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 Избори - важна демократич-

на крачка в нашето училище. Бю-

летини, суматоха в коридора, но 

демокрация. По този начин от 

малки имаме право на глас. Пора-

ди карантината нямаше как през 

изминалите две години да полу-

чим адекватно управление от пред-

седателя на ученическия съвет, но 

се надяваме тази година да има ус-

пех. Важна ценност за постигане на 

добро управление е доверието, ко-

ето този човек трябва да изгради с 

учениците. 

Ето какво казаха трима от кандида-

тите, малко преди резултатът да 

бъде обявен: 

Димитър: „Ако успея да спечеля, 

бих променил качеството на храна-

та в столовата, защото положение-

то с нея не е добро. Относно идеята 

за фитнеса на 

открито, който 

бих искал да 

направя. Това е 

възможна задача, но много трудно 

изпълнима. Ще трябва да се гово-

ри с директора, със заместник-

директора, за да се направи място, 

на което да  има няколко уреда.  

Хубаво е в часовете по физическо 

да не използваме само игрища, а 

и някакви съоръжения. Този отк-

рит фитнес ще се прави бавно, но 

се надявам, ако спечеля, да бъде 

започнат още тази година и за-

вършен през другата. Бих вдъхно-

вил хората, като им кажа, че им 

трябва добро представителство. 

Надявам се тази година да се за-

почне с развитието на идеите на 

спечелилия и в следващи години 

те да бъдат факт.“  

Живко: „Идеята ми е да пребоя-

дисам игрището, заради непри-

личните надписи върху него, да 

добавя тоалетна хартия  в тоалет-

ните и да заменя старите топки и 

волейболни мрежи за физическо 

възпитание и спорт с нови. Смя-

там, че тези промени биха се ха-

ресали на всички, защото те въл-

нуват именно от тях. Според мен 

имам големи шансове,  

Брой 1, 2022 г. 
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хората ми вярват, те са ми и доверени. Пла-

новете биха могли да бъдат изпълнени до 

един месец, стига да бъда избран.  

Божидара: „Реших да се кандидатирам, за-

щото искам да помогна на това училище да 

стане по-добро и да направя така, че да нака-

рам децата да им е забавно тук. Аз мисля, че 

училището ни помага да имаме добро бъде-

ще, но искам да променя някои неща в него, 

за да може родителите, които желаят да за-

пишат детето си, да имат по-голям интерес 

към него, както и учениците. Смятам по ня-

какъв начин да накарам учещите се да идват 

с усмивка тук и да имат по-добро настрое-

ние. Бих искала да се говори повече за права-

та на момичетата и момчетата, както и за на-

силието в училище. Аз съм нова ученичка и 

бих казала, че тук се адаптирах бързо. Бих 

желала други нови деца също да бъдат прие-

мани.“ 

А това е интересното мнението на психолога 

в училището – г-н Виниций Петров:  

„Първо трябва да кажем, че кандидатите са 

по двама от всички класове, т.е. желаещите 

са поставени наравно.  Нина Стойнева и  

Калина Паунова 

И второ, което аз признавам е, че почти 

всички обещават много материални идеи, 

като тоалетна хартия, фитнес, нови топки, 

мрежи и др. Това ме притеснява, защото 

училищният съвет не е направен за това. 

Той е по-скоро за нещо, които ние да пра-

вим заедно, т.е. вие да правите заедно, като 

спортни празници, инициативи, почистване 

на двора. Неща, вързани с нашата заедност, 

а не материални придобивки.  

Аз си представях, че ще има по-духовни 

планове и именно това е моето впечатление 

от кампанията. Смятам, че вероятността 

седмокласник да се избере е голяма, защото 

ще бъде добре осъзнат, но недостатък е, че 

те имат много други задължения, като кур-

сове, подготовки и т.н. Това е проблем, кой-

то аз им споменах, когато трябваше да ре-

шат дали да кандидатстват, но те все пак ре-

шиха да участват.“   

Следобеда разбрахме, че победител в тазго-

дишните избори е Димитър Дачев. Пожела-

ваме му спорна работа!  
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 Училищните униформи са вече и в 107 

училище.  Това не е първият път, в който се 

налагат униформи. Училището ни е на над 

80 години и всяка година невръстни първок-

ласници се борят за влизане в него. Всеки 

успял да се добере до него е голям късмет-

лия, защото се среща с доброто отношение и 

професионализъм на учителите. Естествено 

огромна част от седмокласниците протести-

рат срещу униформите, доказателство, че 

пубертета не закъснява и в нашето училище. 

