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Коледа е празник, който се 
чества по цял свят. Да, вяр-
но, че в отделните части на 
Земното кълбо историите за 
празника и обичаите му са 
различни, белобрадият старец 
носи най-разнообразни имена, 
но най-важно е какво е общото 
- по време на Рождество Хрис-
тово стават чудеса.

За много хора, най-вече за 
децата, Коледа е празникът 
на подаръците. Всеки, който 
„е бил послушен през цялата 
година”, получава желания от 
него дар: от дребна играчка до 
най-модерната техника. 

Същността на Рождеството 
обаче се крие не в подаръците, а 
в Коледния дух. Толкова е при-
ятно, когато навсякъде около 
теб е украсено, звучат само 
празнични песни и всички са 
усмихнати и позитивни. Нека 
да не губим това и тази годи-
на! В забързаното ни, скучно и 
сиво ежедневие е трудно да на-
мерим време да поспрем и да се 
усмихнем, но не е невъзможно. 
Нека опечем традиционните 
сладкиши и курабийки и да 
се запасим с мандарини, на-
помнящи ни за Коледа! Да си 
пуснем Коледни песнички, да 
извадим елхата, да я накичим, 
но с вкус, разбира се, и когато 
приключим с всичко това, да се 
заредим с типичното за това 
време на годината настроение 
и да се отворим към света! 
Нека бъдем добри и да помог-
нем на тези, които не могат 
да усетят празника по една 
или друга причина!

Приятели, нека тази Коледа 
е по-различна, да се почувства-
ме истински щастливи и доб-
ри, за да бъде тя началото на 
най-страхотната година!

Вяра, ХІ б клас

Коледа -  най-хубавият момент от годината! Времето, 
което прекарваме със семействата си, за да си спомним  
щастливите мигове от изминалата година. Коледа е и 
знак, че една Нова година идва с очакване за нещо ново,  
за нещо красиво и нещо добро. Нека тя ви донесе здраве, 
много вълшебства и приказни мигове, много поводи за ра-
дост и смях. Кажете на хората, които са ви скъпи, че ги 
обичате, важно е. Помислете и за тези, които са сами на 
Коледа или живеят на улицата. Научете се да оценявате 
това, което имате, не всички имат този късмет.

За  Новата година ви пожелавам да се осмелите.
Осмелете се да осъществите мечтите си! 
Осмелете се да си направите планове!
Осмелете се да оцените любовта, която получавате!
Осмелете се да постигнете успеха, който заслужавате!
Остава ви само едно - и то зависи от вас - да се осме-

лите!
Весели празници на всички!
Магдалена Атанасова – директор на ЕГ „Пейо Яворов”

ЕГ “П. Яворов” - СилиСтра

Ï å ÷ à ò í è ö à

Осмелете се...! УводноИзречено:
Пак е Коледа... Огни-

ще, пита с късмети, по-
даръци... и Дядо Коледа. 
Една нощ в годината, в 
която той обикаля целия 
свят и сбъдва мечтите на всички деца.

Да, ама, не. Старецът само си седи в шейната, пуснал 
климатика, усилил уредбата и си слуша Марая Кери, а 
елените се потят. Първо дърпай шейна, пълна с какви ли 
не щуротии и дъртия, който никак не тежи малко. След 
това се спускай през тръбата на климатика и слагай 
под елхата подаръци на малките дяволчета, оставили 
вместо прясно мляко, вкиснало, а коледните бисквити 
заменили с дървени кръгчета. Как да си отхапе човек, 
елен, де.

Казват хората, че работели по една нощ в годината, 
направо служба мечта. Да, ама откакто половината 
джуджета напуснаха, Коледа принуди елените да правят 
и подаръци. А пък ако знаете какви неща си поръчват 
днес тия деца... Нетбук, снайпер, плеър, конзола... Къде 
останаха куклите и количките? Ама, нищо, нищо. И все 
пак, ако елените се примирят с милионите километри 
път и играчките, остава мрънкането на стареца. По-бър-
зо, по-внимателно, много сте непохватни... Не стига, че 
по цял ден гледа Snow White TV, ами от миналата година 
отказва да се занимава и с писмата. Вие знаете ли как 
се четат милиони, пълни с правописни грешки и грозно 
написани текстчета?

Затова тази Коледа елените няма да работят на Се-
верния полюс. Още утре стягат багажите и си тръгват. 
Няма да се морят повече за стареца, а ще си намерят 
по-свястна работа в някой клип или реклама например. 

Деси, ХІ б клас

Искате ли да посетите 
Дядо Коледа, но не само в 
сънищата си. Днес можете 
да му отидете на гости, да 
си купите сувенир от рабо-
тилницата на джуджетата и 
да помилвате вълшебните 
елени.

Домът на добрия старец 
е разположен на няколко 
километра извън столицата 
на Лапландия – Рованиеми 
– в градчето Корвантунтури. 
Къщичката става известна 

в началото на 50-те 
години на XX век, а 
през 1995 г. районът 
е провъзгласен за 
“официалната столи-
ца на Дядо Коледа”. 

 В Ровани-
еми, освен дома на 
Дядо Коледа, неговия 
офис и пощата, през 
1996 г. е издигнат и 
увеселителният парк “Сан-
та парк”. Целта е да се убе-
дят и най-скептичните деца 
в съществуването на Дядо 
Коледа. Развлекателният 
център може да приеме до 
50 000 души в седмиците 
преди Рождество Христово. 
Туристическата атракция 
работи активно от ноември 
до януари. Понякога “Санта 
парк” отваря врати и през 
лятото, но само в случаите, 
когато има желаещи да го 

разгледат. 
   Всяка го-

дина Дядо Ко-
леда получава 
500 000 писма 
в пощенската 
си кутия. Пли-
ковете започват 
да пристигат  
в Лапландия 
още в началото 

на декември. В нелеката ко-
респонденция му 
помага Снежанка, 
която е една от най-
верните му помощ-
нички. Служители-
те, облечени като 
джуджета, отварят 
писмата, които 
пристигат от целия 
свят, и лично пре-
дават желанията 
на Дядо Коледа. А 
през последните 20 

години в пощата в Рование-
ми са пристигнала повече от 
10 хиляди писма.

Ако все още не сте изпра-
тили писмо до Дядо Коледа, 
адресът, на който можете 
да му пишете е: SANTA 
CLAUS, 96930  ARCTIC  
CIRCLE , FINLAND. Ако 
предпочитате новите техно-
логии, можете да посетите и 
интернет страницата му, чии-

то адрес е: www.
northpoletimes.
com . А на сайта 
www.emailsanta.
com  също мо-
жете да изпра-
тите коледните 
си желания.

