
Коледна инициатива за украсяването

на елхата в центъра на кв. Долно

Езерово с участието на 1, 2, 3, 4-ти 

класове от ОУ Хр. Ботев.

Малките коледари от ДГ Коледарче, кв. Долно Езерово, 

потропаха на училищните ни порти с песни и добро 

настроение.

Най-хубавият Коледен и Новогодишен подарък -

Нашите Ученици - продължават да ни радват с грамоти 

от различни инициативи, конкурси и лично творчество! 

Браво деца! Вашето творчество дава сили и на нас!



Скъпи деца, вие сигурно обичате да празнувате, то не само заради

подаръците, които получавате, а и защото във всеки празник има

нещо магическо, тайнствено и неповторимо.

Но един от празниците е най-чакан, най-вълнуващ, най, най, най…

и това, разбира се, е Коледа – любимото време на децата по цял

свят. Времето на добрите пожелания и играчките, на веселия звън

на камбанките и песните край елхата.

Коледа носи усещането за нещо свидно и мило, за семеен уют и

тържественост, когато целият свят грее с милиони светлинки и

пъстри гирлянди. Коледа е топлината на чувството, че си

специален и обичан. Коледа е времето на ваканциите и ледените

пързалки с шумни лудории. На зачервените бузки и вкусните гозби на

баба. На дългите утринни събуждания и внезапните заспивания с

любимото коте до печката. На коледарските дружини и

сурвакарските благословии. На дребните завоевания и

късметчетата в джоба. На трепетните очаквания и щастливите

сбъдвания. Коледа е времето на подаръците! Времето, когато

даряваш обич и получаваш обич! А кой не e чакал с нетърпение и не е

гадал какво ще получи в коледната нощ, кой не e бодърствал в

очакване на щедрия Дядо!

Всичко това е част от нашата Коледа, част от детството и от

живота, част от вълшебството на празничната нощ, която ще

посрещаме всяка година и ще откриваме тихата радост на Коледа!

Г-жа Румяна Петкова

директор на ОУ Хр. Ботев,

кв. Долно Езерово

Никулден -

изложба 5 и 6 

клас

изобрaзително 

изкуство.

Малките коледари от ОДГ Коледарче, кв. Долно Езерово, 

изнесоха коледен битов спектакъл с който представиха 

народната традиция на коледуването.



Мартин Пейчев от 5-ти

„а“ клас е поедител в

конкурса за рецитация

„Малките будители“

организиран от Сиела.

Виктория Ракова 

от 2-ри Б клас 

привлече вниманието на 

редакционния екип с 

празнината си корона и 

доброто настоение, което 

създава.

Коледното украсяване на училището 

става с много смях, забавления и 

отлично настроение. 

Клуб "Дизайн и модерни изкуства в 

дома" и 3а и 3б клас ви пожелават

весели  празници! 

Те се погрижиха за  Коледната украса и 

настроение в училище!

Ръководител г-жа Сава Нанева
Учениците от 3а клас

приготвиха

за Коледния базар 

ръчно изработени 

картички и декорации за дома!

По повод празника на град Бургас -

Никулден,НЧ„Паисий Хилендарски

1928” Бургас организира конкурс за

рецитиране на стихотворение на

тема: „Аз, морето и Бургас” в

който участие взеха и децата от

1-ви А клас в нашето училище.

Учениците под ръководството на

г-жа Н. Стоева се представиха

отлично и бяха наградени.

Грамоти получиха и Илиана

Владикова, Димитър Жерков и

Гергана Славова ръководител г-жа

Р. Андонова.



ВЕСТНИК

Учениците от ОУ «Христо Ботев» украсиха с ръчно изработени от тях играчки дръвчетата в

квартала. Инициативата е на читалище «Просвета». Дръвчетата грейнаха с пъстроцветни гирлянди,

коледни панделни и златни топки. Дариха радост и надежда на хората в квартала.

Ръководители – г-жа В. Фотева, г-жа И. Костова, г-жа Н.Стоева, г-жа И. Стоянова, г-жа Д. Николова.

Самодивска любов

Някога имало един сиромах. Той си имал едничък син.

Синът му бил доста красив и всички моми го харесвали.

Но неговото желание било да се ожени за самодива, та тръгнал да я търси.

Взел си храна и вода за из път и потеглил. Вървял, вървял и стигнал до самодивската гора.

След време видял една самодива. Той я гледал с влюбени очи.

Показал се пред нея. Тя се изплашила и с вълшебството си го затворила в клетка.