Мисия номер 2 след доброто образование е 

себеизразяването и мотива за свободата ка-

ращ младите ни души да се чувстват като ле-

тящи птици... е тези униформи са като ка-

фез, в който затварят нашите птици. Като 

всяко нещо в този живот обаче униформите 

имат добри и лоши страни. Лесно е да се из-

кажем против тях, но претендирайки за ви-

соко интелектуално ниво би било глупаво да 

говорим само против тях. Малко хора отчи-

тат колко обаче са практични униформите. 

Всяка сутрин те ни спестяват минимум 20 

минути, в които по принцип избираме на-

шите дрехи. Тук пак обаче темата за себеиз-

разяването идва на помощ, както и въпроса 

на тийнейджъра „ Как се очаква да станат от 

нас творци като дори не ни дават да носим 

каквото искаме? „Е мили ми тийнейджъри и 

тийнейджърки, отговора е много прост – 

един творец не спира да е творец, когато но-

си униформа. Творецът носи изкуството в 

сърцето си. Няма как няколко парчета плат 

да убият твореца в теб. Арина Бочева от 7б 

клас казва, че главно не одобрява униформи-

те, защото не можем да се изразяваме с тях 

също така проблемът с размерите присъства.  

 Дори униформите да се носят с цел 

учениците да не се сравняват по дрехи, но 

има много други материални неща по кои-

то учениците могат да се сравняват. Плюс 

на униформите обаче е, че сутрин не губим 

време в избиране на дрехи. Като цяло няма 

много положителни страни. Щеше ли да 

спре Кърт Кобейн да пее и свири ако носи 

униформа? Не мисля. По-скоро ще я запа-

ли и изгори от колкото да се откаже от това, 

което обича. Щеше ли да попречи парчето 

плат на Джони Деп да стане великия актьор 

и музикант който е? Най-вероятно щеше от 

по-рано да прави опити за напускате на 

училището. В общи линии униформата е 

твърде повърхностна за да убие една толко-

ва силна искра. Изкуството е като наркотик. 

Не искаш и не можеш да спреш ако това е 

твоето нещо. Тук идва проблема за тазго-

дишните ни първокласници, които още не 

са открили своето нещо. Те не знаят по кой 

път да поемат, но отново не вярвам унифор-

мите да повлияят зле на тяхното разви-

тие.             

  Униформите създават чувство за общ-

ност и в очите на някои деца тази общност 

се вижда чак сега. Във филмите за Хари По-

тър например учениците носят мантии, но 

това не пречи на Хари да стане велик ма-

гьосник. Нека обаче погледнем нещата от 

модна гледна точка. Погледнато от тази ста-

на униформите не са толкова лесни за съче-

тание. Зеленото се съчетава с бяло, черно и 

кафяво. Можем да използване така модер-

ните плетени елечета, плетени жилетки 

или поло.    
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За да си направите ръчно подобни бижута 

можете да посетите индийските магазини 

на Графа както и магазин Ем-арт в подле-

за на НДК.   

Няколко ученика от 7 клас и един родител 

приеха да им задам няколко въпроса по 

повод униформите. Ето какво мнение из-

разиха те по темата :   

Виктор Арнаудов от 7 а клас казва, че не 

харесва униформите поради две причини 

– подборът на цветове е лош, а втората е, 

че всички изглеждат еднакво.  

Радослав Стоилов  от 7 а клас, че одобрява 

униформите, защото цветовете са хубави 

и самите дрехи са удобни. Можем да избе-

рем панталоните и тениската или пък су-

итчъри с които ще носим униформата, 

защото не е задължително да носим це-

лия комплект. Учениците изразяват нега-

тивно мнение негативно мнение за уни-

формите, защото сигурно им трябва вре-

ме да свикнат с тях, защото в училището 

за първи път се налагат униформи от дос-

та време насам. Когато поръчваме онлайн, 

не можем да сме сигурни за размера. Той 

предпочита да не дава оценка на унифор-

мата, а да даде шанс. Те ограничават избо-

ра му на дрехи до някаква степен, но няма 

против това, защото униформата му ха-

ресва.   