От Лаплан-
дия предаде 
– Снежанка 

- Деси

На гости на 
Дядо Коледа

Joyeux Noel
Frohe Weihnachten

Весела Коледа
и Честита Нова 

Година !
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Es gibt unzählige Legenden rund 
um die Taten des Sankt Nikolaus. 
Dabei wurden im Laufe der Zeit 
zwei Persönlichkeiten miteinander 
verschmolzen: im 3. Jahrhundert 
lebte der Nikolaus, der uns als 
Bischof von Myra in der heutigen 
Türkei bekannt ist und im 6. Jahrhundert gab es einen Nikolaus, der Abt 
im Kloster von Sion in der Nähe von Myra war. Beide zeichneten sich mit 
verschiedenen Wohltaten aus.

Besonders bekannt ist die Geschichte der drei armen Schwestern, die 
nicht in der Lage waren zu heiraten, weil ihr Vater kein Geld für eine 
Aussteuer hatte. Der heilige Nikolaus hörte von ihrem Schicksal und warf 
ihnen in drei aufeinander folgenden Nächten jeweils einen Beutel Gold 
durch das offene Fenster hinein. In der dritten Nacht entdeckte der Vater 
der drei Schwestern den Nikolaus und bedankte sich bei ihm für seine 
Güte.

Auch als Helfer in der Not, als Wohltäter der Kinder und als Schutzpatron 
der Seefahrer, Kaufleute, Bäcker und vieler anderer ist Sankt Nikolaus 
bekannt.

Dessi, XI b Klasse

Legenden

Americans were the first to use 
the name Santa Claus. America 
introduced the, nowadays, 
ubiquitous and world-recognized 
image of St. Nicholas, namely his 
red suit and hat, and also his white 
bushy beard.

So you might be aware of the 
long-running Christmas tradition 
of sitting in front of the fire place 
on Christmas Day and watching 
the fire crackle. Well, it seems that 
a lot of New Yorkers were unable 
to enjoy this simple pleasure, so 
a local cable network decided 
to boost its ratings and decrease 
holiday spending through a little 
bit of creative programming. 
So every year since 1966, on 
Christmas Day, for a whole 24 
hours, you can watch a cozy-
looking living room with a nice 

fire place in the middle and not be 
able to feel any of the warmth or 
coziness at all.

In Hawaii Santa arrives under 
the bright sun in a boat on the 
beach. He also brings along his 
Christmas tree. That’s why his 
‘sleigh’ is called The Christmas 
Tree Ship. And yet, California 
takes this one, as their Santa 
Claus arrives on a freaking surf 
board…

In New Orleans, a huge ox 
is paraded around the streets 
decorated with holly and with 
ribbons tied to its horns. Don’t 
know what that has to do with 
Christmas but… there you go.

Polish Americans spread hay 
all around their kitchen floors so 
it reminds them a bit of Poland… 
pardon, I mean a stable. That still 
doesn’t sound right. They also 
leave two empty seats on the table 
in case baby Jesus and his mum 
come knockin’.

Ivaylo&Denislav, XI a class

State-side

Les Francais décorent leurs 
maisons et fenêtres de beaucoup 
de lumières. Les villes et les 
villages brillent et partout on sent 
une humeur festive.

En France, Noël est un 
temps pour la famille et pour 
la générosité, marquée par les 
réunions de famille, les cadeaux 
et les friandises pour les enfants, 
les cadeaux pour les pauvres, la 
messe de minuit, et le Réveillon. 

Bien que  chaque année de moins 
en moins de Français fréquentent 
la Messe de Minuit, il est encore 
une partie importante de Noël 
pour les familles nombreuses. 
Le symbole de Réveillon est la 
naissance du Christ.

La célébration de Noël en 
France varie selon la région. La 
plupart des provinces célèbrent 
Noël le 25 Décembre, qui est un 
jour férié. Dans l’est et le nord 
de la France, la saison de Noël 
commence le 6 Décembre, la fête 
de Saint Nicolas, et dans certaines 
provinces la fête des Rois  est une 
des fêtes les plus importantes de 
la saison de Noël.

 A Lyon, le 8 Décembre est 
la Fête de Lumières. Alors  les 
Lyonnais rendent hommage à la 

Sainte Vierge Marie, en mettant 
des bougies à leurs fenêtres pour 
éclairer la ville.

Chaque région en France a un 
menu différent avec des plats 
comme l’oie, le poulet, le chapon, 
la dinde farcie aux marrons, les 
huîtres. Il y a aussi des desserts 
speciaux-pudding  blanc, la 
bûche de Noël, treize desserts et 
la Galette Rois. 

La Décoration et la 
célébration de Noël français
Le sapin de Noël est la 

principale décoration de maisons, 
rues, magasins, bureaux et usines. 
Le sapin de Noël a paru dans 
l’Alsace au 14ème siècle, décoré 
de pommes, de fleurs en papier, et 
de rubans, et elle a été introduite 
en France en 1837.

Les enfants français placent 
leurs souliers devant la cheminée, 
dans l’espoir que le Père Noël 
va les remplir  de cadeaux, de 
bonbons, de fruits et de petits 
jouets qui seront accrochés sur 
l’arbre pour une nuit. 

Après le Réveillon, les gens 
laissent une bougie allumée dans 
le cas où la Sainte Vierge Marie 
passe par là. 

Gergana, classe de XI v

Noël en France

British Commonwealth
Great Britain: 
In Britain, 

children write their 
letters to Father 
Christmas and then 
throw them into the 
fireplace so they will 
float up the chimney 
and fly to the North 
Pole. 

Pudding is very 
important in the 
Christmas traditions of 
Great Britain. During 
the process of making 
the pudding, the British has a 
traditional practice of making a wish 
while mixing the the ingredients in a 
clockwise direction – only this way 
will your wishes come true.

Wales:
 Putting the bite on
Ever wondered where the phrase 

‘putting the bite on’ comes from? At 
Christmastime, in some rural areas 
of south Wales, the Mari Llwyd is 
a person hiding under a horsehair 
sheet (a brethyn rhawn) whilst 
carrying a horse’s skull on a pike .

The Mari Llwyd wanders the 
streets with a band of mummers and 
anyone ‘given the bite’ by the horse’s 
jaws must pay a cash fine.

Ireland: 
A distinctive feature of Christmas 

decorations is the very large candle 
placed near the front window and 
lighted on Christmas Eve. According 
to one belief, the candle long served 
as a symbol of welcome to Mary 
and Joseph who sought shelter in 
vain on that first Christmas Eve. 
The ceremony of lighting the candle 
is one of simple ancient rituals 
during which prayers are said for 
the departed and the privilege of 
striking the match is usually given to 
a daughter named Mary. 

Australia
On Christmas Eve in families 

that observe Irish traditions, the 
father sets a large candle in a front 
window of the home to welcome 
Mary, Joseph, and the Baby Jesus. 
The youngest child in the family 
lights the candle. The family goes to 
midnight mass and attends church 

on Christmas Day, as well. 
At many beaches Santa Claus 

arrives on a surfboard, or even on a 
surf lifesaving boat.