Момчето и се примолило:

- Моля те, пусни ме! Нищо зло няма да ти сторя.

Самодивата го пуснала и го попитала:

- Защо си тук , момче?

- Тук съм да търся самодивата, за да се оженя за нея. И ето , че го намерих. – отвърнало момчето.

- Аз не мога да тръгна с теб, защото трябва да стана като теб. За да дойда трябва да ми донесеш „рубина

на любовта“. – казала тя. Станало вечер и момъкът пренощувал там. На сутринта самодивата отишла на

езерото да се къпе и тя му рекла:

- Момче, вземи си дрехата и така ще стана обикновено момиче.

Момъкът взел дрехата и тя станала обикновена девойка. Той тръгнал да търси за нея рубина на любовта.

Прекосил планини и гори. Най-накрая стигнал до него, но щом го докоснал пред него излязла фея. Момчето я

попитало:

- Фейо, ще ми дадеш ли рубина на любовта?

Феята помислила и казала:

- Ще ти го дам ако ми отговориш на една гатанка. Чуй я: „ Сутрин на четири крака, на обяд – на два крака и

вечер на три крака. Що е то?“

- Ами… човек. – отговорило момчето.

- Да. Ти отговори правилно и заслужаваш рубина на любовта.

Момчето се върнало при любимата си, подарило и рубина. Двамата млади заживели задълго щастливи.

Автор: Добромира Василева от 4-ти клас

Участие в конкурс организиран от 

народно читалище

«Фар» - «Самодивите разказват»



Броени дни преди Коледа, коледарски песни огласиха ДГ Коледарче в кв.

Долно Езерово. Учениците от нашето училище бяха гости на детската

градина, наричаха за здраве и благоденствие, пяха, играха български хора, а

домакините ги изпратиха с дарове и с пожелания за сбъднати мечти и весели

празници! Участваха учениците от 4-ти клас, ФУЧ хореография с

ръководители г-жа В. Фотева и г-жа Т. Маринова. Танцьорите от класа

поздравиха малчуганите с детското хоро "Тръгна Станка за водица", с което

дадоха весел и емоционален старт на идващите коледни празници.

Коледуването е един от традиционните български обичаи, характерен с

празнично облекло, украсени калпаци и коледарски песни. Зимен обичай, в

който коледарите обикалят домовете на хората и пеят обредни песни с

различни мотиви, а стопаните на къщата ги даряват с пари, сланина, боб,

вино и други дарове. Тази фолклорна традиция е неотменима част от

коледните празници и тъкмо заради това сме подготвили няколко

любопитни факта, свързани с коледуването.

Времето за коледуване е точно определено. Коледарите започват

подготовката си от Игнажден (20 декември). Разучават песни, създават

коледарски групи и избират техен водач, който според обичая е по-

възрастен и най-вече женен. Водачът стои най-отпред и наставлява

обиколките. От полунощ до изгрев слънце на Коледа е времето, през

което момците пеят пред домовете на хората. Специални коледарски

рефрени желаят на стопаните здраве, благополучие и много

разбирателство в дома през цялата година. Първата песен, която

изпълняват коледарите е за най-възрастния човек от къщата, а след

това пеят за останалите членове на семейството. Интересен факт е, че

традицията повелява обиколката да започне от дома на чорбаджиите,

кмета, учителя или попа. Коледуването завършва, когато настъпи

денят, а в някои села коледарите отиват в центъра на селото и се

надпяват. Коледарските групи се създават от 10 – 15 души, но само

мъже. Празнично облечените млади момчета обхождат домовете на

хората, като винаги тръгват в източна посока. Обикновено стопаните

на къщата даряват коледарите с пари, брашно, кравай, боб, мед, питка и

други продукти. След като групата изпее коледните песни, водачът,

който държи в ръце подарения кравай, изрича коледарска благословия.

Коледуването е обичай с

езически корени. Произлиза от

римската дума calendae –

първите дни на месец януари.

Традицията датира отдавна, а

основната задача на младите

мъже е да прогонят злите

духове и да пожелаят здраве

през годината. Въпреки че не е

християнски ритуал,

коледуването е неотменим

обичай от българските

коледни празници.



ВЕСТНИК

Откъде идва традицията

у нас по Коледа

да се украсяват дръвчета?

Украсяването на елхата днес се свързва с

християнската коледна култура, но всъщност то

възниква и се среща още в древността. Северните

скандинавски народи и римляните са декорирали

домовете си с вечнозелени клонки в чест на Бога-

Слънце.

