
 

 

 

Вестник, Брой 6,  

декември 2021 г. 

гр. Париж 

Асоциация  

“Христо Ботев”  

Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

“Вазовчета” - място за празнични магии 

Ако искате тихо и вълшебно местенце, за да се потопите в 

удоволствието на четенето през коледните и новогодишните 

празници, ето го. Този брой на в-к „Вазовчета” ви предлага най-

интересните истории, най-оригиналните есета и стихове, най-пъстрите 

рисунки. Всички те са създадени от невероятното въображение и 

талантливите ръце на учениците от българско училище „Иван Вазов” в 

Париж. От една година те имат това специално място за споделяне на 

мечти, мисли, талант. Тази Коледа ни е втората, която ще прекараме с 

нашия вестник в ръце. Каним ви да бъдем заедно по празниците! 

Отправяме ви покана и за следващия 

мартенски брой! Ще я намерите на стр.15.                            

Весела Коледа и щастлива Нова година!  

Янета Димитрова – отговорен редактор и 

учител в училище “Иван Вазов”, Париж 

 

ВЕСТНИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Умуд Самет , 

5 клас РУБРИКИ 

НА БРОЯ 

Коледни 

истории и 

есета 

На стр. 2 - 11 

Комикс 

“Коледният 

призрак” 

На стр. 16 - 17 

 

 

Четиво: “В 

ботушите на 

Дядо Коледа”        

На стр. 14 

Забавна 

Коледа        

На стр. 18 
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Гост на броя е  нашият приятел Катя 

Кремзер - поетеса и културен 

журналист.  

Нейни стихове са включени в антологии 

на български, сръбски, македонски, 

украински, турски и арабски език.  

 

Избрани стихове може да прочетете на 

стр. 12 - 13 

            Зимна радост 

Дзън-дзън-дзън, елате вън! 

Чухте ли камбанен звън? 

Колко сняг е навалял! 

Целият ни град е бял. 

Дядо Коледа видял  

и веднага той разбрал, 

че е времето дошло 

 за подарък и добро. 

Студио по журналистика и 

творческо писане,              

БУ “Иван Вазов” - Париж 

КЪСМЕТЧЕ 

Учението ти се пада. 

Каква по-хубава награда! Георги Гергов, 7б клас 

Уфук Самет, 4а клас 
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      Защо вярвам в Дядо Коледа  

Защо вярвам в Дядо Коледа ли? Защото имам доказателство, 

че той съществува. Ще ви разкажа моята коледна приказка. 

Беше необикновена вечер - Бъдни вечер! Всички бяхме у 

дома. Бяхме се събрали около коледната трапеза, отрупана с 

вкуснотии. Аз вече чаках Дядо Коледа с нетърпение. 

Изведнъж звънецът на вратата звънна и всички хукнахме 

натам. Когато отворихме,  нямаше никого. Оглеждах се дълго, 

но нищо не видях. Прибрахме се вътре. Върнахме се в хола, 

където беше нашата голяма елха. И каква изненада! Под 

елхата беше пълно с подаръци. Всички бяхме толкова 

щастливи. Оттогава до днес с огромно удоволствие чакам 

тези празници и знам, че чудото на Коледа ще се случи.   

Наталиа Иванов, 4б клас   

Приказка за Коледа 

Дядо Коледа живее в една голяма къща - там, където винаги е зима. Всеки път той дълго и добре се 

подготвя и винаги пристига на 25 декември. Белобрадият старец носи подаръци, но само на послушните 

деца. Скача в шейната и тръгва към всички малчугани по света. Чук-чук-чук. Дядо Коледа е тук. Той влиза 

през комините и вижда красивите блестящи елхи.                                                                                                

И тази вечер той влезе в поредната къща. Там живееше малката Али. Дядо Коледа видя украсената елха, а 

до нея имаше оставено писмо. В писмото пишеше:                                                                                      

„Мили Дядо Коледа,                                                                                                                                                  

За Коледа си пожелавам да сме живи и здрави, винаги обичани и заедно!                                               

Благодаря ти за подаръците, които ми донесе за изминалите Коледи! Сега и аз имам подарък за теб. 

Оставих ти да си хапнеш от всички вкусни неща на масата. За теб са.                                                  

Благодаря, че прочете писмото ми!                                                                                                                        

От Али”                                                                                                                                                                  

Дядо Коледа бе изненадан, че има писмо за него. Когато го прочете, се зарадва на това момиченце, което 

си бе пожелало нещо толкова хубаво. Освен това той за първи път получаваше подарък. Това му хареса и 

добрият старец каза на еленчетата, че желанието на Али ще се сбъдне, а той ще запази писмото ѝ.                                                                                                                                                       

Дядо Коледа хапна, пийна, качи се на шейната и си каза, че никога няма да забрави тази къща и това 

необикновено момиченце!  