The Australian version of 
Jingle Bells

Dashing through the bush 
In a rusty Holden Ute 
Kicking up the dust 
Esky in the boot 
Kelpie by my side 
Singing Christmas songs 
It’s summer time and I am in 
My singlet, shorts & thongs 
CHORUS:
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS 
JINGLE ALL THE WAY 
CHRISTMAS IN AUSTRALIA 
ON A SCORCHING SUMMER’S 
DAY 
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS 
CHRISTMAS TIME IS BEAUT 
OH WHAT FUN IT IS TO RIDE 
IN A RUSTY HOLDEN UTE 
Engine’s getting hot 
Dodge the kangaroos 
Swaggy climbs aboard 
He is welcome too 
All the family is there 
Sitting by the pool 
Christmas day, the Aussie way 
By the barbecue! 
CHORUS
Come the afternoon 
Grandpa has a doze 
The kids and uncle Bruce 
Are swimming in their clothes 
The time comes round to go 
We take a family snap 
Then pack the car and all shoot 
through 
Before the washing up 

Ivaylo&Denislav, XI a class
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Французите украсяват своите къщи и 
прозорци с много лампички. Градовете 
и селата блестят и навсякъде се усеща 
коледното настроение.

Във Франция, Коледа е време за се-
мейството и щедростта, отбелязани със 
събирания, подаръци и лакомства за 
децата, подаръци за бедните, среднощна 
литургия и Бъдни вечер.

Въпреки че всяка година все по-малко 
хора посещават среднощната литургия, 
тя е важна част от празника на много 
семейства. Символът на Бъдни вечер е 
раждането на Христос. 

Празнуването на Коледа е различно в 
различните региони. Повечето области 
празнуват на 25 декември, който  е по-
чивен ден. В източна и северна Франция 
коледният сезон започва още на 6 декем-
ври (Никулден), а в някои области Бого-
явление е началото на коледния сезон. 

В Лион на 8 декември се празнува 
празник на  Светлините. Жителите на 
града поставят свещи на прозорците, за 
да осветят града и така отдават почит на 

Дева Мария. 
Всеки регион във Франция има раз-

лично празнично меню с ястия като гъс-
ка, пиле, пуйка с кестени, стриди. Има и 
специални десерти - бял пудинг, торти, 
коледно пънче.

Украса и празнуване на френска 
Коледа

Коледната елха е главна украса в къ-
щите, улиците, магазините, офисите и 
фабриките. Дървото се появява първо в 
Елзас през 14 в., било е украсено с ябъл-
ки, хартиени цветя и панделки. В цяла 
Франция е прието през 1837 г. 

Децата оставят своите обувки пред 
камината, с надеждата, че Дядо Коле-
да ще ги напълни с подаръци, плодове, 
бонбони и малки играчки, които ще 
бъдат окачени на коледната елха за една 
нощ. 

След преминаването на Бъдни вечер, 
хората оставят една запалена свещ, в 
случай че Дева Мария мине от там. 

Гергана Георгиева,
ХІ в клас

Коледа във 
Франция

Коледата във Франция е семейна 
почивка  и се нарича Ноел. Идва от 
френската фраза ”La bonne Nouvelle”, 
което означава “добрата новина”. В по-
вечето градове празникът започва на 
25 декември, но в Северна и Източна 
Франция се чества на 6 декември. 

Украса
Във Франция коледната  елха е 

въведена от Мария-Катерина-София-
Фелисите Лешчинска, която е полска 
принцеса и кралица на Франция. Ко-
ледното дърво или още  l’arbre de Noël, 
обикновено се украсява няколко дни 
преди празника или в навечерието на 
Коледа, традиция на много от семейс-
твата е да подреждат кътове с  глинени 
фигурки на светци, изобразяващи сце-
ни от  раждането на Иисус Христос.

В навечерието на празника …
Традиция за френските деца е да ос-

тавят обувките си пред камината с на-
деждата, че Papa Noël или Дядо Коледа 
ще ги напълни с подаръци като: бонбо-
ни, сладкиши  или малки играчки, които  
могат да се съберат в обувката. Любо-
питното е, че французите вярват, бело-
брадият старец е в “комбина” или иначе 
казано има партньор – le Père Fouettard, 
което в превод ще рече „биещият“ дядо, 
който се саморазправял с непослушни-

те дечица. В деня на празника хората се 
поздравяват „Joyeux Noël”, което озна-
чава Весела  Коледа.       

Песен за добрия старец
 Petit Papa Noel

(Малкият дядо Коледа)
C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel
A genoux les petits enfants
Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté 
Tous les beaux joujoux que je vois en 
rêve
Et que je t’ai commandés 

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Аделина, ІХ б клас, стажант-репортер

Коледа по германски
Днес почти навсякъде по света се празнува Коледа. Във всеки дом има елха, събира 

се цялото семейство и Дядо Коледа носи подаръци на децата. Но най-интересни са 
различията. 

В Германия, както и на други места, приготовленията започват още през ноември. 
Първата неделя от декември на камината се поста-
вя специален венец с четири свещи и всяка неделя 
се пали по една като така се отброява оставащото 
време до Коледа. Децата получават специални ка-
лендари с 25 прозорчета, във всяко от които има 
скрито по нещо малко, например шоколадче. 

Там се заражда и първообразът на Дядо Коледа. 
На 6 декември при германските деца идва свети 
Николай. Той, също като познатия ни старец, има 
бяла брада и червени одежди, носи със себе си и 
златна книга, в която са записани имената на всич-
ки деца. Част от традицията е привечер малчуга-

ните да оставят ботушите си пред вратата, преди лягане, да се помолят и да се надяват 
свети Николай да им остави подарък. В противен случай неговият спътник - Кнехт 
Рупрехт наказва непослушните деца. 

Част от коледните обичаи е станал и базарът, който се организира дни преди праз-
ниците и където можете да си купите не само украса, но и лешникотрошачка или 
домашно приготвен щолен.

И ако смятате през декември да празнувате по германски ще Ви пожелая: Fröhliche 
Weihnachten!    

За Германия мечта –  Деси, ХІ б клас

Коледа е един от най-любимите ни 
празници. Първите неща, за които се 
сещаме, когато чуем името на този 
празник са подаръците, коледната 
елха, семейните събирания и тонове 
добро настроение. Но какво всъщ-
ност знаем за традициите и обичаите 
преди и по време на празника?