В Древен Египет са украсявали палмите, а по-

късно и германските племена украсяват

вечнозелени клонки, за да отпразнуват най-късия

ден на годината – 21 декември. Първоначално се

аранжират и накичват само отделни клонки от

елхи, ели и бочета и чак през Средновековието

започват да се украсяват цели дървета.

Аранжирането на дома с вечнозелени клонки е

древен езически обичай и по нашите земи. Чрез

украсяването на къщата с клонки и накичването

им с различни предмети се чества зимното

слънцестоене. Но традицията на коледната елха

като религиозна християнска традиция е

пренесена тук от Русия. Там първоначално

започват да се накичват дръвчета, които добиват

популярност у нас по време на Руско-турската

освободителна война. Официално първото

украсено дръвче се появява веднага след

Освобождението през 1878 г. То се намира в

Пловдив, който тогава е столица на Източна

Румелия. През 1879г. Батемберг поставя украсено

коледно дръвче в двореца си, а самият той се

преобразява в Дядо Коледа. Първата официална

градска елха в София е поставена през 1882 г. След

Първата световна война в Борисовата градина

специално се отглеждат елхички и борчета, които

след това се продават за празника.

3 а клас

2а клас



ВЕСТНИК

Включване в инициативата на

Екопак за разделно събиране на

пластмасови бутилки и кенчетаи

предаване на събраните суровини.

Няколко съвета как да 

бъдем по разумни в 

образуването на 

отпадъци за Коледа

Как да поставим планетата на първо място в този празничен

сезон, и да бъдем разумни когато става въпрос за опаковане на

подаръци, декорации и други.

Потърсете начини за изпращане на празнични картички с

нулево въздействие върху околната среда. Тази година защо да

не преминете към електронни картички или екологични

картички? Картичките с плантация, с вградени растителни

семена също набират популярност, получателите им могат да

засадят семената през пролетта. Голяма част от

декорациите се използват година след година, което вече ги

прави устойчиви. Онези обаче, които искат да купят нови

декорации, трябва да търсят дизайни, изработени от месинг,

стъкло или естествени материали, като дърво и други

растения, като избягват тези, са направени от пластмаса.

Вместо да купувате нови декорации, домашните могат да

бъдат също толкова добри и ако се използват подходящите

материали, могат лесно да бъдат рециклирани. Всеки човек

може съзнателно да положи усилия през празничния сезон, за

да намали количеството използвана и закупена пластмаса и

подаръците трябва да се преосмислят.

Изработване

на изделия от текстил - отличен

коледен подарък с мисъл и грижа

за опазването на природата.

5а клас
Ръководител г-жа М. Проданова

Рециклирането играе важна роля за запазването на

земните първични ресурси (вода, въздух, въглища, нефт,

природен газ и минерали). Хората трябва да поставят

нашата планета на първо място, за това е необходимо да

се разглеждат рециклируемите материали като ресурси,

а не отпадъци, демонстрирайки силата на „Седмия

ресурс“ – стоките, които рециклираме всеки ден.

Урок за разделното

събиране на оптадъците

на "Екопак"



ВЕСТНИК
НИЕ СМЕ ЕКО ШАМПИОНИ!

През целия месец ноември учениците от нашето училище упорито се

бориха да станат ЕКО ШАМПИОНИ в първото издание на кампанията

за популяризиране на разделното събиране и рециклиране, проведено в

Бургас, Добрич и Русе.

Състезанието стартира с масово участие в онлайн проучване сред

децата доколко са запознати с цветовете на контейнерите за разделно

събиране на отпадъците.

Всички ученици и учители с ентусиазъм се включиха в онлайн анкета и в

надпреварата за събиране на пластмасови и алуминиеви отпадъци,

въпреки че през голямата част от времето учиха в електронна среда от

разстояние.

Проведени бяха и интересни тематични уроци от всеки класен

ръководител, търсейки начини да се превърат днешните деца в

бъдещо отговорно рециклиращо поколение.

Като резултат: събрахме общо 44 огромни чували с пластмасови

и алуминиеви отпадъци.

Нашето училище ще получи по пет футболни, баскетболни и

волейболни топки.

Поздравления за активността и дано тази инициатива е създала

трайни навици за разделното събиране на отпадъците, за да бъде

по-чисто, по-приветливо и по-красиво около нас. Не забравяйте –

състезанието отминава, но ние трябва всеки ден да изхвърляме

отпадъците от класната стая и от нашите домакинства в

правилния цвят контейнери.

