
 

64. ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, СОФИЯ, брой 8., 24.12.2022 г. 

 

 

Скъпи читатели, 

В навечерието на един от най-хубавите празници Рождество Христово ви предлагаме 

да се насладите на топлината и уюта, скътани в чистотата на сътворените от 

петокласниците приказки и разкази. 

Пожелаваме ви светли и благословени празници!  

Бъдете здрави и не преставайте да вярвате в доброто! 

                                                                                           От редактора 

 

 



 

Коледно щастие 
 
Коледа наближаваше. Всички деца в училище бяха развълнувани от наближаването на 

празниците. Само едно дете тихо стоеше в ъгъла. Сашо беше дете от много бедно семейство, на 
което често не оставаха пари за дрехи, а понякога и за храна. Той нерядко гледаше отрупаните 
витрини в магазините, коледната украса, усмихнатите наоколо хора и им се радваше. Искаше му 
се и той да има истинска Коледа. Такава, каквато беше виждал само по телевизията. 

Ето че Коледа дойде. Във всеки дом светнаха коледните елхи. Само при Сашо такава нямаше. 
Родителите му бяха на работа, за да донесат храна за вечеря. Сашо стоеше пред измръзналия 
прозорец и гледаше как снегът вали. Внезапно някой почука на входната врата. Когато отвори, 
той не можа да повярва на очите си. Пред него стояха неговите съученици. Всеки носеше по нещо. 
Вики носеше малко борови клонки, накъсани от входа пред блока, Елена – коледни играчки и 
гирлянди, които взе от коледната елха вкъщи. Петър пък носеше парчета от баницата, която 
баба му беше наточила по-рано през деня.  

Стана много весело – всички кичеха борчето, играеха и се смееха. Това беше най-хубавата 
Коледа на Сашо! За първи път той не беше сам на празника.  

О, колко е хубаво, когато човек получава щастие! Нека подаряваме щастие на онези, които 
наистина го заслужават.  

Весела Коледа! 
 

Божидар Йорданов, 5. „а“ клас 
 
 

 

Рисунка: Божидар Йорданов  
от 5. „а“ клас 

 



 

Последният елен 
 
Имало едно джудже, което работело за дядо Коледа. Казвало се Чочко, с прякор Червената дрешка. 

Веднъж то се ядосало, че само трябва да работи, и решило да направи голяма беля. Тайно, в една от 
многото почивки за топъл шоколад и бисквити, той се промъкнал в обора на елените и ги пуснал. Те се 
разбягали из Лапландия, защото имали вълшебна козина против сняг и студ. Само Рудолф, без Чочко да 
разбере, останал. Джуджето знаело, че  ги е пуснало сутринта на 24 декември. Когато Дядо Коледа 
влязъл да ги нахрани, изпуснал лишея и се хванал за главата. 

- Какво ще правя? Бъдни вечер е, а моите елени са изчезнали?! - казал той.  
Тогава едно друго джудже на име Елхичко влязло. Като видяло какво е станало, припаднало. След 

десет минути се свестило и казало на Дядо Коледа, че тайно е сложило проследяващи устройства в 
меките опашки на елените. Неслучайно го наричали Техникът - той боравил с технологията като с 
играчка.  

Проследили животните и установили, че един елен липсва. Намерили му тракера, но не и самия 
елен. Решили да потърсят кой е виновникът, защото знаели, че елените са в безопасност заради 
магическия си кожух и многото лишеи, с които могат да се хранят в Лапландия. Прегледали камерите 
и разбрали, че Чочко е виновникът. Все пак взели пръстов отпечатък, за да са сигурни, че е той. 
Извикал Дядо Коледа Чочко. Рудолф също бил там и старецът му натиснал червения нос. За миг Чочко 
се превърнал в малко дете. Тогава го изпратили в бъдещето без подаръци. Било симулация, за да има 
подаръци. Тогава Червената дрешка изпитал тъгата на едно дете без подарък на Коледа и осъзнал какво 
прави. Извинил се.  

През нощта тайно излязъл да търси последния елен. Намерил го и го върнал. На сутринта Дядо 
Коледа видял доброто, което е направил, и му казал: 

- Ето сега си изплати дълга.  
И така имало една щастлива Коледа!! 
 

