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Бъдни вечер обичаи и традиции. - Веселина Бочева 6б
Текст: Веселина Бочева
Месец декември, още познат и като месец на празниците, винаги донася у нас едно
специфично чувство, изпълнено с нетърпение и изненада за така познатия и обичан
празник, а именно - Бъдни вечер, денят преди Рождество Христово.
Бъдни вечер можете да срещнете и под други наименования като Суха Коледа, Малка
Коледа, Крачун, Мали Божич и много други. Но както и да се нарича в различните
краища по света, едно е сигурно - в навечерието на 24 декември, в пещера, близо до
Витлеем, се е родил Исус Христос. Тогава в небето пламнала необикновена светлина,
която известила на пастирите наоколо за добрата вест.
Обичай и традиции
Според една от традициите на Бъдни вечер, млад момък, член на семейството,
трябвало да облече най-новите си дрехи, и да иде в гората, където трябвало да
отсече тригодишно дърво. На връщане пред прага го посрещало семейството. Той
ги питал ‘’Славите ли млада Бога?’’ и когато получел отговора ‘’Славим го’’, той
благославял с думите ‘’Аз, вкъщи, и Бога с мене’’ и внасял дървото. В долния край на
дървото трябвало да издълбае дупчица, която да запълни с масло, тамян и восък.
Запушвал дупката с дървена пластинка, а дървото се поставяло в огнището. Вярвало
се, че огнището трябва да гори цяла вечер, защото то е символ на живота в дома. А
според пушекът, който излизал от там, се гадаело каква ще бъде идната година.
Един от обичаите, съхранили се и до днес, е след вечерята всеки да си избере и счупи
по един орех. Смята се, че според това, какъв е орехът отвътре, се определя какво ще
бъде здравето на човека през идната година.
Празничната трапеза
Традиция е на трапезата да се поставя варено жито и варен боб, сарми с ориз,
ошав, баница с тиква, баклава, чесън, орехи, мед, сушени плодове, вино и ракия,
като броят им трябва да е нечетен. Още нещо, което е изключително важно да се
постави, е питката с късмети - може да се сложи сребърна паричка, семки, дрянови
клонки и други. Питата задължително трябва да е кръгла, защото символизира
цикличността в живота.
Първото парче, което се отчупва от най- възрастния член на семейството, се
определя за Богородица. Второто е за къщата, а останалите се раздават отдясно
наляво или от най-възрастния към най- младия.
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5 КОЛЕДНИ ФИЛМА, КОИТО ТРЯБВА ДА ГЛЕДАТЕ

Текст:Симона Илиева 12а
Подбрала съм филми за всяка възраст, от най-малките, юношите,
тийнейджърите, дори и за родителите. Някои са класика в жанра,
а за други може би не сте чували.
Започвам с класиката „Сам вкъщи“ 1990. Всички сме го гледали, но
Коледа не е същата без него, нали така? За него мисля, че не трябва
да разказвам. Знаем кой е Кевин и неговите идеи, за да опази дома си
от двамата крадци.
Следващия филм е „Гринч“ 2018., за по-малките предлагам
анимацията, а за по-големите игрални филм „Гринч“ 2000.
И двата варианта са страхотни за чаша горещ шоколад с
маршмелоу, топло одеяло и коледна свещ. Разбира се, ще е още похубаво, ако го гледате със семейството си.
Следва моят любим филм, а именно „Полярен експрес“ 2014.
Анимация подходяща за малки и големи. Филм, който промени
мисленето ми и ми въздейства страхотно. Препоръчвам го с две
ръце, защото има поука, и според мен независимо на каква възраст
сте, ще намерите нещо, което да научите.
Дойде време и за една коледна романтика. А именно „Наистина
любов“ 2003. Действието се развива в днешен Лондон, пет
седмици преди Коледа, интересни, вълнуващи и забавни истории се
заплитат, но с романтичен финал в коледната вечер.
Не ми се сърдете, но Коледа я свързвам с любов, затова ви предлагам
филма „Елф“ 2003. Романтична комедия, която ни представя найголямата тайна на Дядо Коледа!
Весели Коледни и Новогодишни празници!
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ПЕТ КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ, С КОИТО ЩЕ ВПЕЧАТЛИТЕ БЛИЗКИТЕ СИ
Текст: Мария Спасова 5в

