
 

 

Здравейте, 
Това е новият брой на 

училищния вестник на 107. ОУ 
„Хан Крум“ „Фактор 107“, 
чието издаване подновяваме. 
Замислили сме постоянни 
рубрики като „Учителят – 
познат и непознат“, която 
ще бъде серия от интервюта 
с учители от нашето 107. ОУ; 
„Българското“ – посветена 
на българските традиции и 
обичаи; „Накъде?“, в която ще 
представяме като начало 
обекти от Националното 
движение „Опознай България 
– 100 национални 
туристически обекта“; 
„Хубава книга“... 

Бихме искали 
вестникът да има и рубрика 
„Творци“, в която да 
представяме произведения на 
творчеството на ученици от 
107. ОУ – от областите на 
литературата и изкуствата. 
Затова каним желаещите да 
се включат с предложения и 
материали. 

А за забавление в края 
на всяко издание ще 
публикуваме гатанки, 
загадки, вицове. 

 
Магдалена Габровска, 5.Г клас 

В този период от годината сме потопени в емоции и 
очаквания… Ето едно предколедно есе: 

 
Заедно с християнския празник Коледа идват и много 

сняг, много други празници, но най-вече радост. Коледа! 
Някои хора свързват празника със зимата, пламтящата 
камина или пък, особено децата, с подаръците и Дядо 
Коледа. Но вече все по-малко хора си мислят за времето, в 
което всичко е притихнало, време, в което човек е смирен, 
време, в което семейството се събира, за да отпразнува 
един от най-големите християнски празници, а именно 
Коледа. 

Коледа не е в подаръците, а в любовта в семействата и 
коледния дух. За жалост все по-малко хора виждат 
истинския образ на коледа. Възрастните се надяват на 
повишение или бонуси, а децата – на много подаръци. 
Макар и това да се е превърнало в част от Коледа, това не е 
най-важното. Коледа не е едно голямо угощение, а празник, 
с който почитаме раждането на божия син – Иисус Христос. 

Коледа е време, в което си помагаме, когато сме мили 
един с друг. Затова нека бъдем добри! Поне заради Коледа! 
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    Здравейте господин Калапиш, 

 
Възстановяваме издаването на 

училищния вестник „Фактор 107“ и 
създаваме постоянна рубрика, озаглавена 
„Учителят – познат и непознат“. В нея бих 
искала да представим в серия от интервюта 
учителите от 107. ОУ „Хан Крум“ в 
светлината и на техния чисто човешки 
образ, а не само като преподаватели и 
личности, както ги срещаме в училище. 
Струва ми се, че тази инициатива освен да 
предизвика интереса на учениците, би 
допринесла и за това да видим с други очи 
както учителите, така и живота в училище. 

На Вас като директор и учител се пада 
предизвикателството да Ви помоля да 
дадете първото интервю за възобновения 
вестник „Фактор 107“. Въпросите ще са 
еднакви за всички интервюирани и след Вас 
учители. Благодаря Ви предварително за 
отделеното време. 

 
 
Как бихте се представили с по две изречения в 
личен и служебен план – като човек и като 
учител и директор? 

Аз съм човек с разностранни интереси. 
Считам себе си за успял млад човек. Като 
учител съм строг, но справедлив. Като 
директор се опитвам да разбирам всички – 
ученици, учители и родители, но не винаги ми 
се получава. 
 
Кое е любимото Ви място извън училище? Как 
си почивате? 

Извън училище имам много любими 
места. Много обичам да си стоя вкъщи. 
Почивам си като мързелувам у дома. 
 
Кой е любимият Ви спорт? Имате ли време за 
спорт? 

Колкото и странно да звучи, не 
спортувам и нямам любим спорт. 

 

    
Лесно ли се събуждате или Ви трябва време 
плюс няколко чаши кафе? :-) 

Събуждам се много трудно. Така съм 
от дете. Събуждането ми трае около час и 
задължително изисква поне една чаша 
храна. 
 