Виктор Ванчов от 5. „а“ клас 



 

Коледни чудеса 
 
Преди много години в град на име Пеливил живеел Енгри, който мразел Коледа, защото бил 

беден. Работел в малко магазинче, но изкарвал колкото да свърже двата край – нямал пари нито за 
елха, нито за подаръци, нито за лакомства.  

Една Коледа решил да направи пакост и да открадне всички подаръци за децата, които Дядо 
Коледа им е доставил. Енгри успял да направи своята злина, но видял, че един от подаръците 
мърдал. Зачудил се какво ли е това. Отворил го и видял, че вътре имало котенце. На Енгри му 
дожаляло за него и решил да го върне, за да има кой да се грижи за котето. 

Когато видял радостта в очите на детето, отворило подаръка, решил да върне всички 
подаръци и вече започнал да празнува Коледа с парите, които изкарвал от магазина си, колкото и 
малко да били те. 

 
Алекс Сархачев от 5. „а“ клас 

 

 

Рисунка: Алекс Сархачев  
от 5. „а“ клас 

 

Рисунка: Явор Стефанов  
от 4. „а“ клас 

 
 



 

Снежното бебе 
 

Оставаха броени дни до Рождество Христово. Всички бяха в коледно настроение. Хората 
нямаха търпение да свършат работа или училище и да се съберат със семействата си. Децата 
тръпнеха в нетърпение белобрадият старец да ги посети и да получат подарък от него. 
Обстановката беше страхотна.  

Но не такъв беше случаят при едно семейство – съпруг и съпруга, известени от доктора, че 
няма как да имат дете. Те бяха изключително тъжни от този факт. Това беше най-тъжната им 
Коледа досега. Те не можеха да се примирят с това. А коледният им дух все повече и повече угасваше. 
Но всеки знае, че на Коледа стават чудеса. 

Една вечер, пътувайки към своя дом, спукаха гума. Докато мъжът оправяше гумата, жената 
реши да се поразтъпче. Сред преспите сняг тя намери голям кашон. Когато го отвори, онемя от 
учудване и възторг. Вътре имаше съвсем здраво бебе, обвито в пелена, с панделка на главата. 
Семейството реши, че това бебе е изоставено, защото наблизо нямаше никакви хора. Затова го 
взеха със себе си и му дадоха името Християна. 

Изведнъж изпълнената с мъки Коледа се превърна в радостен и щастлив празник. 
Минаха години, а те все още са едно щастливо и сплотено семейство, което и за миг не 

забрави чудото на Рождество Христово. 
 

Григор Динев от 5. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Явор Стефанов  
от 4. „а“ клас 

 

 



 

Извънземното и земните деца 
 
На планетата Куку-Руку живеело едно дете, което всички наричали Три. То, като всички останали деца, обичало 

да играе, да мечтае и да има приятели, но за съжаление на неговата планета нямало нито едно дете, с което да се 
сприятели. 

Затова един пролетен ден Три решил да се качи в своята извънземна ракета и да потърси приятели на друга 
планета. 

Речено – сторено. 
След няколко часа Три кацнал на планетата Земя, точно в центъра на един голям град. Навсякъде светело в най-

различни светлини. Загледал се в един светофар. Той обаче не знаел какво е това. Не знаел и как да разпознае децата на 
тази планета. В неговата глава зеленият цвят бил на усмихнатите хора, червеният – на сърдитите, а жълтият – на 
децата. В знак на своята голяма любов към децата той поставил жълтия цвят най-отгоре, после – зеления, а най-
отдолу – червения. Той направил малко вълшебство и зеленият цвят вече светел в прекрасна неонова светлина, от 
червения се появявал малко намусено човече, а жълтият, този на децата, закачливо се плезел и от него се чувала 
прекрасна музика. 

Не след дълго всички жители на града забелязали промяната на светофара. Те не знаели какво да правят, но 
техните деца много се радвали на светлините и музиката. Около него започнали да се струпват все повече хора. 