За начало на Коледните празници 
според народните обичаи се смята 
Игнажден. Празникът се чества на 
20 декември. Смята се, че на този 
ден са започнали родилните мъки на 
Богородица. Трапезата е изцяло пос-
тна и включва ошаф, варена царе-
вица, жито, просо, орехи, боб, зеле, 
лук, чесън, туршия от пипер, пита с 
мая, кравайчета – още известни като 
колаци, картофи с ориз, булгур. Най-
характерният обичай за празника е 
„полазване”. По това какъв човек ще 
влезе пръв в къщата на Игнажден, се 
гадае за здравето, плодородието и 
имането през годината. Ако първият 
гост се случи да е добър и богат, то и 
годината ще е плодоносна. Старите 
хора казват, че на този ден не се да-
ват пари на заем, защото така ще си 
изгубиш късмета. За добра поличба 
се смята, ако намериш или получиш 
късмет, дар или пари.

След  Игнажден друг много важен 
празник е Бъдни вечер. Той е типичен 
семеен празник и се празнува на 24 
декември. В някои райони се среща 
като Малка Коледа, Кадена вечеря, 
Суха Коледа и Вечерня. Трапезата 
трябва да бъде изобилна, а храни-
те – нечетен брой и постни. Слага 
се жито, варен фасул, сарми с ориз 
или булгур, ошаФ, чесън, орехи, мед, 
пресни плодове, вино, ракия. Важна 
роля играят бъдникът, обредните 
хлябове и коледуването. Бъдникът 
е специален пън от дъбово, крушо-
во или буково дърво. Стопанинът на 
къщата го запалва в огнището и го 
оставя да тлее цяла нощ и да поддъ-
ржа огъня жив. Преди да се сложи в 
огъня се издълбава дупка в бъдника 
и се пълни с вино, тамян и зехтин за 

берекет и се запечатва с пчелен во-
сък. Бъдникът се нарича още колед-
ник или прекладник. 

Обредните хлябове са три вида. 
Първият вид хлябове са посветени на 
Коледа. Вторият вид са посветени на 
селските занаяти – земеделие, ско-
товъдство, на къщата и покъщината. 
Третият вид се приготвя за коледари-
те, които ще дойдат да коледуват. 

Рождество Христово, наричано 
още Коледа, е един от най-големите 
християнски празници. Продължение 
е на Бъдни вечер – последният ден 
от великите пости и започва с обичая 
коледуване. Коледуването е тради-
ционен български обичай и подготов-
ката започва още от Игнажден. Изби-
ра се водач и се организира група от 
10-15 човека. Водачът им се нарича 
станеник. Коледарите са само мъже 
– ергени, годеници и по млади, скоро 
женени мъже. Те тръгват в полунощ 
на Бъдни вечер и обикалят къщи-
те до изгрев слънце. Облечени са в 
нови дрехи, заметнати с ямурлуци, 
с калпаци, украсени с чимширови 
китки и пуканки, нанизани на червен 
конец. Станеникът изрича благосло-
вия, предназначена за семейството 
и къщата, след това коледарите пеят 
песен за всеки един поотделно. Сто-
паните ги даряват с колаци, дребни 
пари, месо, сланина, вино, брашно, 
боб, лук и орехи. С част от спечеле-
ното, коледарите си устройват угоще-
ние на другия ден, а останалата част 
продават и даряват парите на църк-
вата, училището или читалището.

Румина, ІХ б клас

Нашата Коледа
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Американците били първите, които 
използвали името Santa Claus. Америка 
е отговорна за световно-известния образ 
на Свети Никола, в наши дни, а, именно, 
червения кожух и гъстата бяла брада.

Значи, може би сте запознати със ста-
рата коледна традиция на седенето пред 
камината и наблюдаването на пращящия 
огън. Е, изглежда, че много нюйоркчани 
нямали как да се насладят на това толко-
ва просто коледно удоволствие, така че 
местната кабелна телевизия решила да си 
повдигне рейтинга и намали празнични-
те разходи, прилагайки малко креативно 
телевизиониране. И така, всяка година от 
1966 г. насам, на 25 декември, за 24 часа, 
може да гледате една уютно-изглеждаща 
стая с хубава камина по средата и да не 
изпитвате грам топлина или уют.

На Хаваите Дядо Коледа идва под жар-
кото слънце с лодка на плажа. Носи си и 
коледно дръвче. Затова и „шейната” му се 
нарича Корабът с  коледната елха. И все 
пак Калифорния печели това състезание, 
където белобрадият „старец” пристига на 
сърф... 

В Ню Орлийнс има парад из улиците с 
огромен вол, украсен с имел и със закаче-
ни панделки на рогата. Не знам това как-
во общо има с Коледа, но... ето нá.

Полските американци разхвърлят сено 

по пода на кухните си, за да им напом-
ня за Полша… извинете, имах предвид 
конюшня. И така не звучи добре... Също 
така, оставят две празни места на масата 
в случай, че малкият Исус и майка му по-
чукат на вратата.

Ивайло&Денислав, ХІ а клас

Щатски ми ти работи

Споделено
Коледа е най-светлият 

християнси празник, който 
се празнува по целия свят.
Нека да надникнем как се 
празнува в САЩ. За това 
ще ни разкаже Карън Рос- 
доброволец от Корпуса на 
Мира.

Госпожо Рос, какво е за 
вас Коледа? 

За мен Коледа е време-
то, когато мога да съм със 
семейството и приятелите 
си.

Кога започва да се 
усеща Коледният дух в 
САЩ?

Веднага след Деня на 
Благодарността. Хората 
започват да купуват колед-
ни дръвчета и да украсяват 
къщите и дворовете си.

Има ли състезания, 
свързани с украсяването 
на домовете?

Да, има състезания за 
най-добре украсена къща, 
автомобил, лодка и пр. На 
победителите се връчва 
трофей, който те трябва 
да предадат на следващия 
спечелил. Най-добре укра-
сените автомобили и лод-
ки участват в многоброй-
ните тържества по случай 
Коледа.  

Какви са традиционни-
те ястия за Коледа?  

На Бъдни вечер се при-
готвят домашни бискви-
ти, които се раздават на 
съседите.Типични ястия са 
пълена пуйка, шунка, кар-
тофено пюре, пай и много 
други сладки. Голяма част 
от хората  се хранят на-
вън на Коледа, но има и 
такива, които предпочитат 
задушевната домашна об-

становка.
Какви са типичните 

подаръци за Коледа и 
кога пазаруват повечето 
американци в последния 
момент или не?

Главно се подарява 
електроника без значение 
дали е за възрастен или 
за тийнейджър. Болшинс-
твото от американците ку-
пуват коледните подаръци 
на така наречения „Черен 
Петък” денят след Деня 
на Благодарнотта, за да 
се възползват от големине 
намаления.

В двайсет и първи век 
децата пишат ли още 
писма до Дядо Коледа ?

Да, писането на писма 
до Дядо Коледа все още е 
популярно, но голяма част 
от децата използват съвре-
мените технологии вместо 
да пишат писма.

Различават ли се ко-
ледните традиции в раз-
личните щати? 