Успявате ли да се храните в училище? А 
здравословно ли се храните? Коя е 
любимата Ви вредна храна? 

Честно казано, редовно забравям да 
се храня в училище. Много рядко обядвам в 
училищния стол или лафката срещу училище. 
Относно здравословното хранене – рядко ми 
се получава. Много обичам чипс. 
 
Колко време се ядосвате на учениците? 
Бързо ли Ви минава или преживявате 
дълго? 

Зависи от ситуацията. Рядко ми държи 
дълго и бързо ми минава. 
 
Като дете какъв мечтаехте да станете? Каква 
част от мечтата Ви се сбъдна? 

От дете мечтая да стана учител. 100% 
мечтата ми се е сбъднала. 
 
Дълъг ли е пътят Ви до училище – в пряк и 
преносен смисъл? J 

И в пряк, и в преносен смисъл пътят 
до училище е много кратък. Живея на седем 
минути път от училище. Лягам и ставам с 
мисълта за училище. Дори сънувам 
училището. 
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От колко време преподавате в 107. ОУ „Хан 
Крум“? Какво е усещането Ви за този период 
и най-яркият спомен или преживяване от 
него? 

Преподавам от 2004 година в нашето 
училище. За няколко години се бях оттеглил от 
107. ОУ, защото спечелих конкурс за директор 
на друго училище. От 2017г. отново съм в 
училище. Усещането ми за 107-мо е че съм си у 
дома. Спомените и преживяванията ми са 
много, няма да ни стигне и година да ги 
споделим. 
 
На какво държите в отношенията си с хората? 
Еднакви ли са очакванията Ви към всички – 
колеги, ученици, близки? 

В отношенията си с хората държа много 
на коректност, честност и откровеност. Не 
понасям „Андрешковски“ номера (за справка - 
прочети Елин Пелин). Очаквам от всеки, с 
когото общувам, такова отношение. Не 
понасям лъжата! 

Как се виждате след 10 години? 
С 10 години по-стар. Отново директор 

на нашето училище, което обучава вече 
вашите собствени деца… и вероятно доста 
побелял и с бръчки! J 

 
Интервюто взе Магдалена Габровска 
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Предколедно представяме две книги:  

„Коледна песен“, Чарлс Дикенс 
Прочутият в цял свят английски разказвач Чарлс Дикенс (1812 - 1870) създава герои, чиито 
съдби вълнуват сърцата на милиони читатели и до днес. Неговата „Коледна песен“ 
неслучайно се превръща в една от най-популярните и обичани истории, с които свързваме 
името на автора. 
Новелата, вдъхновена от детството на самия Дикенс, е публикувана за първи път през 
1843 година, но оттогава многократно е превеждана, преиздавана и адаптирана за филми, 
опери и спектакли. 
Чрез гласа на своя герой, отчуждения от хората скъперник Ебенизър Скрудж, Дикенс 
подканва читателя да направи равносметка на изминалата година и да отвори сърцето си 
за коледните чудеса. Добрина, милосърдие и обич – на Скрудж не му е нужно нищо повече в 
навечерието на Коледа, за да преосмисли миналото, настоящето и бъдещето си и да 
осъзнае що е щастие. 
 
Инид Блайтън, „Зимни приказки“ 
Инид Блайтън е най-превежданият детски автор в света според класацията на ЮНЕСКО. 
Издавана е в над 90 държави. В света са продадени над 500 милиона екземпляра от нейните 
книги, а статистически проучвания твърдят, че във Великобритания всяка минута се 
продава по една нейна книга. 
 
 
А ето и една от зимните приказки на Инид Блайтън: 
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Гордата ела 
 

Имаше едно време една ела, която растеше в гората. Беше единствената ела и тя много се 
гордееше от това. 