Крум Паунов – родител (моят баща и 

бивш ученик на 107) казва за униформите, 

че  харесва всяко училище да има собстве-

на униформа, защото така всяко училище 

ще има индивидуална визия за ученици-

те. Не може да се каже, че 7 клас са потър-

певши, защото ако тези униформи се на-

лагат в дългосрочен план, в началото вина-

ги ще има едни страдащи седмокласници. 

Калина Паунова, 7а клас 
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 Много деца в нашето училище учат он-

лайн. Някои са болни, други са извън София, 

трети се пазят от Covid-19, четвърти - просто не 

им се ходи на училище. Повечето деца които 

познавам са онлайн, защото са  болни, дори и 

аз. Присъственото училище пак си остава един 

от най-ефективните методи за учене, но не за 

всички. Има деца на които им се отдава учене-

то сами, но има такива, които използват он-

лайн обучението и като има тестове преписват. 

В интернет има много сайтове, които могат да 

ти помогнат в ученето, като например: „Уча 

се“, „Академико“, има и много сайтове с най-

различни тестове. Сега ще представя мнението 

на деца и родители за онлайн обучението. Ето 

какво казва Зорница Рангелова от 5,,Б“ клас:  

„Мисля за онлайн обучението, че е най-

хубавият тип обучение и така трябва да си ос-

танем до края на годината.“ Ето какво казва и 

майка ми—Весела Нелова: „Аз съм доволна от 

възможностите които дава онлайн обучението. 

От една страна спокойствие за здравето на де-

тето и възрастните около него, а от друга, неп-

рекъсваемост на учебния процес.  

 Успехът на онлайн обучението зависи 

както от преподавателя, така и от ученика. В 

случая, моето дете се научи да бъде много 

самостоятелно, да търси и намира допълни-

телна информация, да си планира времето и 

да предава навреме домашните. Като минус 

отчитам, моментни технически проблеми и 

това, че учителите не винаги успяват с изпит-

ването на всички ученици, както и вероят-

ността някои ученици да преписват. В заклю-

чение, аз установих, че което дете е отговор-

но, внимава в час и си учи в присъствения 

вариант, по същия начин се отнася и към он-

лайн обучението.“ 

 

Онлайн обучението 

Ванеса Черникова, 5б клас 
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„Ето например електрическата верига, която 

сътворихме в час по технологии и предприе-

мачество, за да светне една крушка. Видях 

цялостния процес и много по-лесно си пред-

ставих това, което изучаваме. Именно така 

повишаваме успеха си и развиваме симпа-

тия към дадените предмети.“ 

Това е изказването на Мила Спасова от сед-

ми „а“ клас, която изясни своята гледна точ-

ка, свързана с това дали експериментите мо-

гат да бъдат част от изпитванията и контрол-

ните работи по тези предмети: 

 „Мисля, че те не трябва да заменят из-

цяло тестовата система, но и съм на мнение, 

че би било много по-добре, ако имахме въз-

можността да представяме някакво лабора-

торно упражнение, а не само да заграждаме 

с кръгче някой от отговорите или да пишем 

наизустени изводи за някой закон например. 

По този начин учителите биха могли да нап-

равят изводи за това какво грешат ученици-

те .  

 Практическото занятие.  

Една от най-любопитната и запомняща се 

част в часовете по химия, човекът и приро-

дата, физика, технологии и предприема-

чество. Именно тази нагледна работа успя-

ва да завладее умовете ни и да ни накара да 

мислим. Чрез експерименти научаваме 

уроците си много по-лесно и разбираме 

материала по различен и нетипичен на-

чин. Но може ли те да бъдат изпълними? 

Нужни ли са повече пособия за провежда-

нето? Могат ли да бъдат част от изпитвани-

ята и контролните в тези часове? 

Ето и мнението на Калина Паунова, уче-

ничка от седми „а“ клас, която отговори на 

някои от тези въпроси:  

 „Смятам, че експериментите са полез-

ни в часовете, в които могат да бъдат из-

пълними, защото по този начин възприе-

маме информацията много по-лесно. Счи-

там, че би било много ефикасно, ако ние 

самите може да извършваме тези практи-

чески упражнения, защото така нашият 

собствен опит би могъл да сформира от-

лични знания.  
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въпрос за коледни лампички, които светят в чер-

вено и зелено. Те и чарът им ми бяха слабото 

място. 