Видяхте ли? Видяхте ли? – питали се взаимно те. 
През това време Три стоял покатерен на най-високата сграда в града и наблюдавал. Сбрал смелост и решил да 

слезе при хората. Те били безкрайно изненадани, когато го видели. Един малък човек, без да иска, настъпил обувката на 
един голям човек. Големият ядосано му казал: 

Хей, дете, внимавай! Заболя ме! 
Извинете ме, господине! Без да искам! 
В този момент Три разбрал кои са децата на тази планета. Отишъл при тях и се запознал с всяко едно от тях.  
Малко по-късно на кръстовището дошъл регулировчик: 
Кой направи тази бъркотия? – попитал строго той. 
Три му разказал всичко честно и искрено. Разбрал, че светофарът е много важен за безопасността на всички и 

след няколко минути той вече светел в правилния си ред. 
На Три много му харесало на нашата „Синя планета“ и решил да заживее с нас, хората. 
Така в тихия и спокоен град всички се върнали към нормалния си начин на живот. Всичко си вървяло постарому с 

едно малко изключение – имали си едно малко, сладко извънземно човече, което всички много, много обикнали. 
 

Камен Ковачев от 5. „а“ клас 
 



 

Коледна приказка 
 

В гората, близо до града, под една елха, се било сгушило едно кученце. То било избягало от своите 
стопани, защото те се държали много лошо с него – не го хранели, всеки ден го оставяли навън, дори 
когато било студено. Затова решило да избяга. Искало да си намери ново семейство, което да го обича. 

Вече три дни обикаляло. Хората го гледали по улиците, но никой не пожелал да го вземе у дома си. 
Накрая отишло в близката гора, скрило се под една красива елха и заспало. 

На сутринта на Бъдни вечер едно момче с баща си търсели елха в гората. Изведнъж видели 
кученцето. Момченцето много го харесало и помолило баща си да го вземат. Той се съгласил и когато се 
прибрали вкъщи, зарадвали майката с елха и с куче. 

Всички заедно украсили елхата, а най-щастливо било кученцето, защото вече имало семейство, 
което да го обича и да се грижи за него. 

 
Радостин Ангелов от 5. „б“ клас 

 



 

Скунксът Роджърт 
 
Имало едно време един скункс. Той не можел да открия таланта си и това много го натъжавало. Освен това 

всички го избягвали, защото много миришел. Името му било Роджърт. Единственият му приятел бил Фреди – 
малката му плюшена играчка. Всеки ден скунксът си играел с него. Това било единственото, което го развеселявало. 

Един ден Роджърт намерил нещо под възглавницата си. Какво ли било това? 
Парфюм! – извикал Роджърт с усмивка на лицето.  
Напръскал се и излязъл навън. Всички се чудели как скунксът мирише толкова добре. Това го развеселило и 

ободрило, защото животните в гората го приели в компанията си. Естествено Роджърт взел и Фреди със себе си. 
Когато свършили с игрите, всички заедно седнали да вечерят. Пухкавото скунксче подготвило малка пиеса за 

новите си приятели. Нахлузило Фреди на ръка и започнало да прави мини куклен  театър. Сценката разказвала как 
Фреди плува в една река, после се дави, а едно врабче му помага. Въпреки че сценката не била нещо особено, на всички 
много им харесала и извикали в един глас: 

Роджърт, ти си най-добрият куклен актьор! Явно сме те подценявали, но мислим, че ти най-накрая откри 
своя талант! 

Роджърт много се зарадвал на тези думи и прегърнал новите си приятели. Благодарил им за подкрепата и се 
прибрал доволен и щастлив. Скунксът си легнал с усмивка за първи път от много време. 

На следващия ден Роджърт станал и решил да си построи куклен театър до къщата си. Идеята му се сторила 
добра и се захванал за работа. За два-три дни театърът бил готов. Кръстил го „Роджърт и Фреди“. Скунксът 
поканил всички животни – малки и големи. Обитателите на гората останали много доволни от представлението и 
от този ден нататък Роджърт станал най-добрият актьор в цялата гора. 

 
Дивна Йонг от 5. „а“ клас 

 

 

Рисунка: Дивна Йонг  
от 5. „а“ клас 

 

 



 

Дядо Коледа 
 

Беше нощта преди Рождество Христово. Навън бе голям студ, снежинките танцуваха, а луната грееше 
над тях. В къщата ни бе топло, огънят в камината осветяваше стаята като слънце.  