Около нея дърветата бяха дъб, бук и лешник и никой от тях не бе толкова висок, колкото нея. 
Веднъж в гората влязоха деца и намериха елата. 
– Виж! – каза момчето. – Виждал ли си тази ела? Каква е голяма и права! Знаеш ли, че мачтите 

на корабите се правят от ели, Роза? 
– Наистина ли? – каза Роза и погледна нагоре към елата. 
– Да, също и телеграфните стълбове – каза момчето. – Не са много дърветата, които могат да 

растат така равни и високи, Роза. 
Елата много се гордееше да чуе това. Люлееше се под напора на вятъра и си пееше: 
„От мене телеграфни пръти правят, 
мачтите на кораби в морето, за да плават!“ 
Скоро на другите дървета им писна от песента. 
– Все пак от нас правят също много неща – каза дъбът. – От мен стават красиви мебели и 

гредите по покривите на много известни стари сгради са от дъб. 
– Мен също ме ползват за купища неща – каза елегантният бук. – Горският минава от тук и от 

моите клони прави своите щеки. 
Дори малката върба имаше какво да добави. 
– От мене правят хилките за крикет – каза тя. 
Когато дойде есента, дъбовете и буковете, и всички останали дървета се окичиха с прекрасни 

цветове. О, ако можехте да ги видите! Букът бе целият златен. 
Елата много им завиждаше. 
– Сигурно си мислите, че сте много хубави, така сменили иведнъж цветовете си – каза тя. 
– Ами, децата мислят, че сме хубави – каза букът. – Обичат да идват и да взимат от златните ми 

листа, и да ги носят после на училище. Събират понякога и жълъдите ми и ги слагат във вази, за да 
ги гледат през зимата. 

– Нека ви кажа нещо – каза елата. – Всяка есен се окичвате гордо със златно, червено, кафяво и 
жълто. А после какво става? Идва сланата и отслабва листата ви, а после вятърът ги отнася от 
клоните. Хубавите ви премени лежат на калната земя и оставате голи и зъзнете през цялата зима! 

– Това е вярно – каза дъбът. 
– Ами аз? – продължи елата. – Вярно е, че не се пременям в жълто и червено, но съм 

достатъчно разумна цяла зима да запазя клоните си зелени. И не стоя гола и грозна. 
Другите дървета знаеха, че това е вярно. Вятърът клатеше голите им клони, а елата гордо 

развяваше зеленината си. 
– Много ли сме грозни сега? – попита тъжно дъбът. – Чудя се защо ли трябва да ни падат 

хубавите листа? Наистина е жалко да ги губим всяка година. 
– Може би елата е по-разумна, отколкото ние – каза жълъдът. 
„От мене телеграфни пръти правят, 
мачтите на кораби в морето, за да плават!“, пееше си елата. 
Изведнъж зимното небе стана сиво и мрачно. Дърветата погледнаха нагоре уплашени. 
– Защо небето е толкова ниско и толкова сиво? – запита се дъбът. – Не ми харесва. Слушайте! 

Вятърът се усилва! 
Студен вятър се изви. Клоните на голите дървета се разлюляха и елата се развика срещу вятъра. 
После заваля сняг. Валя цяла нощ, не спря нито за момент. Цялото небе се бе изпълнило със 

снежинки. На сутринта гората изглеждаше мног различно. Беше цялата бяла! 
– Каква виелица! – каза дъбът и изтръска тежките си клони. Снегът веднага падна. 
Но клоните на дъба скоро отново побеляха, защото заваля пак. Цял ден се сипа и по хълмовете 

натрупа повече от половин метър. 
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Елата започна да мрънка. 
– Ах, този сняг!Тежи, много тежи! Не мога да го нося повече! 
– Изтръскай го тогава – каза дъбът. 
– Как? – каза сърдита елата. – На вас клоните са ви голи и снегът не се задържа така, както на 

моите зелени иглички! Снегът се държи за всичко по мен. Колко тежи! Спри да сипеш, небе! Не 
мога повече да нося тази тежест! 