Коледни сладки

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 3 яйца; 1 ч.ч. Мед; 4 сл. Кафява захар; 1 пак. Масло;
1 ч.ч. орехи; 2 ½ ч.ч. брашно; 1 ч.л. сода; 2 с.л. канела; 1 ½ ч.л. джинджифил;
½ ч.л. ситно счукан карамфил; настъргани корички от лимон и портокал
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Начин на приготвяне
Пресяваме брашното, добавяме маслото, което предварително е оставено
на стайна температура да омекне. След това добавяме всички останали
продукти и замесваме тестото. Разстиламе го с точилка и оформяме като
използваме формички за сладки.
Печем в предварително загряна фурна на 170 градуса за около 20 минути.
Може да сложим в тавата хартия за печене.
ГЛАЗУРА
За глазурата смесваме 200 грама готварски шоколад, 50 грама масло и 1 с.л.
ром.
Когато сладките изстинат украсяваме според желанието ни.

Тиквеник

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: Готови кори; Тиква; Смлени орехи; Захар; Канела
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Тиквата се отрязва, с помощта на лъжица се
почиства от семките, обелва се и се нарязва на парчета. Парчетата тиква
се настъргват на едро ренде.
В дълбок и широк тиган в половината олио се задушава тиквата, като
се бърка периодично, докато омекне. Отстранява се от огъня и се добавя
захарта, канелата, ванилиите и едро счуканите орехови ядки.
Взимат се по две кори за баница и се намазват с олио. Слага се от плънката
върху корите и се навиват. Прехвърлят се в предварително намаслена
тавичка.
Тиквеникът се пече в предварително загрята на 170-180 градуса за 40-45
минути, докато се позачерви.
След като се извади от фурната, се напръсква с малко студена вода и се
завива с кърпа.
При поднасяне тиквеникът с готови кори може по желание да се поръси с
пудра захар.
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Ошав
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: сушени плодове - 500 г сливи, ябълки, кайсии, череши...;
мед - 100 г; захар - 100 г; канела - 1 пръчка, по желание ванилия - 1 пакетче
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Измийте сушените плодове и ги накиснете в
студена вода поне за 12 часа.
След това прецедете водата им през гъсто сито и ги сложете заедно с
нея да врат, като добавите и захарта и канелата.
Щом плодовете омекнат, прибавете меда и ванилията.
Ошавът за Бъдни вечер се поднася охладен, в голяма стъклена купа.

Питка

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 400 мл. хладка вода; 700 гр. Брашно; 1 пак. Бакпулвер;
1 ч.л. сода бикарбонат; 1 ч.л. сол; 2 с.л. оцет.3 с.л. олио
Начин на приготвяне

Начин на приготвяне
След това смесвате съставките ,докато не стане на тесто.
Оформяте питката.
И я печете, докато стане златиста отгоре.

Зелеви сърми

Необходими продукти зелеви листа - от една зелка ориз - 1 ч.ч. булгур - 1 ч.ч.
лук - 1 глава моркови - 1 бр. домати - 1 бр. олио - 1 к.ч. чубрица - на вкус
черен пипер - на вкус сол - на вкус
Измиваме ориза и булгура в няколко води.
Нарязваме лука на дребно и го запържваме в олиото заедно с нарязаните
на ситно морков и домат.
Добавяме измития ориз и булгур и бъркаме докато пържим – 7-8 минути.
Посоляваме и посипваме с чубрица.
Добавяме гореща вода да покрие ориза и готвим докато водата се поеме от
продуктите. Оризът трябва да не е напълно готов. Оставяме да изстине.
Отделяме големите листа на една кисела зелка и отстраняваме дебелата
средна жила.
Поставяме зелевите листа едно по едно в чиния, слагаме в единия край от
плънката и завиваме сарми, които подреждаме плътно в намаслена тавичка.
Поливаме с още олио и доливаме малко вода.
Запичаме във фурна докато постните сарми се зачервят и ястието остане на
мазнина.
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Известни личности родени на коледа
Текст: Димитрина Здравкова от 6в клас