В никакъв случай не искам да оставате с грешно 

впечатление за мен заради написаното по-горе. 

Аз не бях обсебена от съседите ми, дори не им 

знаех имената, бях обсебена от коледната им 

украса. Хората наистина знаеха как да декори-

рат, трябва да им се признае! У нас винаги е 

имало само една елха, достатъчно малка, че да се 

събере върху масата в трапезарията, и коледни 

лампички. Едноцветни коледни лампички. Ед-

ноцветни коледни лампички, които си седяха в 

хола и кухнята целогодишно. Всеки път, когато 

се оплаквах, че не са празнични, смелата 

ми майка бъркаше в един шкаф, който беше от 

онези шкафове, които нормалните хора ги е 

страх да отворят, защото не знаят какво ще им 

падне на главата, и вадеше оттам кутията на 

жалките лампички. След този храбър подвиг се 

повтаряше едно и също нещо отново и отново, а 

именно - тържествено прочитане на описанието, 

като специално се наблягаше на словосъчетани-

ето “Коледни LED лампички”. След петия път 

спрях дори да се опитвам да споря с нея.  

Но нека се върнем към украсата на съседите, ко-

ито, за щастие, никога не си дърпаха пердетата в 

хола, към който прозорецът ми гледаше. Елхата 

им беше като извадена от някоя приказка. Беше 

висока, бяла, с красиви орнаменти; още в пър-

вия момент, когато я забелязах, осъзнах, че съсе-

дите ми не притежаваха величествената елха, а 

величествената елха притежаваше съседите ми.  

Коледни лампички  

 Никой не говори достатъчно за прозорците. 

Може би, защото са навсякъде. У дома виждаме 

прозорци, докато вървим по улицата виждаме про-

зорци, в автобуса - прозорци. Няма нищо интересно 

в тях, но, въпреки това с настъпването на коледното 

настроение в моя мозък настъпва и периодът на раз-

мишления върху истинската същност на прозорци-

те и колкото и невероятно да звучи, ако някой от вас 

посвети толкова много време на тях, колкото аз пос-

ветих, ще се убеди, че тя не е да осветяват помеще-

ния. Напротив, ролята на тези важни нещица е да-

леч по-смислена и важна, да твърдиш обратното е 

почти същото като да твърдиш, че Слънцето се вър-

ти около Земята, като искам да вметна, че употре-

бих наречието “почти” само за да не обидя някого. 

Но наистина, замислете се - да седиш пред прекрас-

ния прозорец у дома по тениска, чудейки се как 

изобщо ѝ е хрумнало на майка ти да включи парно-

то толкова силно, при положение че е такава неопи-

суема жега, докато навън вали сняг и под прозорци-

те на съседния блок са се образували остри висулки, 

не е ли най-прекрасното възможно нещо? Ами, не, 

не е. Със сигурност фигурира в топ пет, но не и на 

първо място, защото то вече е заето от чувството на 

уют, което изпитваме, когато се събудим рано сут-

рин и първото нещо, което видим през великолеп-

ните прозорци в стаите ни, са коледната украса по 

улиците и красивите лампичките, светещи в черве-

но и зелено, окачени на балкона на къщата до нас.   

Преди се будех в три часа през нощта  заради кучето 

ми Мот, което се изправяше под прозореца, чието 

перде бях забравила да дръпна, и ожесточено лаеше 

и ръмжеше по съседските лампички. В такива мо-

менти изобщо не ми се струваха красиви. А да не 

говорим колко много ги намразвах, докато се мъчех 

да разтърва побеснялото животно и пердето, което 

му пречеше да се изправи очи в очи със страшили-

щето. 

За щастие, обаче ми минава бързо. Никога не съм 

била сръдлив човек особено когато ставаше  
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Ами, не, още ги нямаше, или може би ги има-

ше, но не светеха. 

Първоначално бях 

много учудена какво 

лае моето куче в та-

къв случай. Но после 

го видях. Черно-бял 

далматинец, изпра-

вен на осветената те-

раса и втренчен в на-

шата къща. Сега как-

во, съседите отнеха щастието ми и се опитват да 

ми пробутат далматинец?! Беше красив, няма 

две мнения относно това, но нито беше коледни 

лампички, осветени в червено и зелено, нито 

коледна елха. Разочарована дръпнах пердето и 

отново легнах да спя.   