Няма съществени разли-
чия, само такива, свързани 
с географското положение 
- в южните щати понякога 
украсяват палмови дръв-
чета, а не елхови, а Дядо 
Коледа е облечен вместо с 
кожух, с къси панталони.

Госпожо Рос, екипът 
на вестник Елит пожела-
ва на Вас и близките Ви 
една незабравима Коле-
да! 

Благодаря! Пожелавам 
на Вас и на  читателите на 
вестника  весела и щаст-
лива Коледа!

Стажант-репортер: 
Цонко Димов, ІХ б клас

Във Великобритания, 
децата пишат писмата си до 
Дядо Коледа и ги хвърлят в 
камината, за да излетят през 
комина и да стигнат до Се-
верния полюс.

Пудингът е много важна 
част от коледните традиции 
на Великобритания. По вре-
ме на правенето му, бри-
танците си пожелават нещо, 
докато смесват съставките 
по посока на часовниковата 
стрелка, само по този начин 
желанията ще се сбъднат.

Уелс
Някога чудили ли сте се 

от къде идва фразата “да 
захапеш някого”? По Коле-
да, в някои селски райони 
на южен Уелс,  Mari Llwyd 
е човек, който се крие под 
платнище, направено от 
конски косми, докато носи 
конски череп върху копие. 
Mari Llwyd скита из улици-
те с, група кукери, и всеки, 
който “бъде захапан”  от 
конските челюсти, трябва да 
плати глоба.

Ирландия
Отличителна декорация 

на Коледа е една много го-
ляма свещ поставена на 
предния прозорец, която 
се запалва на Бъдни вечер. 
Според едно от вярванията 
свещта приветства с добре 
дошли Мария и Йосиф, които 
търсят подслон през първата 
коледна нощ. Церемонията 
по запалването на свещта е 
древен ритуал и е времето, 

по което се казват молитви 
за покойниците. Привилеги-
ята за запалването на киб-
ритената клечка обикновено 
се дава на дъщеря на име 
Мария.

Австралия
На Бъдни вечер в семейс-

твата, които спазват ирланд-
ските традиции, бащата пос-
тавя голяма свещ на предния 
прозорец на дома, за да пос-
рещне Мария, Йосиф и бебе-
то Исус. Най-малкото дете в 
семейството запалва свещта. 
Семейството отива на колед-
но богослужение в полунощ, 
а  на другия ден и на Колед-
на литургия.

Дядо Коледа пристига на 
сърф или в спасителна лодка 
по много плажове.

Австралийската версия на 
популярната коледна песен 
Jingle Bells за съжаление при 
превода на български губи 
хумора си.

Ивайло&Денислав, 
ХІ а клас

Британската общност

 

На 23 декември от 18 часа в 
залата на общината ви каним на 
Коледния  концерт, организиран 
от учениците на ЕГ. Обещаваме 
много смях, радост, изненади и 
добро настроение.

Ще има разнообразие от музи-
кални и театрални сценки и пос-
тановки. Сред участниците ще 
бъдат балет „В2“, Велиана Ива-
нова от ХІ в клас, новосъздаде-

ната група „Скандал“, Димитър 
от ХІ а клас ще ни изненада със 
своята музикална група. Искрен 
и Димитър от ХІ а клас са нашите 
бийтбоксъри и Диан от ХІ б със 
своя музикален поздрав. Освен 
музика и танци, ХІ а клас ще ни 
представят комедията „Кривораз-
браната цивилизация“, а клубът 
по актьорско майсторство, с ръко-
водител Ива Пенчева, ще създаде 

коледно настроение с театралната 
постановка - “Коледна приказка”. 

Очакваме да видим още две те-
атрални сценки от Деница и Янка 
от ІХ в клас и от ІХ а клас - Гален, 
Ники, Радка, Деница и Кристина. 

Дядо Коледа (Павел), Джуд-
жанка (Познай кой!), джуджета 
(Ще видите!), коледари (Не изда-
ваме!) и още много ...

Не пропускайте концерта!

Коледен концерт
на Eзикова гимназия
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Александра багажа си стяга,
за София ще заминава,
за ветеринарен лекар иска да учи!
Горките животни! Какво ще им се случи?

Сърцето й се крие в обектива,
със снимките си тя разкрива,
да запечата всеки миг умее. 
Алекс, момичето, което винаги се смее!

Химията е нейната сила,
да стане лекар Ани си е наумила.
С Менделеев често тя работи,
до полунощ задачите драскоти.

За чужбина често заминава
и безмилостно ни изоставя,
в елитен университет ще учи,
Ани диплома за рехабилитатор иска да получи.

Виктор В. все момичета заглежда,
а уроците забравя да преглежда.

Волейбол обича да играе,
но да бъде с Хриси тайно си мечтае-
Виктор се казва той,
нашият прочут playboy!

Гошо за спасител е роден,
да спасява на морето той е назначен.
Види ли човек в беда,
хвърля се с буя веднага!

Със сложни формули се занимава,
задачи сложни разгадава,
с математиката Гери е на ти,
ако я помолиш, имаш поне 3!

Все тихичко Гьоккан седи,
да говори сякаш му тежи,
но запали ли колата,
бързо плюй си на краката.

Да припява Денислава си обича
и вниманието на класа привлича,
но запее ли в часа,
да покаже знания ще има тя честта. 

За чалга Детелина всичко дава,
да се кълчи много й приляга,
в 88 ще е до зори,
да си ходи после я мързи.

За часовете Елина често закъснява 
и нервно сутрин обяснява,
снощи съм си легнала в 3,
във Facebook-a трябваше да се седи.

Енис сертификата взе,
вече съвестта не го гризе.
В часовете обича той да си говори
и в здравето на учителите да рови.

Жужо покера умее,
ала в казиното ще задлъжнее.
В географията той се врича,
но комара го обрича.

В часовете веждите оправя,
с учене не й се занимава,
Ивелина частен бизнес ще открие,
в друга сфера тя ще се развие.

Ивето все парите на класа събира
и много „поздрави” прибира,
но тя е все така добричка,
нашата отлична ученичка!

Всеки месец Криса AVON спонсорира,
благодарение на нея просперира,
големи поръчки прави тя
и после мисли: „ Как ще ги платя?” 

Философията Лидка най-обича,
да философства й прилича,
но започне ли да спори,
училището може да събори.

На Маги френския й се отдава,
на граматиката тя залага,
на екскурзия в Париж може да ви заведе
за 1000 евро и едно кафе.

Чаровна русокоска тя е,
на кафе тя сутрин пак ухае,
че истинската й любов е кофеина,
знай, това е наща Мима.

Хипократова клетва Миро иска да положи,
със своите задачи класната тревожи,
а Карън пак му опява:
„Доктор без английски не се става.”

В часовете си поспива,
а събуди ли се, Нона болката разкрива:
„Снощи бях на дискотека,
т’ва е работа нелека.”