Клуб "Дизайн и модерни

изкуства в дома" и 3а,б отново се

погрижиха за Коледната украса

и настроение в училище!

Ръководител г-жа Сава Нанева

В очакване на Коледните и 

Новогодишни празници в училището 

всеки час е забава и празник …

Г-жа И. Стоянова и 2б клас които се 

забавляваха докато окрасяваха градската 

елха



ВЕСТНИК

Каква храна са похапвали

по празниците жителите

на Ваякьой в началото на миналия век?

Месните хора са ядяли месо три пъти в

годината, а не всекидневно - за

Петровден се е колило пиле, за Гергьовден

- агне, а за Коледа - прасе. През есента се е

правило саздърма от овче месо, а

пастърма - от козе. Коллили са се стари

животни наричани «маръ».

През различни периоди на годината са

съществували забрани за употреба на

определени видове храни, свързани с

постите и с някои празници. Така

например не се е ядяло агнешко месо и

овче мляко до Гергьовден, пилешко месо -

до Петровден, грозде и дини - до

Богородица (на Преображение се откъсва

първото грозде), не се е ядяло свинско

преди Коледа, както и яйца, сирене и месо

- през Великите пости.

Как старите българи са празнували Бъдни

вечер и Коледа?

Бъдни вечер е един от най-важните

семейни празници, посветен е на дома,

огнището и семейството. Характерен е с

тържествена трапеза, на която

присъстват нечетен брой постни ястия.

Много важна стара традиция, е да се

правят специални обредни пити,

коледарският кравай също присъства на

трапезата на Бъдни вечер, но при идването

на коледарите, бива даряван от

стопанката на къщата. Друга интересна

традиция, е приготвянето на Бъдника. Това

е едно специално дърво, което е отсечено по

обреден път - на 24 декември сутринта,

запалва се по обреден начин и гори през

цялата вечер в огнището, като не трябва

да се загася, защото се вярва, че ако загасне,

носи лош късмет на къщата. На 24

декември след полунощ идва Рождество

Христово и посрещането на коледарите,

които пеят песни за здраве, благополучие и

берекет. Тогава трапезата не се вдига цяла

нощ, за да не избяга късметът. На Бъдни

вечер цялото семейство се стреми да бъде

на трапезата, да бъдат сплотени точно на

този празник и да забравят битовизмите и

несгодите.

Вестник Пеликан Ви пожелава да

отпразнувате Коледните празници със

семейството си, в уютна и приятна

обстановка, да бъдете здрави и късметлии

през Новата година!

През

месец декември

3 б клас засадиха

три смърчови

дръвчета в

саксии, които на

пролет ще бъдат

засадени в двора

на училището.

Ръководител

г-жа Г. Янева.

Основните храни,

добивани и приготвяни

по домовете са -

фасулът,лещата, зелето,

туршиите и качамакът.

Грахана - това е много

разпространено тестено

ястие.

Шарена сол - използва се

много по време на

дългите пости. Прави се

от счукани и

предварително препечени

царевица, нахут, тиквено

семе, чубрица, сол и

червен пипер.

Булгур - много често в

гозбите сс слагал вместо

ориз. От булгура се

приготвят чорби, ястия,

баници. Родилките

(лехусите) след раждане

се захранват е булгур,

сварен е прясно мляко.

Баници -

жените са изкусни

майстори като

приготят баниците с

най-разнообразни

пълнежи: сирене и яйца.

булгур и сирене, праз и

сирене, тиква и орехи,

лобода със сирене и яйца,

но върхът на всичко е

баклавата.



ВЕСТНИК

Проекти на тема "Моят роден град в миналото

и днес" по случай Никулден - празник на гр.

Бургас представен от учениците от 2 а клас,

ръководител г-жа И. Костова.

По случай празника на Бургас-Никулден, 

учениците от 1а клас превърнаха бялата дъска в 

море с рибки и други морски обитатели. 

Ръководител г-жа Н. Стоева.

За поредна година Регионална инспекция по

околната среда и водите – Бургас отправи

онлайн-предизвикателството „Странджа

планина“ по повод 11-ти декември –

Международния ден на планините. Основната

идея на инициативата е да се покаже

природата в планината и местата за отдих в

нея. Основната идея на инициативата е да се

покаже природата в планината и местата за

отдих в нея чрез фотография, рисунка или

стих.

