
Коледа – чуден празник, с вълшеб-
ства и магичен блясък, с надежди за 
сбъднати мечти! 
В този приказен свят се пренасят 
учениците от БСОУ „Д-р П. Берон“ на 
19.12.2013 година. Гирлянди с ис-
крящи играчки увиват клоните на 
коледната елха; звънчета, свещички, 
омайващо ухание на ванилия и кане-
ла, на домашна топлина и уют при-
дават типичната коледна атмосфера, 
присъстваща осезателно в празнич-
но украсената зала на училището. 
Коледният базар се превръща 
в традиционно събитие – благот-
ворителен, за „Българската коледа“. 
Изобилстват лакомства и сувенири 
за всеки вкус – традиционни коледни 
деликатеси, домашни специалитети, 
ръчно изработени коледни картич-
ки, сувенири, венци и свещници. 
И много гости, ученици, учители, 
глъчка, смях, в задушевна атмосфера, 
с весели коледни песни и коледни 
презентации, изготвени от ученици 
от 10-ти клас.
Богата и разнообразна палитра от 
изяви, разкриващи таланта и ар-
тистичните заложби на учениците, 
предшества тази коледна еуфория.
Мило и топло звучат думите на 
директора на училището, г-жа Мими 
Михайлова, с пожелания за вълшеб-
ни мигове в празничната феерия от 
емоции и радост.

Децата от началния курс представят 
обичая Коледа, подготвени от своите 
учителки – г-жа Тошева, г-жа Пейче-
ва, г-жа Иванова и г-жа Кръстенова. 
Около люлката „орисниците“ Таня, 
Лора и Даниела от 9-ти клас орисват 
новороденото с добри благопо-
желания. Лицата на всички греят 
празнично, озарени от 
надеждата, вярата 
и обичта. Коледа-
рите завладяват със 
своите наричания 
за здраве и берекет. 
А изпълнителите 
от вокална 
група „Лира“ 
с ръководи-
тел г-жа М. 
Захариева 
изпяват 
най-хубавите 
коледни пес-
ни – истински, 
празнични, 
красиви.
Първи децата 
чуват звънчетата 
на вълшебната 
шейна, защото 
те най-дълго са 
очаквали своята 
изненада от най-
добрия старец 
на света. И той 

идва – с много подаръци, и се радва 
от сърце, че ще направи децата щаст-
ливи, и остава на техния празник, 
пред греещата елха.
Следва дългоочакваната вест за 
най-красива коледна украса на клас-
ната стая. В надпреварата участват 
всички, проявявайки естетически 
усет и творчески умения. Обявени са 
победителите – 4-ти, 3-ти, 2-ри, 9-ти 
и 10-ти клас, които получават своите 
сладки награди. Интересен и неза-
бравим миг е и коледната томбола, 
с много печеливши билети.
Зазвучава българска народна музика, 
завладява цялата зала – едни от най-
българските хора и мелодии. Заигра-
ват децата от танцовата група на учи-
лището, подготвени от г-жа Лазарова, 
темпото се усилва, емоциите – също, 
заиграват и най-нетърпеливите от 
публиката с български ритми, живо, 
бурно, динамично!
Празник е! Коледа е! И всичко е като 
един звезден миг!
Вятърът в святата нощ ще стихне, за 
да се чуе празничният звън на кам-
баните. Елите ще трепкат в радостно 
очакване на своята небесна украса, 
а някъде замечтани погледи ще чакат 
своята падаща звезда – небесно зна-
мение за едно малко чудо!
Защото голямото чудо, наречено 
Рождество Христово, е ознаменувано 

с падаща звезда – Витлеемската.
А чудото, което прави за 

нас тази Коледа – да сме 
по-добри, благородни, 

усмихнати и състрада-
телни, нека не свърш-
ва!

Коледа е раждането 
на новото добро. 

Коледа – чудна, 
нова, вълшебна, 
навяваща спо-
койствие и то-
плина. Нека 
бъде такава за 
всички!
Весела  
Коледа!

Снежана  
Тасковова

Коледна импресия
Вълшебна Коледа в БСОУ „Д-р П. Берон“

Сн
им

ки
: М

ар
ия

 З
ах

ар
ие

ва

14

6 
| 2

01
3

Б
Ъ

Л
ГА

Р
С

К
А

ТА
 О

Б
Щ

Н
О

С
Т

Коледа в БСОУ „Д-р Петър Берон” в Прага