Няколко дни по-късно, а именно на двадесет и 

пети декември, разхождах кучето си. В студа 

навръх Коледа, защото когато си опявал на ро-

дителите си осем години, че искаш куче, трябва-

ше ти да си го разхождаш дори по празниците 

на минусови температури. Тъкмо влизахме в 

парка, когато от нищото изскочи един далмати-

нец. Същият далматинец от онази вечер. Няма-

ше каишка, нито пък наоколо видях някого, 

който можеше да е стопанин на бедното кучен-

це. Наведох се и го почесах зад ушите, докато 

дребният Мот се подготвяше да ме спаси от чер-

но-бялото чудовище, което съвсем не беше чу-

довище. Очевидно се беше изгубило и колкото 

и да бях обидена на съседите, нямаше как да не 

им върна домашния любимец. Преглъщайки 

факта, че ще разочаровам Моти, който вероятно 

обичаше парка повече, отколкото обичаше мен, 

се изправих и потеглих в обратната посока. Съ-

седското куче ме последва, вървейки плътно до 

мен въпреки Мот, който лаеше и ръмжеше поч-

ти толкова ожесточено, както когато видеше чо-

век, носещ на главата си шапка с козирка, а той 

наистина ненавиждаше такива шапки.  

 Наблюдавах изкуственото им растение толко-

ва често, че холът им официално можеше да 

се назове повече мой, отколкото техен, но бях 

решила първо да науча имената им, а после 

да уточняваме наем.  

Не може да твърдите, че някога сте изпитва-
ли истинско щастие, ако през живота си нито 

един път не сте се любували на коледната ук-
раса на съседите ви, преди да заспите. Е, да, 
но лошото е, че в един момент истинското 
щастие и на мен ми се измъкна. Беше нощта 

на двадесети декември 2020 година. Дата, коя-
то главата мога да си заложа, че ще помня 
цял живот. Тази кошмарна нощ съкровищата 
на съседите изчезнаха. Лампичките спряха да 

светят, а пердетата им бяха дръпнати. Пла-
шещата гледка и до днес ме преследва. Кога-
то се случи, се опитах да остана спокойна и 
ми се получи. За петнайсет минути. След то-

ва спокойствието се превърна в истерия. Бях 
бясна. В моите очи това не беше нищо друг 
освен лицемерие. Смятах, че е безобразно да 
покажеш на целия квартал коледните си лам-

пички, които светят в червено и зелено, и ве-
ликолепната си елха само за да ги закриеш 
седмица по-късно. Как се очакваше да си въз-
върна коледния дух след всичко това?! Като се 

любувам на моята петдесетсантиметрова елха 
с коледни топки, изрисувани от братовчедка 
ми, която може да има много таланти, но ри-
суването не беше един от тях?! Или пък всяка 

вечер, преди да си легна, да гледам към безц-
ветните ми „коледни“ лампички, които, как-
то вече поясних, изобщо не бяха коледни?! 
Бях в такава безизходица, че дори се опитах 

да направя коледни сладки. Не ми се получи, 
но пък повредих тавата на майка ми, което 
може да ви звучи зле, но всъщност не беше, 
защото вече знаех какво да ѝ подаря за Коле-

да. Бях разстроена, наранена и обидена, но 

нямаше какво да направя.   

Една нощ обаче отново бях събудена в три 

часа вечерта от силния лай на кучето ми, кое-

то пак се вживяваше като страшен звяр, пази-

тел на къщата. Не можете дори да си предс-

тавите с каква скорост се изстрелях към про-

зореца. Нима моите лампички се бяха завър-

нали?!  
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Майка ми веднъж заяви на ветеринаря, че според 

нея кученцето ни непрестанно сънува кошмари, и 

от този ден нататък си поставих задача да визуа-

лизирам възможно най-точно как може да изг-

лежда един кошмар на Мот. Пишейки това, най-

накрая си го представих - шапки с козирки, висо-

ки над петдесет сантиметра, и увити в коледни 

лампички, които светят в зелено и червено. Ужа-

сяваща картинка!  