Коледа има и друго име – Рождество Христово. То означава Рождението на
Исус Христос. На Коледа са родени много хора. В тази статия ще научите
имената на някои от тях.
Известните личности и малко информация за тях:
Исак Нютон – 25.12.1642 г.
Той е английски физик и математик. Открил закона на гравитацията.
Симиън де Уит – 25.12.1776 г.
Той е американски географ.
Никола Бочев – 25.12.1858 г.
Той е български военен деец.
Хелена Кристенсен – 25.12.1968 г.
Тя е датска моделка.
Дайдо – 25.12.1971 г.
Тя е английска певица и текстописец.
Луис Шевролет – 25.12.1878 г.
Той е създател на известна марка коли.
Любен Дилов – 25.12.1927 г.
Той е български писател.

Весела Коледа и щастлива Нова година!
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Коледен уют вкъщи
Текст: Даная Тодорова 6г
За мен е много важен уютът на Коледа, затова ще ви дам три съвета как да го
има и във Вашата къща.
1.Малките неща
„Малките неща“ са не толкова забележимите украси, като тези, които виждате
на снимките. Те не са толкова забележими, но отново придават приятно усещане
в стаята.

2.Свещи
Имам доста свещи и най-често паля малки, които си имат бурканчета и
поставки.

3.Чаши
Нещо УНИКАЛНО е да си направиш чай или горещ шоколад в коледна чаша и да го
пиеш, докато гледаш филм.