Цялото семейство бе заспало, когато на небето се видя голяма сина диря, която приличаше на хиляди 
диаманти. Чу се звук, който ме събуди. С радостни, любопитни очи се залепих за прозореца. В далечината 
видях шейна с осем малки еленчета. А отпред – възрастен човек с бяла брада, облечен с червен костюм. 
Закръгленото му коремче се разтрисаше всеки път, когато се засмееше. Не се сдържах и аз. 

Керемидите по покрива започнаха да потропват и тогава видях чувал с играчки. Старецът не 
промълви нито дума, а започна да пълни чорапчетата с подаръци. Когато свърши, ми кимна учтиво и се 
върна обратно в шейната, викайки гръмогласно: „Честита Коледа!“. 

 
Мартин Несторов от 5. „б“ клас 

 

 

Рисунка: Явор Стефанов  
от 4. „а“ клас 

 



 

Доброто ще победи 
 

Много отдавна имало едно селце, в което всички били щастливи, освен един човек на име Иван. 
Той бил много нещастен – особено на Рождество Христово. На този ден всички си подарявали 
подаръци, пеели и се веселели и вярата в Иисус Христос била най-силна. Но Иван не вярвал в Бога и 
вършел само злини. Затова мразел и празниците, свързани с Иисус Христос. 

Така минали години. Една Коледа едно момче му подарило подарък. Но Иван го хвърлил в кофата 
за смет. Същата нощ му се явил насън Бог и му казал, че ако не се поправи, ще му се случат много лоши 
неща. Иван така и не го послушал и продължил със злините си. 

След време изпаднал в дългове и обеднял. Едва изхранвал семейството си. Това още повече го 
озлобило и станал още по-лош. Бог отново му се явил, за да му напомни, че всичко това се случва за 
негово вразумление и че той трябва да прогледне и да стане добър. Но Иван и този път не го 
послушал.  

Бог разбрал, че дяволът има пръст в това и отишъл в подземния свят, за да се пребори за тази 
нещастна човешка душа. Започнала страховита битка. И Бог победил. 

Обаче съпругата на Иван починала от рак. Човекът изпаднал в голямо страдание. И в мъката си 
разбрал защо му се случват тези злини – защото и той бил зъл към всички. Едва тогава проумял 
унищожителната сила на злото. Решил да се поправи. Повярвал в Бога и станал добър човек, като 
помагал на всички с каквото можел. И получил също добро – хората не го оставили, а били до него, 
докато си стъпи на краката. Така лека-полека Иван се отървал от дълговете и се помирил с Бога. 
Животът му се успокоил, и дори почувствал онази топлина в сърцето, която се таи само у добрите 
хора. А най-радостният празник за него станал Рождество Христово, защото и той се родил за нов 
живот. 
 

Андрей Христов от 5. „б“ клас 
 



 

Коледа на заплахите 
 

Беше зима. В Жълтия замък всички празнуваха. Звездата Лайо светеше най-ярко. И седемте луни се 
виждаха и бяха подредени по големина. Затова точно беше днешният празник. 

По обичай хората слизаха в ледените пещери и ги осветяваха със студен пламък. Точно в тези пещери се 
стояха джинджифилови къщи с реален размер. Те си стояха там и никога не се разваляха. Този обичай се 
повтаряше от стотици години и вече имаше около един милион захарни къщи. Цял град с големината на 
Вавилон. Сега се строеше бисквитен съд, където захарните човечета, съживени с магия, ще могат да следват 
правосъдието. 

Хората се изкачиха на повърхността и ги посрещна нещо нечувано – снежна буря по средата на 
пустинята. 

Имаше едно древно пророчество, което вещаеше само ужаси, щом настане снежна буря около Жълтия 
замък. 