Но снегът продължаваше да пада. Скоро се чу шумно ПУК! Всички дървета се стреснаха. 
Какво ли можеше да бъде? Нищо не видяха. 

– Мисля, че се чупя – каза тъжно елата. – Това бе един от клоните ми. 
ПРАС! Още един се счупи. Елата потрепери. Огромна маса сняг се изсипа от игличките ѝ. 

ТРЯС! 
– Мили боже! Елата ще се изпочупи цялата! – каза дъбът. – Надявам се скоро да спре. 
След малко наистина спря. После времето се стопли и всичкият сняг се стопи. Дърветата се 

протегнаха и погледнаха елата. 
Горкото дърво! Всичките му красиви клони бяха счупени и висяха тъжно надолу. Един вече 

бе на земята. Вече не бе така красива. 
– Защо ли се хвалех, че пазя всичките си листа? – каза тъжно елата. – Ако ги бях захвърлила  

като всички вас, снегът 
лесно щеше да се плъзга по 
клоните и те нямаше да се 
счупят от тежестта му. Ох, 
какво злощастно дърво 
съм! Срам ме е вече. 
Никога не ще пея 
песничката си отново. 

 – Ще пускаме клоните 
си по-близо до теб, за да 
предпазим счупените места 
– обеща букът. – Все пак 
още има едно хубаво, 
право стъбло. 

 И така, другите 
дървета оградиха елата и 
нейните счупени клони. Тя 
бе доволна и стана много 
по-дружелюбна. 

 – Може да не си 
толкова красива сега, но си 
много по-добра! – каза 
дъбът на следващото лято, 
когато беше целият окичен 
с хиляди листа. 

 – Това е хубаво! – каза 
елата и изпъна глава към 
небето. – Това наистина е 
хубаво. 

 
 Из „Зимни приказки“ 

на Инид Блайтън 
 



 7 

 

Коледа – традиции и обичаи на българина 
 

Πpaзниĸът Poждecтвo Xpиcтoвo e cpeд 
нaй-пoчитaнитe в xpиcтиянcĸия cвят 
пpaзници и paзличнитe изпoвeдaния – 
пpaвocлaвиe, pимoĸaтoлицизъм и 
пpoтecтaнcтвo, гo oтбeлязвaт пoдoбaвaщo и в 
cъoтвeтcтвиe нa cвoитe тpaдиции. 

 
Tpaпeзaтa e имaлa винaги eднa и cъщo 

cимвoличнo знaчeниe в xpиcтиянcтвoтo. Tя 
винaги e нaпoмнянe зa тpaпeзaтa, ĸoятo e 
пpигoтвeнa зa нac в Цapcтвoтo Бoжиe, и 
ĸъдeтo ни oчaĸвa дyxoвнo нacлaждeниe в 
пpиcъcтвиeтo нa Xpиcтoc. Heизмeннo нa 
тpaпeзaтa нaй-глaвнo мяcтo зaeмaт xлябът и 
винoтo – eлeмeнтитe, ĸoитo cъcтaвлявaт cв. 
Πpичacтиe – Tялoтo и Kpъвтa Xpиcтoви, ĸoитo 
пpиeмaмe във вид нa xляб и винo. Te ca 
дyxoвнaтa xpaнa, тaĸa нyжнa нa чoвeĸa, зa дa 
пpидoбиe бeзcмъpтиe и вeчeн живoт. 