Вестник “Кюри”| По темата
Любопитни факти за любимите ни коледни филми
Текст:Виктория Танчева
Навън е много студено, всички ние сме си вкъщи и гледаме коледни филми с чаша
топъл шоколад в ръка в обкръжението на топли одеяла. А знаехте ли, че зад
всеки филм стои поне един любопитен факт?
Сам вкъщи
Не мисля, че има някой, който да не е гледал „ Сам вкъщи“ по време на коледните
празници. Когато кажем Коледа и филм, веднага се сещаме за този филм. Зад него
стоят някои интересни факти.
1.
Познавате добре писъка на Кевин, но знаехте ли, че когато Кевин пробва
афтършейва на баща си, Маколи Кълкин трябвало да махне ръцете си от лицето
си и тогава да извика. Но момчето забравило и при първия опит се случило това,
което всички добре познавате.
2.
Режисьорът смятал, че не е възможно едно семейство да забрави детето
си и затова искал да направи всичко реалистично, така че историята да е
правдоподобна. Затова, ако се вгледате внимателно в първите сцени, ще
видите, че докато бащата на Кевин почиства млякото от паспорта, той
изхвърля самолетния билет на Кевин, без да иска.
Гринч
Сюжетът на този прекрасен и забавен коледен филм е за едно селце, което е
толкова запалено по коледните празници, че всеки ден от периода на Коледа
хората са безкрайно добри и изпълнени с прекалено много коледен дух. Но в това
селце има едно чудовище, което мрази изключително много Коледа и щастието,
затова се опитва да развали празника.
1. В ,,Гринч “ Джим Кери трябвало да завърши обучение за издръжливост
на изтезания от ЦРУ, за да му помогне да премине през ежедневните 8 часа и
половина, поставя грима.
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Елф
Този така забавен коледен филм ни предоставя възможността да видим историята на човек,
живял цял живот като елф в опит да бъде човек. По време на новия начин на живот Елф минава
през много комични и трудни задачи, за да намери самия себе си.
1.
В „Елф” Уил Ферел, Джон Фавро и един оператор са в Ню Йорк в последния ден на снимките
и общуват със случайни хора по улиците, за да улеснят монтажа на “Бъди открива Ню Йорк”.
2.
В „Елф” нито един от кадрите с Бъди на Северния полюс не включва компютърно
генерирани изображения или специални ефекти – всичко е направено с т. нар. „принудителна
перспектива.”
Наистина любов
В този така романтичен и забавен филм, идеален за коледните празници, се разказва за
различни случаи на любов между хора през Коледа и как накрая се оказва, че са свързани по
някакви причини.
1.
Думата „наистина” се повтаря 22 пъти във филма от различни герои.
2.
Езерото, в което Лусия Мониз и Колин Фърт плуват, всъщност е дълбоко едва 46
сантиметра. По време на снимките те били на колене, за да изглежда езерото по-дълбоко.
Точно на това езеро Колин Фърт е бил ухапан от комар.
3.
Андрю Линкълн сам пише думите в романтичната сцена с обяснението в любов на
Кийра Найтли.
Ваканция
Сюжетът на този филм пълен с изненади и любовни чувства ни предоставя възможност да
видим как две жени сменят животите си за разнообразие и как намират любовта в това
забавно приключение .
1.
Във „Ваканцията” уебсайтът, който Айрис и Аманда използват за размяна на къщите
си, всъщност е истински.
Коледата невъзможна
„Коледата невъзможна‘‘ е един забавен и изпълнен с коледно настроение филм. В него
главния герой влиза в огромни приключения, за да намери съвършения подарък.
1.
Всъщност целият филм „Коледата невъзможна” е бил вдъхновен от куклите Cabbage
Patch Kids, популярни през коледния сезон на 1983 година.
След като научихме тези интересни факти за любимите ни коледни филми, можем да седнем
спокойно пред екраните и да се забавляваме докато минаваме през тях докато гледаме, как
навън вали красив сняг.
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Как се празнува Коледа по света?
Текст: Лиа Ивайлова 9а клас

1.Италия
Италианците са известни с топлотата, любезността и сплотеността
на семейството. Именно на Коледа отново се събират цялото семейство на
домашното огнище. Самото честване трае дни наред. Децата репетират
тържествени песнопения за концерта в църквата. Цялата страна е украсена с
пищни коледни декори и си падат по коледния шопинг.
При тях основна традиция е presepe (презепе), представляващо яслата на Исус
Христос под формата на макет. След вечеря масата не се отсервира, а се оставя
за почерпка на Исус. Интересното тук е, че подаръците ги оставя не Дядо Коледа,
а самият Исус. Традиционни храни са panettone (панетоне), което е вид козунак
и pandoro (пандоро), отново вид козунак, но със стафиди или захаросани плодове.
Дори има спор между италианците кое е по-хубаво. Тези сладкиши се предлагат и в
България.
2.Канада
Една от редките страни, която
на Коледа обикновено е обсипана
в бяло и богата на елени по улиците.
Църквите също са огрени от стотици
светлинки. Всяка седмица преди
Коледа се запалва по една свещ на входа им.
Подобно на Англия по вратите се закачат
венци от елхови клонки.
Подаръците се раздават по време на тържествената вечеря. Тяхна изключително
благородна и задължителна традиция на Коледа е нощното излизане по групи, за
да съберат пари и лакомства, които да раздадат на бедните.
3.Швеция
Шведите започват да се подготвят за Коледа още от 13 декември, празник
на Света Лучия.През четвърти век същата тази светица е помагала на
християните, укриващи се в катакомбите, и им е носила храна и вода. А за да са ѝ
свободни ръцете, слагала на главата си светеща лампа. Днес тази традиция е все
така уважавана в страната.
В нощта на 13 декември, около 4 часа сутринта, най-малкото момиче от къщата
облича дълга бяла туника и поставя на главата си венче, набодено на седем места
от запалени свещи. След това то сервира на цялото семейство сладкиши и кафе.
А на самата Коледа шведите ядат пушена риба, шунка, мляко с ориз, пият греяно
вино и подсладена бира.
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Никулден - традиции и обичаи
Цветеслава Петрова 9а 28