Петя е сред нас известна,
че и нейната не е лесна.
за маршрутка бяга ежедневно,
търпи трудностите злободневно.

Тиха, скромна, мълчалива,
но пък много усложлива-
Султан се казва тя-
нека винаги е все така.

Историк велик е Теодоси
и светът на ръце ще носи.
Табелка „В почивка съм” обича да си слага
и за кратко време в сън дълбок остава.

Тишо е ученик известен,
във всяка дейност той поместен,
със смеха си всички заразява,
да го чуят в съседната стая успява.

И така - раздялата настъпва
с госпожата наша (г-жа Петя Пенчева),
тъй отговорна, строга, справедлива.
но в нашите сърца остава
като най – добър приятел 
и нейните съвети без забрава 
ний ще помним, 
където и да ни отведе съдбата! 

ХІІ б 
клас

Айсун всички дискотеки поз-
нава, но в училище не обича 
много много да се застоява.

Виктория П. обича да спори, 
няма въпрос, на който не 
може да отговори.

Виктория Т. доста бързичко 
говори, но историческите 
въпроси лесно може да 
пребори.

Гюнай е футболист голям, но 
понякога се прибира късно 
от купони той.

Дънде-Даниела се нарича 
тя и в математиката е най-
добра.

При Деница никой не може 
да припари, защото после от 
полицейската палка на майка 
й ще се опари.

Десислава обича да ходи по 
купони и мечтае да си има 
свое малко пони.

Дияна е прилежна ученичка, 
но не пропуска и в Rouge да 
развява дългата руса косичка.

Драго карате тренира и с 
Катя песни репетира.

Ема е претендент, решена е 
един ден да стане президент.

Есин обича до късно да 
поспива, защото от купони 
време за друго не й достига.

Зюмра иска адвокат да става, 
ала делата с дискотеките 
първо трябва да оправя.

С Катя винаги е луд купон 
- песни, танци - маратон.

Китко е денсър голям и е 
винаги засмян.

Кристиян Дочев винаги 
се обажда и затова много 
спорове подклажда.

Маристела обича хора да 
играе и да стане психолог 
един ден си мечтае.

Мария е джобно гадже, как 
може някой от нея да се 
откаже.

Мартин Димитров дипломат 
ще става, междудискотеч-
ните отношения в петък 
осъществява.

Марто Бачков обича да се 
весели и схеми да чертае до 
зори. 

Мая е винаги мила и доб-
ричка и всички й викаме 
работливата пчеличка.

Мелин е по-тиха от водата, 
но с тези оценки май ще си 
вземе белята. 

Румяна късничко при нас 
пристигна, но нивото ни 
бързичко достигна.

Силвия много обича да 
поспива и е в режим Stand-by 
цялата година.

Симона е типичната блон-
динка и винаги мартини пие 
с една маслинка.

Стефани на всички е позната 
с прозвището Чефака.

Тугай обича купони в тях да 
прави, затова в училище ряд-
ко може някой да го завари.

Христина обича да рисува и 
пее и без музиката не може 
да живее.

Цанка има собствен стил и 
като човек е много честен 
и мил.

Класна имаме една Димит-
ричка Павлова се нарича 
тя и мъчим я ние с нашите 
отсъствия. 

Ние сме 12А – най-добрите 
в града! Половината сме 
клоуни, другата половина 
сеирджии, но въпреки това 
всеки от нас успеха ще 
открие.

ХІІ а клас
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Dear Santa Claus,
How are you? How are your assistants, the reindeer and the elves? We, the eighth 

–grade students from Silistra, Bulgaria,hope that you are great at this busy time 
of the year and would like to remind you that since we started studying at Peyo 
Yavorov  High School for Foreign Languages we have always  been obedient to our 
teachers and parents. We go to school every day, usually do our homework, try not 
to make our teachers angry and always have fun. Although we are in the first year at 
school and have loads of homework, we are good children and help our parents with 
the housework. We have been nice to our siblings and relatives.

Dear Santa, you might think that we are already grown-up but our dreams are still 
the same as we were little kids. We still believe in the spirit of Christmas and we still 
expect our gifts. We would like 

to have LCD TVs in each classroom 
to find true Happiness
to have great and Relaxing holidays
to have a new Iron door so we cannot break it and be asked to visit the principal
to have a School cafeteria where we can eat healthy food
to have Tablet computers so that we will go to school without these 

big backpacks
to have Magic wands to do everything well and have always 

excellent marks
to receive Amazing gifts
to have Snow for Christmas holiday as to have more f un.

Thank you Santa for bringing so much joy for kids like us.
Yours sincerely,

Students from  8a

Мили Дядо Коледа,
Пишат ти вече порасналите 

деца от един прекрасен клас на 
ЕГ „Пейо Яворов” –  гр. Силистра.                    

Искаме тази година, ангелчета-
та, които ще запалят коледната 
звезда в класната стая и нашето 
училище, да посипят звезден пра-
шец по пътя си, така че нито един 
лош човек, страшна болест или 
дори лоша мисъл да не могат да 
се доближат до учениците и учите-
лите. Искаме добрите хора да са 
тук дълго, а не да си тръгват пър-
ви.  Пожелаваме си цветята никога 
да не увяхват. Искаме мира и лю-
бовта да лекуват всичко сега, а не 
да чакат времето да им свърши 
работата. Нека звездите да светят 

винаги и да показват пътя на само-
тните сърца към техните звездни 
половинки. Искаме състраданието 
да се раздава в аптеките срещу 
рецепта, подпечатана с целувка. 
Дано майките да плачат само от 
радост. Нека и камбаните да бият 
само за празник. Пожелаваме си и 
не на последно място всички ви-
дове бонбони да са пълни с крем 
Щастие. 

Нека нашите искрени пожела-
ния за една Невероятна Коледа и 
Щастлива  Нова Година достигнат 
до сърцата на  всички наши учи-
тели, съученици и по-големи при-
ятели от Езикова гимназия!!

С много, много обич -
учениците от  VІІІ А клас 

Мили Дядо Коледа, 
Дари здраве, щастие, уют и топли-

на на нашето семейство и най-вече 
на родителите ми, дай им сили да 
се борят и да преодоляват с лекота 
житейските несгоди, с които им е пи-
сано да се сблъскат! Направи така, 
че през Новата година аз да им нося 
радост и усмивки, а не грижи и проб-
леми, както досега... 

Сбъдни желанията на всички мои 
близки и приятели и им дари онова, 
от което най-много се нуждаят! На-
прави така, че винаги да мога да се 
отзовавам, когато имат нужда от мен, 
дори още преди да са ме повикали... 

