да видя какво ще стане. Баба
се върна и ни донесе две чанти. Тя ни каза страшно
заканително:
-Не поглеждайте в чантите до утре.
Ние казахме:
- Добре.Чао, бабо.
- Чао, деца.
Ние се прибрахме и дадохме чантите на мама и
тати. После си легнахме. Аз се събудих радостен и
казах:
- Днес е Бъдни вечер! Ставай, Мише.
Мама и тати бяха станали рано и приготвяха
постно за вечеря.
Ние с Миша решихме да сложим подаръците за
тях под елхата. Промъкнахме се тихо, оставихме
ги, отидохме в кухнята и казахме:
- Мамо, тате, излизаме навън.
Обаче ние се скрихме. Аз се скрих зад вратата, а
Миша - под моето бюро. Наблюдавахме. Мама и
тати оставиха подаръци (За нас!) и огледаха своите.
Когато излязоха от стаята, ние се показахме от
скривалищата си и отидохме до външната врата.
Отворихме я и уж „влязохме”. Мама и тати казаха:
- Отидете до елхата.
Ние отидохме и видяхме нашите подаръци. Аз
имах телескоп, а Миша - кънки на Soy Luna.
Зарадвахме се много, отидохме при мама и тати
и ги гушнахме. След това им разказахме всичко за
тайнствените проследявания и се заловихме с
подаръците. Миша веднага си пробва кънките, а аз
телескопа. Вечерта беше ясна и видях Луната.
Коледа беше наистина вълнуваща!
Георги Иванов Костов - 12 години, VІ клас

Капама
Необходими съставки:
свинско месо 500 грама
телешко месо 500 грама
сурова наденица 500 грамa
пилешко месо 1 пиле
сланина 200 грама
кисело зеле 1 зелка
ориз 1 1/2 чаена чаша
червено цвекло 1 глава
червено вино 1 чаена чаша
дафинов лист 10 листа
червен пипер 2 чаени лъжици
кимион 1 чаена лъжица
Рецептата: Капама е пищно зимно ястие, приготвено с много и различни видове месо,
богато на вкус и аромати. Капама е типично зимно ястие, тъй като основна съставна част
от рецептата за капама е киселото зеле. Капама е ястие, което често се появява
на Коледната празнична трапеза, заради богатия си вкус. Капама е ястие типично за
македонския край, като най-популярният вариант е Банската капама, която се приготвя в
Банско. Разбира се, като типичен представител на българската национална кухня, и
рецептата за капама има вариации, но всички рецепти за капама, независимо дали се нарича
Банска капама, или просто капама, следват няколко правила. Капама задължително
съдържа кисело зеле, ориз и няколко вида месо.
Първата стъпка от рецептата за капама е подготовката на продуктите. Оставяте
външните 5-6 листа на зелката цели, а останалата част от зелката нарязвате на ситно.
Измивате ориза и го отцеждате от водата. Измивате червеното цвекло, обелвате го и го
нарязвате на кубчета. Месото нарязвате на едри парчета, например малки пържоли, а
пилето разрязвате на две. Ако ползвате домашно пиле може да го направите и на 4
части. Осолявате и поръсвате месото с малко черен пипер. Сланината нарязвате на тънки
ивици.
1. На дъното на голям глинен гювеч слагате 2-3 лентични сланина, а върху тях половината
от останалите цели зелеви листа. Отгоре слагате ред ситно нарязано кисело зеле, ½ от
кубчетата червено цвекло, ½ от ориза и поръсвате с половината от подправките.
Нареждате няколко лентични сланина, ½ от месото и ½ от суровата наденица, а в
средата и ½ пиле. Отгоре отново редите всички останали съставки на пластове, като не
пропускате и да добавяте от подправките. Накрая завивате всичко с останалите цели
листа кисело зеле. Заливате с червеното вино и 1 чаена чаша зелев сок.
Глиненият гювеч слагате задължително в студена фурна, за да не се спука! След като
гювечът е вече във фурната я пускате на високи градуси, докато заври, след това намалявате
фурната на 160 градуса и оставяте на се пече около 5 часа.
Най-добре е преди сервиране на изсипете цялото съдържание на гювеча в голяма тава. Да
нарежете наденицата и да обезкостите пилето. Така, сервирайки във всяка порция капама
ще сложите от всичко.

Коледен кекс с тиква, ябълки и глазура от карамел
Необходими съставки:
яйца 4 броя
захар 1 чаена чаша
ябълки 1 чаена чаша настъргани
тиква 1 чаена чаша настъргана
орехи 1/2 чаена чаша
стафиди 1/2 чаена чаша
олио 2/3 чаена чаша

бакпулвер 2 чаени лъжици
хлебна сода 1 кафена лъжица
канела 1/2 чаена лъжица
ванилии 1 брой
захар 1 чаена чаша
прясно мляко 1/2 чаена чаша
краве масло 1/4 чаена чаша