На 6 декември се чества Никулден. Празникът е в чест на Свети
Никола, който е покровител на морета,моряците и рибарите. На този
ден празнуват имениците Никола, Николай, Нино и Ния. Също така
празникът честват банкери и търговци .
Според народните поверия Свети Никола донася първия сняг, падащ от
дългата му бяла брада. По традиция винаги на семейната трапеза има
шаран. Друга традиция е слагането на люспи от рибата в портфейла
за носене на пари през цялата година. Третата много известна
традиция е как майките слагат на децата си кост от рибата и я
зашиват в някоя дреха. Самата традиция пази малките палавници от
болести.
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5 Коледни книги, които трябва да прочетем
Текст:Катерина Гоцова 10 а
Коледа, за малки и големи, е един от най-топлите, светлите и изпълнени с магия
празници. А какво по-хубаво от това, да се насладим на витаещия наоколо уют, като
се потопим в някой вълнуващ сюжет, завладян от Коледно настроение. Ключът към
тази наслада се крие в света на книгите.
Ето моите пет предложения за вълнуващи моменти, които да споделите със
споменатите герои.
1. “Зайчето Питър. Коледа идва”, Биатрикс Потър
По-малките и нетърпеливи читатели ще могат да прочитат по една приказка
всеки ден до Коледа с тази книга-календар и да получат идеи за измайсторяване на
подаръци, докато трескаво очакват така магичният ден.
2. “Фалшивата брада на Дядо Коледа”, Тери Пратчет
За любителите на недотам реалните сюжети и света на фентъзи комедията, това
е
подходящата книга, с която да погледнат към една малко по-различна Коледа.
3. “Коледна песен “, Чарлз Дикенс
В продължение на повече от 170 години тази книга е любимо четиво на малки и големи
по цял свят. Приказната история за Ебенизър Скрудж, Малкия Тим и призраците
е едно много увлекателно четиво по Коледа. Чрез нея авторът иска да накара
читателите да вярват в доброто и да го отстояват напук на всички житейски
премеждия.
4. “Сладка Коледа с Мечо Пух”
Прекрасните истории на малкото мече Пух и неговите приятели се преобразяват
в коледни приказки, които ни забавляват и въвличат съзнанието ни в света на
празничната еуфория, завладяла цялата гора. Тази книга е подходящата за малки и
големи, при нея няма възрастови ограничения.
5. “Дванайсет коледни дни с героите”, Роалд Дал
И сега на последно място, но не и по важност, дойде редът на една книга, която ще
даде творчески идеи, рецепти и забавления с героите на писателя хуморист Роалд
Дал. Защото освен магията на Коледа, другата неизменна част от празника са
ароматите на вкусната храна, изпълваща къщите.
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Интервю с част от директорския екип на 23 СУ,,Фредерик ЖолиоКюри"
Текст:Светозар Павлов и Алексадър Савов, 5в
Интервю с госпожа Нина Чанева, директор на 23. СУ.