Доста преди Коледа ти ми подари 
едно голямо и безценно “съкрови-
ще”, което направи дните ми толкова 
цветни и стопли душата ми... И дори 
случилото се да е лишено от вся- 
каква логика и здрав разум, дори да 
изглежда нереално и невъзможно, 
дори да не обещава никакво бъде-
ще..., аз, въпреки всичко, се радвам, 
че ми се случи и че го има тук и сега! 
Защото ме накара да повярвам, че в 
живота все пак се случват ЧУДЕСА! 
И то не само на Коледа... Това, за 
което те моля сега, е да не ни поз-
волиш да се разочароваме и да се 
нараним един друг, макар и невол-

но. Позволи ни да изживеем нашата 
приказка, независимо колко кратка 
е орисана да бъде, важното е да е 
истинска! Дай ни възможност да си 
дарим взаимно онова, от което всеки 
от нас има нужда! Дай ни мъдростта 
да не пропилеем напразно, а да се 
възползваме докрай от 
тази възможност! Дай ни 
време и желание да се 
насладим на резултата 
от положените усилия и 
вложените емоции! Дай 
ми всичко онова, което 
ми липсва на мен, за да 
мога да му даря пък аз, 
това, което му липсва на 
него! 

 БЛАГОДАРЯ ТИ, Дядо 
Коледа! 

От сърце ти пожела-
вам, да намериш начин 
да сбъднеш поне по едно 
съкровено желание на 
всички хора по Земята, за 
да има повече радостни 
усмивки и щастливи пог-
леди наоколо! 

Винаги вярваща в теб 
и в чудесата ти.

Яница, VІІІ а клас

Скъпи Дядо Коледа,
нека колкото звездите в небето,
толкова да са усмивките на таз земя.
Нека като от вулкан да бликат
смеха и радостта.
Нека късметът да ни следва 
да сме здрави и щастливи,
опиянени от любовта.
Желаем във всеки дом
на върха на украсената елха
да свети ярко по една звезда,
а долу под красивата елха 

да има подаръци за малките деца.
Нека в шарената опаковка,
да е скрита радостта
и с отварянето на подаръка
да блесне детската усмивка.
Направи така, че всяка падаща 
снежинка
да е за всеки сбъдната мечта,
нека за всички да е Коледа красива,
и да е годината щастлива!

От VIII б клас

Оцветете
и познайте! :))

Заешки неволи... ;)
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Коледният дух обедини и вдъх-
нови ученици, родители и учи-
тели да помогнем на децата 
от дома в Малък Преславец да 
бъдат щастливи през цялата 
година. Чрез благотворителния 

базар ще съберем пари, за да 
може всяко дете да отпразнува 
рождения си ден.

На 21 декември във фоайе-
то на втория етаж в Езикова 
гимназия можете да опитате 
вкусотиите, приготвени от нас 
самите, от баба, от мама или 
от леля, като дарите по 1 лев.

Заповядайте! 

Благотворителен 
базар

Интервю с Ива Пенчева, ръ-
ководител на клуб Актьорско 
майсторство и учител по ис-
тория в ЕГ “Пейо Яворов”

Здравейте! Защо избрахте 
да ръководите клуба по ак-
тьорско майсторство?

Не съм избрала да го ръково-
дя, помолиха ме да го правя и се 
съгласих. Не е моя нито идеята, 
нито инициативата.

Какво е за вас клубът?
Възможност да се забавля-

ваме заедно с учениците, които 
изпитват някакъв афинитет към 
това изкуство.

Как минава един ваш час, но 
не по история?

За мен е изключително удовол-
ствие, винаги ми е приятно и се 
забавлявам страшно много, пра-
вим различни актьорски упраж- 
нения и искрено се надявам тези 
ученици, които участват в клуба, 
на тях също да им е толкова за-
бавно, колкото и на мен.

Каква програма подготвяте 
за 17 декември в градската 
библиотека, когато децата от 

ЦНСТ – Малък Преславец ще 
бъдат поканени на тържество-
то?

Нещо наистина прекрасно. 
Инициативата за текста, по който 
работим е изцяло на учениците. 
Това беше един експеримент - те 
да напишат текст, по който сами-
те те после ще работят, и дадоха 
началото. Него съответно го про-
дължи Ваня Игнатова. Много го 
харесвам.

Бихте ли разказали повече 
за това, което ще правите? В 
какво се състои разказът?

Това може да се нарече една 
чисто българска съвременна 
легенда за това кой всъщност 
е Дядо Коледа. Става въпрос 
за един обикновен човек – чичо 
Кольо, който среща джудже и 
заедно с него тръгват на около-
светско пътешествие, като на- 
всякъде, където отидат, полу-
чават по един нематериален 
подарък – чувство за справедли-
вост, любов, мечти и т.н., а когато 
се завърнат в своя дом, решават 
да се “отблагодарят” на света, 

като правят подаръци в една 
вълшебна нощ и ги раздават на 
децата.

Много интересно! А вижда-
те ли бъдеще на клуба и през 
следващите няколко години?

Ще се изкажа твърде нескром-
но, много обичам да го правя. 
Бъдещето му зависи от моето 
бъдеще в ЕГ, което засега е до-
ста неясно.

И един последен въпрос, 
който тормози много от уче-
ниците ви. Какво символизира 
татуировката на дяснята ви 
ръка?

На всички, които ми зададоха 
този въпрос, отговорих по един 
и същи начин, защото наистина 
няма друго обяснение. Символи-
зира моята детска глупост.

Благодарим за отделеното 
време и искрено се надяваме 
клубът да жъне успехи.

Ива Стоянова ХІ в клас
Жани Томчева,

На гости в клуб “Актьорско майсторство” Браво! 
• Теодоси Господинов от ХІІ б клас 
е отличен в състоялия се конкурс 
за есе на тема “Образованието-
най-добрата застраховка Живот” 
под патронажа на Висшето учили-
ще по застраховане и финанси и 
MetLife в България!
• Браво на Християн Ивайлов Сте-
фанов от ІХ в клас, който завоюва 
3 място на математическото състе-
зание “Вергил Крумов”! Браво и на 
госпожа Иванка Петкова!
• Иван Иванов от ХІІ б клас е по-
редният стипендиант на Фондация 
“Америка за България”, спечелил 
надпреварата сред стотици изяве-
ни млади хора в България! 
• Кристофър Красимиров Къров от 
ІХ б клас зае ІІ място в Областния 
кръг по мотокрос в клас до 250 cc.
• Браво на победителите в наци-

оналното “Коледно математическо 
състезание”! І място зае Даниела 
Венчева Георгиева от ХІІ а клас. 
Браво и на г-жа К. Денева! ІІ място 
защити Християн Ивайлов Стефа-
нов от ІХ в клас. Браво и на г-жа 
Ив. Петкова! І място също заслужи 
Айлин Айханова Акифова от VІІІ б 
клас. Браво и на г-жа Н. Иванова!
• Браво на класиралите се на 
Многоезичното състезание за на-
ционален кръг! Това са Габриела 
Ялъмова от ХІ в клас, Камелия 
Георгиева от ХІ в клас с първи 
чужд език - френски език и втори 
чужд език - английски език. Браво 
и на г-жа Зл. Димитрова - френски 
език и на г-жа Ан. Атанасова - ан-
глийски език.