След двадесет минути ходене, които обикновено 

са десет, но все пак освен да вървя, имах и слож-

ната задача да удържам плашилището Мот на 

безопасно разстояние от врата на далматинеца, 

най-накрая стигнах до съседската къща. Позвъних 

на звънеца, облепен с коледни стикери. След ня-

колко секунди вратата се отвори и навън се пока-

за висока жена с руса къдрава коса и зелени очи. 

Щом видя далматинеца, веднага се наведе. Кучето 

се изправи на два крака и се подпря на раменете 

ѝ. Трогателна сцена. Без да се изправя, съседката 

ми, която за първи път След двадесет минути хо-

дене, които обикновено са десет, но все пак освен 

да вървя, имах и сложната задача да удържам 

плашилището Мот на безопасно разстояние от 

врата на далматинеца, най-накрая стигнах до съ-

седската къща. Позвъних на звънеца, облепен с 

коледни стикери. След няколко секунди вратата 

се отвори и навън се показа висока жена с руса 

къдрава коса и зелени очи. 

Щом видя далматинеца, веднага се наведе. 

Кучето се изправи на два крака и се подп-

ря на раменете ѝ. Трогателна сцена. Без да 

се изправя, съседката ми, която за първи 

път виждах, ми благодари много повече, 

отколкото беше необходимо  

 - Благодаря ти, благодаря ти, хиляди 

пъти ти благодаря! – каза най-накрая же-

ната, без да се изправя. – Преди няколко 

дни скъса коледните лампички, които бях-

ме окачили на един от балконите ни, раз-

сърдихме му се и предполагам, че затова е 

избягал. Горкото ми животинче! – разказа 

тя.  

“Горката аз“- помислих си, но прикрих 

разочарованието си с фалшив кикот.  

 - Няма проблем, няма нужда да ми 

благодарите – излъгах аз, тъй като опреде-

лено имаше нужда да ми благодарят след 

всичко, което ми причиниха. Черно-

бялото животно също трябваше да ми бла-

годари, но, разбира се, му беше много 

удобно извинението, че не може да гово-

ри.  

 - Разбира се, че има нужда да ти бла-

годаря! И то не само да ти благодаря, но и 

да ти се отплатя! - заяви жената – бих ти 

дала сладки, но никога не ми се е отдавало 

готвенето. Знаеш ли, мъжът ми препрода-

ва коледни лампички.   
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Златина Юрукова, 7г клас  

 Стана някаква грешка в една от поръчките за офиса му и ни доставиха тройно повече ка-

шони, та сега цялата къща е пълна с опаковани коледни лампички. Искаш ли да ти дам един 

пакет? – попита съседката.  

 Представям си как е светнало лицето ми в този момент. Без дори да почака моя отговор, 

остави вратата широко отворена и се пресегна към един шкаф. Вкъщи имахме същия шкаф, 

беше шкаф за обувки или поне това беше ролята му в моята къща, в съседската същият шкаф 

беше склад за коледни лампички. Майка ми щеше да припадне, защото в шкафовете за обувки 

според нея беше престъпление да се складира нещо, различно от обувки. Русата жена направи 

знак на кучето да влезе в къщата, изправи се и ми подаде кутия лампички. На кутията ясно се 

виждаше, че са лампички, светещи в зелено и червено. Връщам се към този ден и към всички 

дни преди и след него. Нищо друго не ме е радвало толкова. И в крайна сметка- мъчителните 

дни без лампички бяха компенсирани с всички тези дни след тях, в които заспивах и се събуж-

дах под красивите украшения.  
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Ева Чолакова, 6а клас 

Коледният базар 

 Коледният базар пред НДК от 9 до 
23 декември носи уханието на Коледа 
малко преди нея. Виждат се къщички и 
павилиони, пълни с коледни сладки – 
джинджифилови и канелени. Има и оре-
ховки, бухтички и кексове. Само когато 
се доближиш до многобройните къщич-
ки и павилиончета, изпъстрени със за-
харни бастунчета и кексове с портока-
лова и лимонена кора, всички усещат 
ароматите на това приятно място...   На 
Коледа се носи и ароматът на греяно 
вино и сладки. Всички предусещаме 

 
удоволствието от това да седнем на 
земята на 24 декември, за да си по-
хапнем постни ястия, как ще се за-
бавляваме, ще си легнем и ще заспим. 
Добрият старец ще остави подаръците 
под елхата. Сутринта децата ще ги 
отворят. Те и представят как ще пре-
тършуват коледните чорапи, а обядът 
ще бъде хубаво изпечена пуйка. Ала 
това ням да може да се усети без уха-
нието на коледния базар. 