Какъв е любимият Ви спомен от детството?
Най- любимият ми спомен е свързан с елхата и снега.
Вярвате ли в Дядо Коледа?
Всеки дълбоко в себе си вярва в Дядо Коледа и му пише писма.
Вярвате ли, че на Коледа се случват чудеса?
Мисля, че всички трябва да вярват в чудеса, а най-голямото чудо е, когато
всички са с близките си.
Какво Ви харесва най-много в Коледа?
- Събирането на близките и на семействата.
Какви ястия приготвяте на Коледа?
- Традиционните постни ястия, които се ядат преди Коледа. На Бъдни вечер се
приготвят постни ястия: пълнени чушки с боб, ошав, различни салати, в които
няма мляко. Ястията трябва да бъдат 7, 9, нечетен брой. Най-важното е да има
питка с паричка.
Какво ще пожелаете за Коледа на учениците и учителите от нашето любимо
училище?
Да бъдат здрави на първо място, да намират смисъла в обучението, да
имат стремежи, да бъдат добри, да бъдат толерантни и да получат много
подаръци за Коледа.
С какво ще запомните изминалата 2021 година?
С много смесени чувства, свързани с вашето присъствие и отсъствие в
училище. С добри емоции, когато се връщате в училище и сме заедно с всички
ученици.
Какви събития бяха значими за нашето училище през 2021 г.?
Много събития бяха значими. Ще кажа едно важно, това е концертът,
който направихме с иновативните паралелки, ако го помните, в края на
миналата учебна година. Изпращането на учениците от 12 клас. Доброто
представяне на седмокласниците на националните външни оценявания.
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Интервю с заместник-директор Иванка Вълкова
Какъв е любимият Ви спомен от детството?
Любимият ми коледен спомен от моето детство … Аз съм родена в
Карлово, тогава се празнуваше повече Нова година, а Дядо Коледа беше Дядо
Мраз. Баща ми беше военен и за децата на военните винаги се организираше
един прекрасен Дядо Мраз, който идваше по домовете, чукаше на вратата и
ни оставяше подаръците. Аз и сега си вярвам, че има един Дядо, който носи на
децата прекрасни емоции, и това е най-хубавото нещо, което съм запазила от
детството си - вярата в доброто и вярата в Дядо Коледа/Дядо Мраз.
Вярвате ли, че на Коледа се случват чудеса?
Вярвам, Светльо, винаги вярвам. Аз съм един оптимист. За мен чашата е
винаги, винаги пълна, никога полупълна. Аз вярвам, че след всяка една трудност,
винаги идва една възможност за нещо прекрасно, което можеш да осъществиш.
Никога не трябва да се отчайваш!
Какъв е най-интересният коледен подарък, който сте получавали?
Най-интересният ми коледен подарък беше преди 4 години, когато се роди
моята внучка. Това е безценното нещо, което притежавам. Обичам подаръците
Обичам някоя хубава книга или по женски, обичам някой хубав парфюм.
Какви ястия приготвяте на Коледа?
Приготвям всичко задължително, което трябва да се приготви. Ястията
трябва да бъдат нечетни - 7, 9, 13. Задължително трябва да има любимите
сармички и чушки, пълнени с боб. Задължително трябва да има содената питка
с паричката. Аз слагам различни късметчета и повече парички, защото сме
голямо семейство и да има късметчета за всички. Ако може всички да получат
късметчето си. За Коледа приготвям вкусната пълнена пуйка с кисело зеле.
Какво си пожелахте за Коледа тази година?
Здраве!
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Интервю с госпожа Кристина Петрова(преподавател по БЕЛ)
Интервюто проведоха Ан-Мари Коцева и Диана Илиева, 11б клас