ЕДИН ВъПРОС – ЧЕТИРИ ОТГОВОРА

ЗА КАКВО 
МИСЛИ

КОЗАТА/
КОЗЕЛъТ?

Росен, Х в 
клас:

„Да скоча 
или не?”

Петър ХІ а 
клас:

 „Защо съм 
се родил 
козел?”

Райна ІХ б 
клас: 

„Гладна 
съм.”

Константин 
Х в клас: 

„Разсъжда-
ва фило-
софски.”
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Милички, ето ни отново сме с вас с най-новите горещи като 
пици, сочни като тyлумбички, вкусни като понички новини. В 
този брой с вас ще споделим най-уникалните бисери.
- Класното ви е на страница 152 от учебника. :)
 - Гора от ръце, я да видим кое дърво ще си избера сега да 
ми отговори.
- Искам да видя физиономии, които мислят.
- Ти, с дъвката, веднага в кошчето. 
- Госпожо, да записваме ли? .. Не, диктувам! 
- Има отсъстващи, виждам ги.
- Подчертайте с кръгче.
- Аз като говоря, не приказвам!
- Ако не си дадеш бележника, ще ти пиша в бележника, че ня-
маш бележник! 
- Вие се смеете и аз се смея, но утре ще си разменим ролите!
- …и да не мислите, че ще минете като дъжд между капките. 
- То конят не е ли е живо животно?
- Цар Симеон умира на 56 страница, горе вдясно!
- Откъде се взе тоя прах? Излизайте, излизайте, че ще се оп-
рашим.
- Прабългарите са имали конска флота. 
- Много говорите ... млъкнете ... (след 5 минути ...) мълчанието 
ви ме убива.
- Защо нямаш домашно? Прекопава саксиите във вас ли?
- Тъй като народът е нямал с какво да посрещне освободите-
лите, той ги е посрещал с хляб и сол. 
- Камилите издържат дълго в пустинята, защото имат вода в 
бъбреците.
- Селянинът бил заможен: имал свиня и жена. 
- …защото Бетовен не чува, Микеланжело не вижда, а Пенчо 
Славейков не може да ходи. 
- Хайде да начертаем една отсечка , момент само да си взема 
пергела. 

Лимонка и Бананка

КЛЮКАРКИТЕ
Новата година ще ви донесе много 
нови емоции. – Пийте си редовно 
валериана!

* * *
Ще намерите нещо, загубено отдав-
на. – Вероятно сивия ви чорап, който 
изчезна мистериозно при последното 
почистване преди три месеца!

* * *
Нов член или членове на семейството. 
- Не се притеснявайте, вече има съвре-
менни препарати против различните 
видове гадинки!

* * *
2012-та година ще ви помогне да 
постигнете отдавна поставена цел. 
– Помнете, че отслабването трябва да 
става бавно и постепенно!

* * *
Отдавна забравени познати ще ви 
се обадят и ще напомнят за себе си. 
– Вие откога не сте си плащали данъ-

ците??
* * *

Поради преяждане със сарми по 
Коледа има опасност Новата година 
да изтече неусетно. – На печелившите 
честито!

* * *
2012-та носи плодородие и пълна с 
живот къща. – Мишките раждат по 
няколко пъти годишно, затова няма да 
е зле да викнете фирма за изтребване 
на гризачите или да си вземете котка!

* * *
През 2012-та ще виждате нещата под 
различен ъгъл. – А на 2 януари може 
двойно! 

Честито! Спечелихте си чисто Нова 
Година! Тази е модел 2012! Гаран-

цията е 12 месеца! Карайте си я със 
здраве!

За много години!

Новогодишни късмети

ИЗ АРХИВИТЕ
Коледни 

пожелания 
Всяко коледно пожелание 
може да се сбъдне, ако вяр-
ваш истински в него.
Повярвай и то ще се сбъдне: 
най-хубавите моменти оттук 
нататък предстоят!
Весела Коледа!

В тази коледна нощ, изпълне-
на с много топлина и приятни 
емоции, ти пожелавам:
любов, за да изпълва сърцето,
приятели, за да има на кого да 
се довериш,
здраве, за да можеш да бъдеш 
истински щастлив!
На цялото семейство по слу-
чай Коледа пожелавам:
много здраве, любов, пари и 
много сбъднати мечти.
Щастливи деца, които да ви 
радват всеки ден,
истински приятели, които 
винаги да ви помагат!

На Коледа стават чудеса, 
пожелай си нещо и то ще се 
сбъдне. Аз вече си пожелах 
нещо:
Любовта и щастието нека 
винаги да са с теб!

Всички коледни пожелания,
които чуеш, където и да си,
ти пожелавам да се сбъднат 
от все сърце!
Честита Коледа!

В живота на мъжа има три 
периода:
1. Той вярва в Дядо Коледа.
2. Той не вярва в Дядо Ко-
леда.
3. Той е Дядо Коледа.

*** 
Драги Дядо Мраз,
Ти вероятно не си свикнал 
да получаваш писма на 
втори януари. Но аз искам 
да изясним едно малко не-
доразумение, което стана 
между нас.
В началото на миналия ме-
сец ти писах писмо, в което 
те помолих за велосипед, 
влакче, ролкови кънки и 
футболна топка. Цяла го-
дина учих като луд, имам 
най-добрите оценки не само 
в класа, но и в цялото учи-
лище. Честна дума, никой 
не се е държал по-добре 
от мен с родителите, братя-
та, приятелите и съседите. 
Постоянно ходих до магази-
на, два пъти дори преведох 
една старица през улицата. 
Няма нито една добра пос-
тъпка, която да не съм на-
правил.

И за какъв дявол ми доне-
се чифт чорапи и идиотска 
химикалка? Какво си въоб-
разяваш ти бе, козел! Да ме 
разиграваш цяла година и 
накрая да ме оставиш с куп-
чинка боклуци под елхата. И 
на всичкото отгоре - донесе 
толкова подаръци на онзи 
кретен в съседния апарта-
мент, че няма да може да 
мине с тях през вратата. За-
това дори и не си помисляй 
да си довлечеш задника при 
мен следващата година. Ще 
те замерям с камъни - и теб, 
и осраните ти елени, така че 
те ще се разбягат и ще се 
наложи да си ходиш пеша 
до забутания Северен по-
люс! Не искам да чувам за 
теб повече! От тази година 
ще разбереш колко лош 
мога да бъда, ти, дебел и 
зачервен Дядо Мраз!
От малкия Иванчо

***
Дядо Коледа си взема час 
при психиатъра и угрижен 
се оплаква:
- Помогнете, докторе! Губя 
вяра в себе си...

Коледни вицове 