Две петокласнички приеха това

предизвикателство и участваха в конкурса в

трите категори: Със стихотворение

"Странджа планина в сърцето" и рисунка

„Странджа планина“ - Ванеса Красимирова

Иванова, 12 год., V клас, с фотография "Есен в

Странджа" - Кристина Стефанова

Петканска, 11 год.,V клас.

Публиката присъди второ място за

стихотворението на Ванеса! Поздравления!

Първият брой на вестник «Пеликан» беше

приветстван с голям интерес от учениците и 

учителите. 
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РУБРИКА
Любопитни факти за
училищата по света
В Бангладеш, има повече от 100

плаващи училища на лодки и всички

от тях имат достъп до интернет,

библиотека и се захранват със

слънчева енергия. В Бангладеш

ежегодното наводнение може да

попречи на училището за стотици

хиляди ученици. В някои райони

пътищата са непроходими през

дъждовния сезон от юли до

октомври, когато реките се издигат

до четири метра или 12 фута.

Вътрешността на лодката е

свързана с тесни пейки, които от

своя страна са пълни с деца. Децата

седят рамо до рамо с лице към черна

дъска в задната част на лодката.

Много хора биха казали, че това е

нетрадиционен начин да се

прибереш от училище, но в Делхи

Индия този вид превоз е нещо повече

от традиция и още нещо. Може да

се каже, че той решава някои

проблеми с транспорта: например –

финансовите. Другото – децата са

усмихнати, въпреки липсата на

комфорт и достатъчно

пространство и отгоре цялото небе

е тяхно.

Странджа планина в

сърцето

От малка познавам

и скланям глава

пред вечната велика

Странджа планина.

Веднъж щом я видиш,

в сърцето си

чувстваш - свещена е

тя!

Виж! Водопади се

стичат

не спират и тичат;

реките се сливат,

текат и извиват

през красиви поляни

и вековни дъбрави.

Не ще се забравят

и ще се опазят!

Ванеса Красимирова

Иванова,

12 год., V клас

КУПИ КНИГА, ДАРИ Я НА

СВОЕТО УЧИЛИЩЕ И

СТАНИ СЪВРЕМЕНЕН

БУДИТЕЛ

В навечерието на 1 ноември –

Денят на народните будители

за пръв път взехме участие в

инициативата „Купи книга,

дари я на своето училище и

стани съвременен будител“.

Чрез нея училищната

библиотека се обогати с над 50

нови и интересни заглавия,

любими на малки и по-големи

читатели – български и

чуждестранни приказки,

приключения и енциклопедии –

за всекиго по нещо. Най-

активно се включиха децата

от I „а“, II „а“, III „б“, IV „а“,

V и VI класове. Изказваме

благодарност на тях и

техните родители за жеста.

Училищното ръководство

връчи на всички участници в

тази кампания Благодарствени

грамоти. А книжките в

училищната библиотека

жадуват да бъдат разгърнати

и четени от жадни за знания и

слово деца и ви очакват всяка

сряда след часовете.

Заповядайте!

Вестник Пеликан ти

отправя

предизвикателство: 

«Направи добро и го

хвърли в морето» … Редакционния екип на 

Вестник Пеликан очаква

снимки от добрите дела, 

които сте извършили за 

да даваме добър пример 

всеки ден на 

останалите!
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Мотото на 
Вестник 
Пеликан:

Живей така, 
сякаш живота 

приключва утре, 
учи се така, 

сякаш ще живееш 
вечно! 

Вкусотийки и 

кулинарни 

изкушения, 

приготвени от 

децата и 

родителите 

им, и други 

желаещи, ще 

бъдат 

представени на 

Коледен базар 

на 22 декември. 

Очаквайте 

подробности в 

следващия 

брой!

Запетайките показват колко букви трябва

да отнемете в началото и в края на думите.

От буквите, които остават, ще получите 7

коледни постни храни.

Коледни 
ребуси

Клуб 

„Дигитална 

креативност“ се 

представя … 

Предложенито на Владислав

Фотев за коледен филм.

Владо казва:

Заглавието не трябва да те

заблуди: «Кошмарът преди

Коледа» е филм, колкото за

Коледа, толкова и за Хелоуин.

А филмът е наистина страхотен! Той е

плашещ, сладък, завладяващ, мистериозен,

жизнен, забавен за децата, а също много

интересен и за техните родители! Ако

искаш нощта на този Хелоуин наистина

да е специална за теб, «Кошмарът преди

Коледа» е филмът за теб.

Никол Щерева е от 6 а клас и посещава клуба доброволно. Самата тя ни предостави 

снимка и информация за спортните си успехи и отличия. Браво Никол!