В този момент през портата на двореца излезе самият Уаугрон – владетел и бог на Жълтия замък от 
близо сто години. Неговият глас се разнесе из цялата околност: 

Върнали са се мрачни сили. Но вие няма да се биете днес. Аз ще се преборя със заплахата сам. 
След това извади златния си меч с осемте камъка на живота и той засия на небето по-ярко от най-

ярката звезда. 
Всички завикаха – едни възторжено, други уплашено, но всеки се надяваше на едно – царят им да оцелее. 
Тръгна Уаугрон с величествената си броня и страховития си меч. Отпред го чакаше цяла армия от 

царе. С един замах я събори. Него го интересуваше само предводителя на армията. Той вече знаеше името му – 
Горейнал. Мрачният лорд, който се беше вселил в тялото на мъртвия си баща, беше ослепил Уаугрон. Сега 
царят щеше да си отмъсти за очите.  

Влезе Уаугрон в руините на старата арена, където срещна Горейнал с черния меч и окървавеното тяло 
на Перинат, баща му. С един замах Уаугрон отсече главата на противника си, а тялото изгори, за да може 
мрачният лорд никога да не се завърне в него. 

Пресегна се царят, затвори душата на Горейнал в един буркан и го прибра в джоба си. После щеше да 
реши какво да прави, но сега бе време за празник и веселба. 

Цялата Митрония ликуваше, а нещастен бе само убиецът Горейнал за това, че е подценил силите на 
Уаугрон. 

 
Митро Туркка от 5. „б“ клас 

 



 

Силата на коледната добрина 
 

В едно малко селце живеела една баба. Тя била самотна – нямала деца, нито внуци, а само една 
котка. Затова празнувала всяка Коледа сама с котката си. 

Един ден преди Коледа, като се върнала от пазара, видяла, че котката й била избягала. Бабата 
се натъжила – останала съвсем сама. Разлепила навсякъде по селцето обяви за домашния си любимец 
и си легнала обезнадеждена. 

На другия ден някой почукал на вратата й. Тя отворила и учудена видяла пред себе си млад 
мъж, държащ любимата й котка. 

Здравейте, госпожо! Видях Вашите обяви и мисля, че това е Вашата котка – казал той. 
Бабата била много щастлива. 
Благодаря ти, млади момко! – казала просълзена. 
Момъкът забелязал, че къщата е тиха и попитал: 
Вие сама ли прекарвате Коледа? 
Да, имам си само това животинче. Но аз съм вече стара. Свикнала съм – отвърнала бабата 

тъжно. 
Моля Ви, елате у дома, за да прекарате празника с мен и със семейството ми, даже вземете и 

котката! 
Това е толкова мило! Никой не е правил нещо такова за мене. Беше достатъчно, че намерихте 

котката ми. 
Но аз настоявам. Моля Ви се! 
Бабата помислила и накрая казала: 
Добре, ще дойда. Благодаря ти, ти си добър и милостив човек. 
Момъкът се усмихнал и си тръгнал. 
На другия ден бил празникът. Бабата се приготвила и заедно със своя верен приятел, котката, 

потеглила към къщата на момъка. Била щастлива, но по начин, който не бе усещала от много години. 
Стигнала до къщата, а там я чакало цялото семейство. Приели я топло и радушно. Бабата се 

чувствала желана и обичана. Изкарали си много добре. А бабата се сдобила със семейство – такова, 
каквото никога не е имала. 

 
Яна Манчева от 5. „б“ клас 

 
 



 

 

Дядо Коледа и крадльото 
 

Както всяка година, в края на ноември и началото на декември всички деца започват да 
мислят какви подаръци искат  и да пишат на Дядо Коледа. Но тази година никой не 
подозираше Каква Коледа ги очаква… 

Всичко вървяло много добре. Всички джуджета работили здраво, за да са готови за 
коледната нощ, освен едно. Това джудже имало план да развали Коледа на всички, защото 
самото то не обичало този празник и искал всички деца да са нещастни. 

Така една нощ се промъкнало в работилницата на Дядо Коледа с мисълта да открадне 
всички играчки, за да може в коледната нощ децата да останат без подаръци и да бъдат 
нещастни и тъжни. За щастие Дядо Коледа разбрал за намеренията на джуджето – той го 
подозирал от известно време, но чакал да види какво е замислило то. Хванал го точно, когато 
се опитвал да изнесе подаръците. Добрият старец викнал и другите джуджета, които много 
се натъжили, тъй като се били трудили цяла година, за да зарадват добрите и послушни 
деца. Натъжило ги и това, че те се отнасяли с джуджето много добре – смятали го за 
приятел. След като видели какво е искал да направи, нарекли го Крадльо и решили да го 
прогонят. 