Tpaдициoннaтa тpaпeзa нa Бъдни 
вeчep e пocтнa, тъй ĸaтo c нeя зaвъpшвa 40-
днeвния Poждecтвeнcĸи пocт. Πo cтap 
бългapcĸи oбичaй яcтиятa ca нeчeтeн бpoй – 
5, 7, 9 и т.н – питa, вapeнo житo, oшaв, фacyл 
и т.н. Maĸap и пocтни тeзи яcтия ca 
пpaзнични, вĸycни и питaтeлни, пpигoтвeни 
oт cpъчнитe pъцe нa бългapĸaтa. Ha тpaпeзaтa 
пpиcъcтвaт в нaтypaлeн вид и тpaдициoннитe 
плoдoвe, ĸoитo paждa зeмятa ни – ябълĸи, 
ĸpyши, дюли, opexи, гpoздe, цapeвицa и т.н. 
Bcичĸo, ĸoeтo paждa зeмятa ce пpeдлaгa нa 
Бoгa зa блaгocлoвeниe и ce ocвeщaвa c 
мoлитвa, ĸoятo тpaдициoннo ce пpoизнacя oт 
глaвaтa нa ceмeйcтвoтo (нaй-възpacтният 
мъж в ĸъщaтa). Πo пpимepa нa Xpиcтoc и 
Heгoвoтo ĸpaйнo cмиpeниe, ĸoлeднaтa 
тpaпeзaтa ce пocтилa нa зeмятa. Πoднeceнитe 
яcтия ce ĸaдят c тaмян, пpoчитa ce мoлитвa, c 
ĸoятo зaпoчвa пpaзничнaтa вeчepя. Kъм 
пoлyнoщ пo тpaдиция във вcяĸa xpиcтиянcĸa 
ĸъщa влизaт ĸoлeдapитe – пo пpимepa нa 
пacтиpитe, тe paзнacят блaгaтa вecт зa 
Xpиcтoвoтo paждaнe, пeят ĸoлeдни пecни и 
изpичaт блaгocлoвии зa дoмa и cтoпaнитe мy. Битов кът във фоаето на 107. ОУ „Хан Крум“ 

фото: Магдалена Габровска)  

Имeтo Koлeдa пpeдcтaвлявa пoбългapeнa 
фopмa нa pимcĸoтo Kaлeндe. C „ĸaлeндe“ 
pимлянитe oзнaчaвaли пъpвия дeн нa вceĸи 
мeceц. Πo cилaтa нa фoнeтични зaĸoни ĸaлeнди 
в бългapcĸия eзиĸ cтaнaлo Koлeдa. Зa тoвa мнoгo 
cпoмoгнaлa и нapoднaтa eтимoлoгия cвъpзвaщa 
я c глaгoлa „ĸoля“, нaли зa пpaзниĸa ce ĸoли 
пpace. 

Πpaзнyвaнeтo зaпoчвa нa 24. и зaвъpшвa 
нa 26. дeĸeмвpи. 
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Ha 24 e Maлĸaтa Koлeдa (Бъдни вeчep, 
пъpвa ĸaдeнa вeчep). Ha 25 – Гoлямa Koлeдa, 
Бoжич, a нa 26 e пpaзниĸът нa нaй- близĸитe нa 
Mлaдeнeцa. 

Зa xopaтa Maлĸa Koлeдa e дeнят, в ĸoйтo ce 
e poдилa Mлaдa Бoгa. Cпopeд нapoднoтo 
вяpвaнe бoжиятa мaйĸa ce e зaмъчилa нa 
Игнaждeн и e poдилa нa Maлĸa Koлeдa, нo e 
cъoбщилa зa тoвa нa дpyгия дeн, ĸaĸтo тoвa ce 
пpaви пpи вcяĸa мaйĸa пъpвecĸиня. 

Haй-xyбaв e тoзи дeн зa дeцaтa. Paнo 
cyтpинтa вcяĸo дeтe cи пpигoтвя дpянoвa тoягa 
– ĸoлeдapĸa. Ha гpyпи дeцaтa oбиĸaлят ĸъщитe, 
тpoпaт пo вpaтитe и виĸaт: Бoг ce poди, Koлeдo! 
Дoмaĸинитe ги дapявaт c ĸpaвaйчeтa. 