брашно 2 чаени чаши
Ароматите често носят толкова много спомени и асоциации, колкото не носят даже и снимките. А за какво
напомнят ароматите на канела и печено? Разбира се за Коледа! Коледния кекс с тиква, ябълкии глазура от
карамел и чудесно допълнение към коледната трапеза. Този бърз и лесен кекс е перфектното решение за домакини,
които не са успели да приготвят коледни сладки, а искат да зарадват близките си освен с вкусно печено и с нещо
сладичко
на
връх
празника.
Весела, уютна и много вкусна Коледа на всички!
1.Разбивате олиото, яйцата и захарта с миксер, тел или пък просто с вилица. Пресявате брашното, ванилията,
бакпулвера и содата и добавяте към добре разбитата яйчена смес малко по малко като разбърквате непрекъснато
и много старателно. Ако изсипете брашното изведнъж, вашият коледен кекс няма да стане така пухкав, затова е
добре да имате малко търпение.
2.Настъргвате ябълките и тиквата на дребно ренде, а орехите нарязвате на дребно. Добавяте ги, заедно със
стафидите към добре разбърканата смес и отново разбърквате. Изсипвате готовата кексова смес във форма за
кекс, която (ако не ползвате силиконова форма за кекс) намазвате предварително с мазнина (олио, или масло
например) и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна. Кексът е готов, когато като го „боцнете” с
клечка за зъби по нея не остава нищо. След като сте изпекли коледния кекс го изваждате от фурната и след като
поизстине го отделяте и от формата за печене. Оставяте готовия коледен кекс настрана, докато изстине напълно
и се залавяте с приготвянето на глазурата от карамел.
3.Приготвянето на глазури е един от моментите, които много плашат младите кулинарни експериментатори.
Глазурата от карамел за този коледен кекс обаче е толкова лесна, че може да бъде приготвено от всеки, стига само
да имате малко търпение. Първо изсипете захарта в по-дълбока тенджерка и след като я сложите на котлона
бъркайте старателно докато се разтопи. След това сваляте тенджерката от огъня и добавяте към разтопената
захар маслото след което разбърквате много старателно. Накрая добавяте и прясното мляко и отново разбърквате
много старателно, докато се получи хомогенна смес. Оставяте готовата карамелена глазура да изстине, за да може
да се сгъсти и за да не попие с кекса.
4.След като и кексът и карамелът са изстинали, поставяте кекса в чинията, в която ще го сервирате и разливате
сгъстената карамелена глазура старателно и равномерно върху целия кекс.

Овенът ще е този, който с готовност ще се преоблече като Дядо Коледа, само за да покаже невероятните си
умения в катеренето по стена и спускането в комин. Като приключи с това, което упорито си е наумил и се ядоса
на всички останали, които се опитат да му попречат, ще се тръшне на дивана и ще заяви, че е изморен и си очаква
вечерята.
Телецът е изцяло погълнат от уханията на храната- приготвянето на капама с всички видове месо, няколко
вида сладки, няколко вида коктейли или казано накратко – обсебил е кухнята, яде от всички подготвени
продукти и със съмнение изучава готварската книга, мислейки си, че знае по-добре как се приготвят ястията.
Близнакът държи таблет, телефон и електронен четец и докато слуша музика и ъпдейтва статуса си във
фейсбук, се чуди къде ще е по-добре да иде на Коледа – да посети приятели в друга държава, да провери морето дали
е още на мястото си или да прави снежен човек с децата на двора.
Ракът е посветен на това да подреди коледната украса в дома – да сложи лампичките, елхата, да увеличи
парното или климатика, за да е по-топличко (да си помечтае жално за камина), да обуе вълнените чорапи на баба
и да се приготви следващата седмица да не напусне дома си.
Лъвът не е доволен, че къщата не е украсена с повече златиста украса и с притеснение оглежда елхата, чудейки се
ще се съберат ли всички подаръци, които си е поръчал, под нея. След това царствено се оттегля към кухнята, за да
нагледа какви ги върши телецът и дали менюто от 10 степени ще отговаря на вкуса му.
Девата от няколко часа се е изолирала, за да прави сметки колко точно подаръци, пари, буркани зимнина и други
благинки се очаква да се получат от роднини и приятели за празниците, като от време на време преглежда
сайтовете за колективно пазаруване за по-изгодни оферти.
Везната се прибира след няколко дена благотворителен труд в домове за нуждаещи се, взима си дълга вана и след
това прекарва няколко часа в безрезултатно колебание коя рокля ще е по-удачна за вечерта и държала ли се е добре
през годината или не.
Скорпионът е на прага на хипотермия, след като е вече няколко часа навън, изпипвайки детайлите по зарята за
Коледа, Нова година и всички дни преди и след тях. Ядосано си мисли, че е трябвало да вземе повече тротил за
сметка на пиратките и се чуди къде се продава реален топ с гюлета за повече звук и поразителна сила. Когато
всичко е нагласено, за да образува кратер в земята при запалване, Скорпионът потрива доволно ръце и с плашещ
пламък в очите се оттегля на топло да тормози другите.
Стрелецът почти е изхарчил всичките си пари и заплатата за януари, за да купи подходящи подаръци за
близките си, включително за любимата касиерка в магазина и чистачката на офиса, чистачката на другия офис
и се сеща, че може да купи още няколко белгийски шоколада за раздаване на съседите. Хвърля в количката
още няколко плюшени мечета, за всеки случай и тананикайки си коледни шансони, излиза от мола и се отправя
към дома.
Козирогът е на Северния полюс при Дядо Коледа, защото никой друг освен него не може да определи по-добре кое
дете е било послушно и кое не. Докато отмята чевръсто задачите, заглежда Снежанка и отрязва коледния бонус
на джуджетата, се замисля загрижено колко лампички са включени в момента в дома му на дневна, вместо на
нощна тарифа.
Водолеят се е отдал на писане на книга за коледните обичаи по целия свят, след което си задава въпроса нужна
ли е изобщо Коледа и какво ли правят в Африка по това време на годината. След което оставя пръснати листата
си с писания по земята и отива да помага за снежния човек на Близнака.
Рибата се събужда след дълга дрямка с чувство на лека празнична депресия, замисля се от къде идва това
усещане, после решава, че няма значение важното е да му се наслаждава по-дълго. След което бавно се отправя към
останалите зодии около масата, като пътьом събира писанията на Водолея, зачита ги и си остава, потопен в
тяхната атмосфера.

За вас се потрудиха учениците от XII-а клас
под ръководството на г-н Колев и г-жа Колева