Когато джуджето останало само, разбрало колко много било щастливо при Дядо Коледа 
и какво било да има семейство и приятели. Разбрало какво е загубило заради лошотията си. 
Решило да се върне, да се извини и да поиска прошка. Така и направило. Добрите му другари 
веднага го приели, защото джуджето било част от семейството им и така празникът им 
нямало да бъде същият. А малкият им приятел бил по-усърден от другите в последните 
минути преди голямото пътуване. 

Така децата получили своите подаръци и били много щастливи, че Дядо Коледа и тази 
година не ги е забравил. 

 
Мариан Илиев от 5. „б“ клас 

 



 

Доброто винаги побеждава 
 

Един ден Бог отишъл да помага в едно село. Всички жители там били много бедни – едва 
изкарвали пари за хляба си. В селото имало и един-единствен по-богат човек, който винаги се хвалел 
с това. Другите хора не го харесвали и странели от него. 

Когато хората видели Бог, започнали да се надпреварват да го гощават въпреки сиромашията 
си – едни омесили хляб, други сготвили вкусни гозби. Бог на всички казал, че тази храна е за тях – за 
да се нахранят. 

Само един нищо не дал на Бог – богатият селянин. Бог отишъл при него и го попитал защо 
той не обича гости. Богаташът отвърнал, че се казва Ашти, което означавало „богат с много власт“. 
Бог му казал: 

Никой не си избира къде да се роди или дали да бъде богат или беден. Името ти също не 
означава, че това, което означава, ще остане от теб. 

Ашти се ядосал. Бог забелязал това и му пратил изпитание – да даде на бедните малка част 
от храните в хамбара си. Мъжът се сепнал. Дяволът му прошепнал да не го прави и Ашти го 
послушал, защото му било трудно да се раздели с нещо свое, макар и малко. 

Бог се досетил кой е основният виновник за това и накарал богаташа да извика дявола. Когато 
дяволът дошъл, Бог казал пред всички селяни, който вярва в злото, да се нареди зад дявола, а който 
вярва в доброто, да се наредят зад Него. Само Ашти се наредил. А останалите се наредили зад Бога. 
Тогава богатият човек разбрал, че животът, който е живял, е бил много лош. Затова решил да 
помогне на хората с храна от собствените си хамбари. Оттогава Ашти станал добър и милостив 
християнин и хвалел Бога за своето избавление. 

 
Ема Борисова от 5. „б“ клас 

 



 

Коледното чудо 
 

В едно планинско селце живеело скромно семейство. То се състояло от майка, баща и двама 
синове. Всички с нетърпение очаквали Рождество Христово, освен единият син. Той изобщо не искал 
този празник да идва – не вярвал нито в тази религия, нито в някой друга. Семейството му никак 
не се радвало за това. Майка му се опитвала да го убеди, че историята с Рождеството е истина, но 
синът й не я слушал. И брат му, и баща му се опитвали, но без успех. 

В деня преди Бъдни вечер, когато всички излезли, детето поискало да остане само вкъщи. 
Напуснал дома си, като решил да избяга, защото не искал да търпи повече това да го убеждават в 
нещо, в което не искал да повярва. 

Вървял, вървял и стигнал до една много гъста гора. Чак тогава се усетил, че се бил изгубил. 
Нямал нито вода, нито храна. Бил сам насред тъмното. Тогава той паднал на земята и започнал да 
рони сълзи, като казал: 

Защо избягах заради такава глупава причина? – и продължил да плаче. 
Но по едно време чул глас. Момчето надигнало глава и се смаяло. Над него седял Иисус Христос, 

който му казал: 
Дете, защо рониш сълзи насред тъмното в тази гора? 
Защото не вярвах в Рождество Христово, а семейството ми не спираше да ме убеждава и 

