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Вестникът се издава от клуб „ Млад журналист” 
 
 
 
 

  

 

 

 Бъдни вечер      

  Елисавета Багряна 

Ненадейно на небето – 

в тази съща нощ огряла 

чудната звезда комета, 

хубава, лъчисто бяла. 

И оставили книжата 

учените влъхви стари, 

и на път подир звездата 

тръгнали със скъпи дари. 

И звездата чудно бяла, 

както Господ Бог и казал – 

без и денем да залязва, 

над една кошара спряла. 

Влезли вътре мъдреците, 

и сред агънцата бели, 

с ореол над къдриците, 

малкият Христос видели… 

 
 

Благослов 

Асен Разцветников 

Сняг се сипе, Коледо ле, 

над поля и над гори, 

във огнище, Коледо ле, 

бъдник весело гори. 

Както свети, Коледо ле, 

във огнище пламък злат, 

тъй да свети, Коледо ле, 

любовта по целий свят. 

Както сипе, Коледо ле, 

Бог снежинките безспир, 

тъй да сипе, Коледо ле, 

в къщи добрини и мир, 

както рони, Коледо ле, 

Господ снег от сивий свод, 

тъй да сипе, Коледо ле, 

в къщи той имот и плод! 
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КОЛЕДНИ ПОСЛАНИЯ 
 
Коледа в сърцето 

 
Отново ще е 
Коледа. Какъв 
празник за 
душата, който 

идва да освети хората и техния път. Това е 
време, когато всеки забравя лошото, мъката 
изчезва от сърцата, злото се скрива в своята 
дупка, за да даде път на добротата. Дори най-
суровият и нещастен човек е способен да се 
усмихне на този светъл ден. Това е времето, 
когато човек  отваря сърцето си за другите - 
да поиска прошка за грешките си, да направи 
добро, да бъде мил. Тогава става благ и 
смирен, готов да помогне на нуждаещия се.  
 
 
 

Дори хората да нямат пари за скъпи 
подаръци, всички са щастливи, просто защото 
е Коледа. Време е всеки да потърси в себе си 
искрата, да си спомни, че въпреки многото 
трудности и зло по света доброто съществува 
- ние го носим в себе си. Време е всеки да 
погледне към небето и да каже „благодаря”. 
Време е да прегърнем близките си и да усетят 
колко ги обичаме. Време е да подадем част от 
залъка си на стоящия до нас просяк и да се 
усмихнем на света. 
Отново е Коледа и винаги ще я има, защото 
Коледа е любовта, която остава в сърцето. 
 
Габриела Георгиева 5 в клас

                                                                     
                   
             
    
      
      
    
                                                                                 

 
          
 
 
 
                                               

Какво харесвам на Коледния празник 
           
     Обожавам Коледа! За мен тя е една 
сбъдната мечта. На Коледа се сбъдват 
желания и се случват чудеса. На този празник 
ние искаме да зарадваме близките хора. 
    Всяка година в нашето семейство се 
спазват коледните традиции. Най-хубавото за 
празника е украсяването на елхата.Обичам 
вечерите, когато виждам, че от всички домове 
светят коледни лампички.Обичам времето, 
когато съм със семейството си и 
приготвяме  разнообразни ястия.Очаквам 
с нетърпение да си отворя подаръците. 
Просто съм щастлива! 

        

Даниела Иванова 5 б клас 

                Коледа 
Коледа дойде!Коледа дойде! 
Елхата грее под тъмното небе 
и снежецът пада като листче от 
дръвче. 
Всичко под снега се е покрило 
и главицата си скрило. 
Коледарчетата песни пеят, 
а децата весело се смеят. 
          
      Атанас Петков 5б клас 

 

Коледа 
         Ето вече сняг хвърчи,  
         Коледата предстои  
         палим коледни  звезди  
         за празничните дни. 
         Децата получават, 
         подарък от сърце,  
         и весело припяват, 
          край коледно дръвче!  
 