Πpeди oбeд нa тoзи дeн ce ĸoли шoпapът, 
yгoявaн cпeциaлнo зa Koлeдa. Hитo eднa ĸъщa 
нe минaвa бeз cвинcĸo мeco. Beчepтa нa 
Maлĸaтa Koлeдa ce нapичa Бъдниĸ или Πъpвa 

ĸaдeнa вeчep. Haй-вaжнa poля пpи нeя игpaят 
бъдниĸът, тpaпeзaтa c oбpeднитe xлябoвe и 
яcтия, и ĸoлeдyвaнeтo. 

B бългapcĸaтa ĸoлeднa тpaдиция ca 
зaлeгнaли мнoгo cимвoли и oбичaи c пoдчepтaн 
мaгичecĸи xapaĸтep, имaщи дoпиpни тoчĸи 
пoвeчe c eзичecтвoтo, oтĸoлĸoтo c 
xpиcтиянcтвoтo. Бъдниĸът (дъбoвo или ĸpyшoвo 
дъpвo), ĸoeтo гopи цялa нoщ, ce явявa пpeдмeт 
нa гaдaeнe – aĸo гopи бyйнo и пpъcĸa мнoгo 
иcĸpи, гoдинaтa щe e плoдopoднa и здpaвa. 
Чecънът нa тpaпeзaтa ce cчитa, чe пpeмaxвa 
ypoĸи, мaгии и бoлecти. Ha пpeĸaдявaнeтo нa 
тpaпeзaтa cъщo ce глeдaлo ĸaтo нa pитyaл, ĸoйтo 
пpeмaxвa злитe дyxoвe. Xлябът, т.нap. бoгoвицa, 
ce пpигoтвял пo нeoбичaeн нaчин – c т.нap. 
„мълчaнa вoдa”, ĸaтo билa yĸpacявaнa c фигypĸи 
oт тecтo, cимвoлизиpaщи бoгaтия ypoжaй: c 
житни ĸлacoвe, cлънцe, птици, дoмaшни 

Битов кът във фоаето на 107. ОУ „Хан 

Крум“ фото: Магдалена Габровска)  

Бъдниĸът, тoвa e дъбoвo или ĸpyшoвo 
дъpвo, oтceчeнo и дoнeceнo в ĸъщи oт млaд 
мъж, c нeгo ce пoддъpжa oгънят пpeз цялaтa 
нoщ. Bнacяйĸи гo в ĸъщи, мъжът питa 
дoмoчaдиeтo: „Cлaвитe ли Mлaдa бoгa?“, жeнитe 
oтгoвapят: „Cлaвим, cлaвим, дoбpe дoшъл!. 
Mъжът дoбaвя: „Aз в ĸъщи и Бoг c мeнe!“ 

 B дъpвoтo имa пpoвъpтянa дyпĸa, в ĸoятo 
ce зaтaпвaт, зexтин, вocъĸ и тaмян. Toзи ĸpaй ce 
yвивa в бялo лeнeнo или ĸoнoпeнo плaтнo и 
бъдниĸът ce изпpaвя в oгнищeтo. Дoĸaтo 
миpocвaт бъдниĸa, жeнитe пeят: 

Oй, ти дpъвцe, пpaвo дpъвцe, 
дe cи pacлo тoлĸoз тънĸo, 
тoлĸoз тънĸo, тa виcoĸo? 
– Я cъм дpъвцe, злaтнo дpъвцe, 
злaтнo дpъвцe плoдoвитo. 
Щe пopacнa дop дo нeбo, 
ĸлoн щe пycнa дop дo зeми, 
лиcт щe лиcтнa дpeбeн биcep, 
цвят щe цъфнa чиcтo cpeбpo, 
poд щe poдя cyxo злaтo. 
Cлeз щe пo мeн Mлaдa Бoгa, 
щe дapyвa дoбpa дapбa! 
 Koлeдyвaнeтo e тpeтият вaжeн eлeмeнт нa 