накрая се ядосах и избягах – казало момчето, докато плачело. 
Недей да плачеш, а ела с мен да те заведа у дома – казал Христос. 
Иисус хванал за ръка детето и се понесли във въздуха към дома момчето. Там семейството му 

го чакало разтревожено. Христос го оставил на прага и му рекъл: 
Вярвай в сърцето си – то ще ти покаже истината – и полетял към небето. 
Момченцето изтичало въодушевено при родителите си. Като го видели, те скочили да го 

прегърнат. Малчуганът разказал какво му се било случило. Когато свършил с историята, всички 
седнали на празничната трапеза, за да посрещнат Рождество Христово. Малкото дете вече било 
щастливо и вярвало поради това, което било видяло, поради добрината на Иисус Христос, която 
направил за него, и поради думите, които му бил казал. 

 
Лора Дончева от 5. „б“ клас 

 



 

Курабийките на баба 
 

Имало едно време една баба, която живеела в малко селце. Всяка година по 
Коледа с нетърпение очаквала внучката си да й дойде на гости. Когато и тази 
година дошла, бабата станала рано сутринта и решила да изненада момиченцето с 
домашни коледни курабии. Започнала да ги прави и много се постарала, за да 
станат най-вкусните сладки досега. Когато били готови, тя ги извадила от 
фурната и ги оставила на отворения прозорец, за да изстинат по-бързо. Тъй като 
се изморила много, решила да си почине за малко. 

Но имала лош съсед, когото никой не харесвал. Той помирисал вкусните 
курабийки и решил, че иска да ги открадне. Затова отишъл до прозореца и тихо и 
бързо ги взел. 

След малко бабата се върнала в кухнята и видяла, че ароматните сладки не 
били на прозореца. Започнала да ги търси навсякъде, но никога не ги намерила. Тя 
много се притеснила, защото нямало с какво друго да изненада внучката си за 
празника. 

Когато момичето се събудило, отишло при нея. Като видяла баба си толкова 
притеснена, я попитала защо е тъжна. Баба й й разказала за случилото се. Но 
внучката й отвърнала, че двете заедно могат да направят коледните курабийки. 

Те започнали всичко отначало и през цялото време много се забавлявали. И 
въпреки лошата постъпка на съседа те успели да си прекарат много хубаво и да 
създадат нова коледна традиция. 

 
Ивайла Георгиева от 5. „б“ клас 

 



 

Чудесата на Коледа 
 

Имало едно време един човек – тих като тревата. Той си нямал нищо – живеел в малка скромна 
къщичка в края на селото. Правел всички за всички. Виждал доброто в злото и давал добро за зло. По цял 
ден се трудел да изкара някакви пари – малко за себе си, за хляба, а останалото – за всички тъжни хора, 
които срещнел по пътя си. Не обичал тъгата. Вярвал в Бога и не искал нищо. 

Но имало и лоши хора. Един ден един младеж решил да вземе всичките му пари и се престорили на 
тежко болен. Мъжът му повярвал и много искал да му помогне. Работил цял месец, за да изкара едва 
половината от това, което било необходимо.  Отишъл при него и със сълзи на очите му казал: 

Много съжалявам, дете мое. Не успях да ти донеса повече. Надявам се това поне малко да ти помогне. 
Но неблагодарният младеж сбръчкал вежди, ругаейки, взел парите и си тръгнал. Човекът седнал и 

заплакал, тъй като чувствал вина задето не успял да помогне на нуждаещия се. Чистата му душа все още 
не проумявала, че е излъган. Обвинявал се и търсел изход. 

На следващия ден станал рано. Отишъл на нивата на негов съсед и работил здраво до вечерта. 
Изкарал конете и овцете на паша, оправил градините на почти цялото село, твърдо решен да помогне 
докрай на бедния младеж. Вечерта едва се държал на краката си, но потеглил към него.  

По пътя видял едно сираче. То се лутало насам-натам, тъй като нямало къде да отиде. Човекът го 
гледал жално, но изведнъж се сепнал – сирачето било нападнато от същия онзи младеж, който се 
представял за безнадеждно болен. Започнал да го налага с юмруци и да му се подиграва. Човекът се 
затичал, молейки се на Бога да спаси сирачето. Стигнал заедно с полицията, която веднага арестувала 
побойника. 