Теодор Бегов 



 12 

Клуб „Млад журналист“, 107 ОУ “Хан Крум“, гр. София 

Коледен калейдоскоп 

Задъхана съм. Преди малко тичах с моята кака, за да се скрием от наближаващата опасност. Нашето тай-

но място – масата с коледната покривка и дървените столове с червените възглавници. Бързо! Вече сме 

големи и започва да става все по-трудно да се вместим под малката маса, така че ,,да покрием следите си“. 

Всяка Коледа! Аз се качвам върху двата стола, които закриват от части вътрешността на убежището, а ка-

ка се свива в дъното на вътрешния стол. Разбира се, имаме си и помощници – двете легла и стената, които 

ни оказват съдействие нашето пребиваване да остане незабелязано. Мястото е миниатюрно, но ние отно-

во и отново успяваме да се укрием под микроскопичната масичка. Щастие небесно! Ох, след малко ще 

дойдат родителите ни! Трябва максимално бързо да се скрием! И изведнъж…Хоп! Пак сме най-

щастливите деца на света! Отново усещам тази тръпка…детската безгрижност! Всяка година, всяка Коле-

да, в един определен момент, когато вечерта е към края си ние с братовчедка ми на бегом изтичваме от 

хола и се приютяваме под масата с фалшивата надежда родителите ни да не ни открият! И отново всяка 

година след около пет минути майките ни вече са ядосани, баба ни повиква, но мило, защото тя просто не 

може да ни се скара и всички започват да ни търсят. Моята майка пак ни открива - на същото място, сгу-

шени под масата с широки усмивки на лице, възбуда и тази лека тревога да не ни се скарат. След това се 

измъкваме от масата и отново ставаме свидетели на лекция номер 75, за това как трябва да се държим 

добре и да оказваме помощ на нашите родители, баби, дядовци, нали сме момиченца и т.н., знаете я! Но 

ние просто не искаме вечерта да приключи… 

Всяка Коледа преживяваме нашата допреди малко ,,неосъзната традиция“. Всяка година седим на огром-

ната маса, покрита с различни по вид и вкус гозби и говорим, говорим.. Всяка Коледа голямото ни се-

мейството ни изненадва с коледния дух и невероятните подаръци, за които дори и не сме мечтали да по-

лучим. Винаги когато месим питка се цапаме с брашно по носовете, даже и по дрехите. Събираме се че-

тири поколения – баба прави пухкавото тесто за коледния хляб, нашата прабаба ни показва старите оби-

чаи, за това как се разточва тестото, мама ни показва как се прави слънчевата пита, предавана от поколе-

ние на поколение в нашето семейство, а ние помагаме, като разказваме смешни истории, пеем, танцува-

ме и разбира се - опитваме да достигнем поне малка част от техния богат опит. След това баба скрива па-

ричката, а ние с кака се опитваме да издебнем баба, за да видим къде я слага. И накрая цялата къща ухае 

на ароматна, прясно изпечена коледна пита. Аз съм много щастлив човек. Имам голямо, прекрасно се-

мейство, с което споделям едни от най-важните моменти от живота си. Уча се от неговия опит, култура и 

обичаи. Мисля си - много е хубаво човек да гледа през бинокъл, за да може да вижда с двете очи - еднов-

ременно. Нещо, което големите много обичат – да виждат всичко – лесно и достъпно. Но при мен не е 

така. Аз предпочитам да гледам живота си, чрез моя цветен калейдоскоп. С него мога да видя хиляди 

пъстри спомени едновременно, да се радвам, смея, въодушевявам, да изживявам случки и събития и да 

осмислям милиони мисли. И ако през цялата година гледаме на живота през бинокъл, нека поне в една 

нощ –Коледната – да погледнем през калейдоскоп. През моят аз виждам – че моето семейство е моята 

сила, моето рамо, моят учител и моята книга. Моето семейство е моето всичко. 

От Ирина Асенова 