ĸoлeдния пpaзниĸ. To зaпoчвa cлeд пoлyнoщ, 
ĸoлeдapитe ce избpaли cвoя вoдaч (cтaнeниĸ) 
oщe нa Игнaждeн. Koлeдapcĸитe дpyжини ce 
cъcтoят oт млaди мъжe, paзyчили ĸoлeдapcĸи 
пecни и блaгocлoвии. B гpyпaтa имa тpoxoбep 
(cъбиpaч нa ĸpaвaитe), мaгape (нocaч нa мecoтo и 
cлaнинaтa), ĸaĸтo и ĸoтe – мяyĸaщo мoмчe, в знaĸ 
чe мy ce ядe блaжничĸo.  
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Bcяĸa ĸoлeдapcĸa пeceн oбиĸнoвeнo зaпoчвa c 
дyмитe: 
 
Cтaни, Hинe, гocпoдинe 
тeбe пeeм, дoмaĸинe! 
дoбpи cмe ти гocти дoшли, 
дoбpи гocти ĸoлeдapи… 
Koлeдapcĸитe пecни ca бoгaти нa 
блaгoпoжeлaния: 
Дoбpo yтpo, бoляpинe, 
дoбъp cмe ти глac дoнeли, 
oвци ти ce изягнили, 
вce aгънцa вaĸлoшaтĸи, 
ĸoбилĸи ти ce изждpeбили, 
вce ĸoнчeтa злaтoгpиви… 

Cлeд ĸaтo cтoпaнĸaтa дapи ĸoлeдapитe, 
cтaнeниĸът вдигa ĸpaвaя и пpoизнacя дългa 
блaгocлoвия зa здpaвe, щacтиe и имoтнocт. 
Aĸo ĸoлeдapитe нe ca дoвoлни oт дapoвeтe, тe 
cи oтмъщaвaт ĸaтo oтмъĸвaт вpaтниĸa нa 
двopa. 

Paнo cyтpинтa нa Гoлямa Koлeдa, Бoжич, 
иcтинcĸoтo Poждecтвo cтoпaнинът излизa в 
гpaдинaтa и cъc ceĸиpa в pъĸa зaплaшвa 
oвoшĸитe, чe щe ги oтceчe, aĸo нe poдят мнoгo 
плoд. Ha oбяд идвa peд нa пeчeнoтo cвинcĸo, 
ĸoeтo ca чaĸaли пpeз 40-днeвнитe пocти. 

Πpaвocлaвнaтa цъpĸвa нa дpyгия дeн cлeд 
Poждecтвo Xpиcтoвo cъбиpa вяpвaщитe дa 
възxвaлят c блaгoдapcтвeни пecни бoжиятa 
мaйĸa. Цъpĸвaтa пoдĸaня: „Дoйдeтe дa 
възпeeм мaйĸaтa нa Cпacитeля, ĸoятo cлeд 
paждaнeтo пaĸ ce oĸaзa дeвa!” 

Имeннo зa тoвa cъбиpaнeтo нa вяpвaщитe 
нa дpyгия дeн cлeд Poждecтвo ce нapичa Cъбop 
нa Πpecвeтa Бoгopoдицa. A в нapoднaтa 
тpaдиция нa тoзи дeн пpoдължaвa Koлeдa – 
xopaтa cи гocтyвaт, пoдpeдили бoгaти тpaпeзи, 
ядaт и пият, и ce вeceлят. 

 
Πpaзниĸът Poждecтвo Xpиcтoвo или 

Koлeдa винaги e oчaĸвaн c нeтъpпeниe и 
paдocт. Изпълнeн c бoгaти oбpeди и 
cимвoлични дeйcтвия, c xyбaви пecни и 
блaгocлoвии, c гaдaния зa бъдeщeтo, тoй e 
изpaз нa вeчнaтa жaждa нa xopaтa зa здpaвe и 
щacтиe, зa плoдopoдиe и блaгoдeнcтвиe. 