След като полицията си тръгнала, човекът отишъл при сирачето и му дал парите, за да си послужи 
с тях за добро и да посрещне спокойно настъпващия празник Рождество Христово. Сирачето му 
благодарило – и за помощта с разбойника, и за парите, и за добрата му и милостива душа. 

Така добрият човек благодарил на Бога и си отишъл удовлетворен – без пукната пара в джоба, но 
много, много щастлив, за да посрещне светлия празник в бедната си, но пълна с уют и топлина къщурка. 

 
Сиана Димитрова от 5. „б“ клас 

 



 

Наследниците 
 
Ах, ето че отново дойде Бъдни вечер! Хората запалиха камините и започнаха да готвят 

нечетния брой ястия. Хубав празник, нали? Сгрява душата и сърцето. Сега ще ви разкажа една коледна 
история с щастлив край. 

Всичко започнало много отдавна – къщата на едно бедно семейство с две деца близнаци, момче и 
момиче. Момичето било много красиво – като от приказка. Момчето от своя страна – силно и умно. В 
цялото село те се славели със скромността си. Всяка година молели Дядо Коледа за здрави, късмет и 
щастие. Но за една Коледа решили, че искат само да видят белобрадия старец.  

Когато Дядо Коледа прочел молбата им и видял, че са най-послушните деца, решил да изпълни 
желанието им. След като обиколил света, отишъл в тяхната къщурка. Пленен от красотата на 
момичето и от ума на момчето, той решил, че ще са идеални негови заместници. Попитал тях и 
родителите им дали искат тази награда. Малчуганите отвърнали, че с удоволствие ще дойдат, стига 
да не се разделят с родителите си. Така всички заедно заминали за Северния полюс.  

Е, беше щастлива история, нали? Надявам се да ви е харесала! 
 

Ивайло Тодоров от 5. „б“ клас 
 

 

Рисунка: Сияна, Кристиянна, Дара 
Тодорова, Александра, Андрея и 

Кристина от 6. „б“ клас 

 



 

Историята за Дядо Коледа 
 

Имало едно време едно малко детенце на име Лили. То било изоставено и живеело с дядо 
си Кольо. Момиченцето винаги било тъжно, защото никога не било срещало майка си и баща си. 

През един зимен ден завалял първият сняг и дядо Кольо казал: 
Лили, ела навън да правим снежни човеци и да се мерим с топки! 
Веднага, дядо! 
Колкото и да се мъчел да я развесели, опитите му били без успех. Тогава му хрумнала 

прекрасна идея. Написал писмо до внучката си и накрая добавил: „Дядо Коледа“. Това бил 
прякорът му, съставен от истинското му име. Лили много се зарадвала, тъй като прочела, че 
трябвало да си пожелае такъв подарък, който чудният старец обещавал да й донесе. Тя 
отговорила, че иска само една кукла, с която да си играе. 

Вечерта, щом заспала, дядо Кольо поставил под единственото цвете в къщата своята 
изненада. На сутринта Лили толкова се зарадвала, че вече всяка година пишела писмо на Дядо 
Коледа. 

Разказвала на децата в детската градина и така празникът Коледа се разпространил 
навсякъде. 

Оттогава дори възрастните вярват в добрия старец. 
 

Никол Петкова от 5. „а“ клас 
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Рисунка: Пресиян Илиев  
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Коледна усмивка 
 

Събудих се от звъна на коледно звънче .  Протегнах се и бързо изтичах до прозореца с 
надеждата да видя шейната  и белобрадия старец. Искаше ми се да го прегърна, но видях само 
следи  от ботуши в снега. 

Затичах се към елхата и видях много пъстроцветни кутийки. Усмихнах се и разбрах, 
че и тази година не ме е забравил, защото се старая да бъда добро дете. 

Доброто е това, от което всеки има нужда. Добрите думи докосват сърцето ни, а 
добрите мисли ни  правят по-добри хора. 

 Добротата е тази, която спасява света. 
Бъдете добри! 

 

Кристиян  Киров от 5. „а“ клас 
 

СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ 

ПРАЗНИЦИ! 
 

 

 

                                           Под редакцията на Дияна Анастасова 