     Мария Христова 5 б клас 
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                      Коледа 
 
Коледа е, а аз съм зле, всичко ме боли. Легнах си в 
топлото креватче и заспах.Събудих се от звън чудесен - 
Дядо Коледа дойде! Подаръци раздаде на всяко дете! 
И на мен ми стана толкова хубаво, толкова весело, 
почувствах се толкова здрав  и излязох да играя  
с моите приятели. Весела Коледа! 
Кристиян Панайотов 5 в клас 

 

                                                     
                    Коледно желание 
 
       Още щом падне първият сняг, хората 
започват да се вълнуват, защото знаят, че 
скоро ще дойдат най-хубавите празници за 
годината! Децата се забавляват на снега, 
всеки си украсява дома и всичко е прекрасно 
като в Коледна приказка.Става ми тъжно, 
защото зная, че не всички могат да изпитват 
радостта от приближаващите празници – има 
болни, има бедни, има страдащи и бездомни. 
Нека се помолим за тях. Нека бъдем по-добри 

и 

по-щедри. Да помагаме на нуждаещите се, за 
да усетят и те топлината и обичта. 
          Анджелина Костадинова от 5а клас  

 

 

 
Коледно послание 
 
Аз желая на Коледа всички да бъдат щастливи и всяко 
едно дете да има семейство и дом. На Коледа всички 
трябва да са заедно и да се чувстват близки и обичани. 
Коледа е като приказка с вълшебства. Нека ни докоснат 
чудесата на Коледната нощ и ни дарят с доброта и 
щедрост. 
Даяна Карабоюкова 5в клас

 
   
       Обичам Коледа 
      Безспорно Коледа е един от най-хубавите празници по цял свят. 
Украсяваме елхата в очакване да пристигне Дядо Коледа с големите 
подаръци. На трапезата подреждаме най-вкусните ястия и от всичко да 
има по много. 
   Всички хора познават добрия старец с голямата бяла пухкава брада, 
червеното коледно палто и черните големи ботуши, но най-интересно 
е да го чакаш. Има голяма тръпка, когато отваряме подаръците и не 
знаем какво има вътре. И това е една от Коледните магии, които 
правят хората щастливи. 

 Стоян  Тенев 5б клас 
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      ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – 7 декември 2014г. 

ПРОЕКТ NELLII – МРЕЖА ЗА ИНИЦИАТИВИ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
СЪСТАВ „МАЖОРЕТКИ”                           
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Учениците и учителите на 12 ОУ”Е.Багряна” предоставиха на гостите разнообразие от изяви. 

Участниците показваха различни умения и знания, придобити в клубовете и ателиетата за 

извънкласна дейност. 

 

 
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА - ГРИФОН     

 

 
 

КЛУБ ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ „ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО” 
                                                                                                     

 

ЗУМБА ФИТНЕС ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 
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КЛУБ „АРХИМЕД – ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА” 

 

                                                                                         
 

КЛУБ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” 
 
 
 

 
 

КЛУБ „В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ” 
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Сръчните ръце на децата и учителите изработиха коледни украси от естествени 
материали, картичка, играчки. Истинска палитра от идеи, фантазия и красота. 

 
АТЕЛИЕ „ПРЕДКОЛЕДНИ ЗАНИМАНИЯ”                                              

 
 

 
                                                                                       

 КЛУБ „МОДЕЛИРАМ,УЧА И ИГРАЯ СРЕД ПРИРОДАТА „                                

                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛУБ „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО” 
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В новосъздадените клубове „Искам да 
знам” и „Любопитко” учениците от 3 
клас се връщат в историческото минало на 
родния град. Техните ръководителки 
Ст.Йосифова и Хр.Василева изграждат 
ценностно отношение у децата към културното 
и историческото наследство на град Сливен, 
датирано от останките на античната крепост 
„Туида”, преминало през подвизите на 
хайдушките войводи и пламенните родолюбци 
Хаджи Димитър и Добри Чинтулов до наши 

дни. 
 

 

КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ” 
                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
                        
                       
 
 
 
 
 
 
 

Картини от постоянната 
изложба на ателие „Светът - пресътворен в боички и форми” 
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АТЕЛИЕ „СВЕТЪТ – ПРЕСЪТВОРЕН В БОИЧКИ И ФОРМИ”                          

 
         ГОСТИТЕ ОТ РИО СЛИВЕН В РАБОТИЛНИЦАТА НА АТЕЛИЕ „СРЪЧНИ РЪЦЕ” 

                                                         

                                                            
                                                                             МИНИ ФУТБОЛ 
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КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ”                                              

 

 
 

      Подготовката и провеждането и на тазгодишния 
конкурс за таланти певци и танцьори предизвикаха 
много вълнения и трепетни очаквания сред 
изпълнители и публика. Участниците се подготвяха с 
професионална отговорност под ръководството на 
своите ръководители Огнян Чобанов и Тихомир 
Кондев и заслужиха искрените аплодисменти на своите 
съученици и учители.  
             
 
Първо място за 

Вероника от 7в клас                                                  
 Второ място за Кристияна 
от  2б клас                                         
Трето място за Анастасия 
от 7а  
и Доротея от 5б клас                                                                                       
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