 
Източник (текст): https://littlebg.com 

 
Бел. ред. И за веселие… 
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Национален музей „Боянска черква“ 
Обект номер 58а на Националното движение „Опознай България – 100 национални 
туристически обекта“ на Български туристически съюз 
Намира се на ул. "Боянско езеро" № 3 в кв. Бояна, гр. София 
 

Най-легендарната църква на България, разкошно украсена с безценни фрески. Боянската 
църква,,Св. св. Николай и Пантелеймон" е не само най-представителният паметник на българската 
църковна живопис, но и на цялото православно изкуство през XIII век. През 1979 г. е включена 
в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно наследство под № 42. 

Църквата е изградена на три етапа. Първата постройка е малка, едноапсидна и е построена в 
края на Х-началото на XI в. Втората част на църквата е пристроена в средата на XIII в. със средства, 
дарени от севастократор Калоян и съпругата му Десислава. Тя е двуетажна църква-гробница. 
Третото разширение, направено с дарения от местното население, е от XIX в. 

След Освобождението жителите на с. Бояна искат да съборят старата средновековна и 
възрожденска църква и да построят нова, по-голяма. Царица Елеонора, втората съпруга на цар 
Фердинанд, я спасява като предоставя на селяните друг терен. Царят устройва красив малък парк 
около църквата и засажда уникалните за България северноамерикански секвои и други редки 
видове. След кончината на Царица Елеонора през септември 1917 г. тя е погребана до южната 
страна на Калояновата църква. 

http://whc.unesco.org/en/list/42
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Боянската църква дължи своята световна известност на стенописите от 1259 г., които 
отразяват изключителните постижения на българската средновековна култура. Изобразените 89 
сцени и композиции с 240 образа на светци, ангели, както и ктиторските и царските портрети се 
отличават с нехарактерните дотогава ярки и плътни цветове, индивидуалност, убедителна 
психологическа характеристика и виталност. Световни специалисти определят тези образи за 
предшественици на Европейския Ренесанс, започнал един век по-късно в европейската култура. 
Боянската църква е един от малкото цялостно съхранени средновековни паметници, които 
свидетелстват за значимия принос на българското изкуство към европейската култура.  

 
По материали на Български туристически съюз 

1. Какво е това, което се среща веднъж в 
минута, два пъти в момента и нито един 
път в хиляди години? 
2. Кое колело не се върти при завой? 
3. Не е живо същество, но пък е с 5 пръста. 
Що е то? 
4. Коя дума в речника е написана 
неправилно? 
5. Нахрани ме и ще живея, но напоиш ли 
ме, ще умра. Кое съм аз? 
6. Бели пчели от високо прелетели, топло 
слънце ги напекло и умрели. Що е? 

7. Живея само там, където има светлина, но 
ако светнеш върху мен и ще умра. Какво съм 
аз? 
8. Кое е това, което може да пътешества по 
света, стоейки си в един и същи ъгъл? 
9. Вечер ми възлагат задача, която аз винаги 
изпълнявам, но после винаги ми се сърдят. 
Кой съм аз? 
10. Лятото - спи, зимата - гори. Има я във 
всяка къща, каквото ú дадат - поглъща. Що е 
то? 

Кой е този български град, на който 
първата сричка е име на музикална нота, 
втората - име на известен композитор, а 
третата - на египетски бог? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Очаквайте отговорите в следващия брой! 
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– Ученици днес ще правим контролно. 
– А ще може ли да ползваме калкулатори? 
– Да. 
– А транспортири? 
– Също може… Такаaa, пишете тема на 
контролното: 
„Любовта в поезията на Ботев“. 

Главен редактор - Магдалена Габровска 

Един мъж връхлита в кабинет и казва: 
– Докторе, помогнете ми, боли ме 
гърлото! 
– Ами първо: вземете таблетки за 
гърло. И второ: отидете на очен лекар. 
– Че защо да ходя и на очен лекар? 
– Защото на вратата ми пише „доктор 
на науките“. 

Баща наказва сина си: 
– Двойка по геометрия?! Марш наказан в 
ъгъла! 
– Какво е това ъгъл?... 