Ан-Мари: Здравейте, госпожо Петрова! По случай наближаващите
светли, коледни празници ще Ви зададем няколко въпроса за училищния
вестник.
Г-жа Петрова: За мен ще бъде удоволствие!
Диана: Нека започнем с първия въпрос. Какъв жанр книги обичате да
четете?
Г-жа Петрова: Романи - биографични, исторически и любовни, такива с
повече сюжетни линии.
Ан-Мари: Кое Ви е любимото коледно произведение и защо?
Г-жа Петрова:,,Коледна песен” на Чарлз Дикенс. Любимо произведение
ми е, защото е поредното потвърждение, че на Коледа стават чудеса.
След като се появяват трите духа и показват на Скрудж кои са важните
неща в живота, героят се преобразява. Поставен пред изпитания, той
осъзнава, че в битието има и друго, освен трупането на богатства.
Диана: Какъв аромат има Коледа?
Г-жа Петрова: На печени ябълки, канела и домашен уют.
Ан-Мари: С кое произведение/песен свързвате коледата от детството?
Г-жа Петрова: С песента, която пея всяка Коледа на сина си - ,,С червените
ботушки”.
Диана: Кой Ви е любимият коледен спомен от детството?
Г-жа Петрова: Когато сутринта под елхата намерих най-желания и
дългоочакван от мен подарък - кученце.
Ан-Мари: Какво очаквате да откриете под елхата тази коледна сутрин?
Г-жа Петрова: Под елхата, освен здраве, очаквам да намеря самолетен
билет до някой екзотичен остров.
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Коледна викторина- Виктор Лазаров 11в
1. Коя страна за първи път използва традицията за коледни елхи?
А/Нидерландия Б/Франция В/Италия Г/Германия
2.Коя е най-записаната коледна песен за всички времена?
А/All I want for Christmas is you-Марая Кери Б/Last Christmas-Ариана Гранде
В/Тиха нощ Г/Let it go-Frozen
3.Кой български владетел налага след Освобождението традицията да се украсява
елхата?
А/Александър Батемберг Б/Фердинанд В/Борис III Г/Симеон II
4.Кой град е известен с коледния си базар и с джинджифиловите си сладки?
А/Осло Б/Рига В/Берлин Г/Женева
5.В коя държава е Лапландия, откъде е Дядо Коледа?
А/Финландия Б/Сингапур В/ Еквадор Г/Южна Африка
6.Къде можете да намерите пясъчен снежен човек на Коледа?
А/Монако Б/ Лаос В/ Австралия Г/Тайван
7.Къде бихте намерили най-големия коледен базар в света?
А/Канада Б/ Китай В/ Великобритания Г/ Германия
8.Каква държава има традиция да пълни детските сандъци с бонбони и лакомства
на 5 декември?
А/Италия Б/Холандия В/Германия Г/Финландия
9.Колко елени теглят шейната на Дядо Коледа (брой Рудолф)?
А/5 Б/7 В/9 Г/8
10.Колко на брой трябва да са ястията на Бъдни вечер?-Три верни отговора
А/11 Б/7 В/9 Г/12
Отговорите са на поседната страница.
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Благотворителен Коледен Базар
Благотворителен Коледен Базар

Коледните базари сплотяват хората. Научава ни на отговорност,
организация, самоконтрол и много положителна енергия. Тази година
Учесническият Съвет успя да осъществи това прекрасно събитие. Да събере
малки и големи, хора с различни интереси и хобита, с различни мирогледи
и виждания. Избрахме кауза, която заслужава голямо внимание. Фондация
,,Арон България” подкрепя грижата за психичното здраве на пациентите с
онкологични заболявания и техните семейства.
В базара участваха ученици от цялото училище.
Един призив към всеки един от вас: ,,Нека на първо място да бъдем хора!”

Конкурс за най-добре украсена класна стая
От Ученическия Съвет паралелно с подготовката за базарите се
организира и конкурс за най-добре украсена класна стая. Всички ученици
имат прекрасни стаи, които Дядо Коледа много хареса, но той трябваше да
избере своя победител. Тъй като му хареса повече от една класна стая, той
обяви трима победителя.
1 място: 309 стая - 11а клас
2 място: 202 стая - 3а клас
3 място: 301 стая - 4а клас
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Творчеството на 3а клас

Отговори на викторината: 1-г 2-в 3-а 4-б 5-а 6-в 7-г 8-б 9-в 10-б,а,в
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Адрес за контакти (e-mail): vestnikcurie@gmail.com

Весела Коледа и честита Нова Година!