Софи Драганов, 4а клас 

Лиляна Дичева, художник, “Аз 

обичам да се уча” 

Умуд Самет, 6а клас 

КЪСМЕТЧЕ 

От здраве няма да се отървеш. 

В свят от мечти ще се озовеш. 

КЪСМЕТЧЕ 

Цялата година ти се труди, 

затова успехът ти не ще се чуди. 
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Защо обичам Коледа 

Аз обичам Коледа, защото всички 

сме вкъщи заедно. А това е най-

хубавото от всичко.                                        

Имаме много красива елха с 

разнообразни декорации. На 

трепезата има безброй вкусни 

неща и баница. За мен няма нищо 

по-вкусно на света от баниците, 

които правят мама и баба.  

Обичам Коледа, защото всичко е 

шарено, в светлини. Обичам 

тиквеника на мама, който прави 

всяка Коледа. Но това, което най-

много обичам, е когато чакам 

Дядо Коледа. Не само 

подаръците, очакването е 

прекрасно. 

 

Люна Лякай, 4б клас 

Моята чудна Коледа 

Коледа е един от най-хубавите празници в годината и всички го очакват с нетърпение - и малки, и големи.                                                                                                                                                                          

Аз самата много обичам и чакам с огромно нетърпение този весел празник. Започвам да се вълнувам поне 

месец по-рано. Украсяваме елхата с гирлянди, играчки, лампички и панделки. Цялата къща се преобразява с 

красивата декорация. Едно от най-любимите ми занимания е да помагам в приготвянето и изпичането на 

коледните сладки. Цялата къща ухае на канела и празник. Коледата е невероятна не само заради красивата 

украса, вкусните ястия и многото подаръци, които получавам, а най-вече, защото се събираме заедно с 

нашите роднини и близки. Всички са много щастливи, усмихнати и пеят коледни песни.                       

Чудото на Коледа се състои в това да бъдеш с твоите близки, да споделяш хубавите моменти, да обичаш и 

да бъдеш обичан. Чудесата се случват, когато сами си ги направим. Ето заради това Коледа е и ще остане 

най-ценният, топъл, весел и красив празник за нашето семейство, роднини и близки. Аз вярвам, че много 

хора по света мислят като мен. 

Дарина Стоянова, 4б клас 

Моята вълшебна Коледа 

Още от малка съм запленена от вълшебството на Коледа. От 

празничната украса и светлините, от усмивките и добротата на 

хората около празника. Всичко е по-весело и някак магично. Сякаш 

някой минава и поръсва всички с вълшебен прах. Винаги около 

Коледа хората не са онези сърдити човечета, поели забързани към 

работа, а стават щастливи и усмихнати. Те са преобразени. Това е 

вълшебството на този светъл празник. Събира семейства, приятели 

и роднини, разделени с месеци, връща вярата и добротата в сърцата 

на всички по света. Магията съществува, ако я искаме и ако 

вярваме, че е възможна.                                                                                                                                                                       

Веднъж, когато бях още малко момиченце, а брат ми беше бебе, се 

бяхме събрали цялото семейство в къщата на моята прабаба. Бяхме 

украсили цялата къща и направили празничната вечеря, седяхме 

заедно около масата и се забавлявахме, когато отвън се чу шум, а 

после се почука на прозореца. Бързо излязохме да видим какво 

става и намерихме огромен чувал с подаръци, оставен пред вратата. 

Каква изненада! Беше невероятно! В чувала имаше подаръци за 

абсолютно всички. Но за мен и братчето ми бяха най-много. Кой ги 

беше оставил? Той ли? Всъщност няма значение дали е бил Дядо 

Коледа. Важното беше, че имахме една незабравима, приказна 

вечер.                                                                                                                

Ето затова обичам Коледа. Всичко е изпълнено с красота, доброта, 

надежда и, разбира се, с много подаръци. Иска ми се във всеки 

месец от годината да има по един такъв празник като Коледа! И 

защо не?  

Кристияна Христова, 4а клас 
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Фалшивите помощници на Дядо Коледа 

Коледа наближаваше и Юлиян се чудеше дали ще получи подаръци, тъй като не беше винаги много 

послушен през годината. Той се колебаеше дали да вярва в Дядо Коледа, защото никога не го беше виждал, 

а беше станал вече на осем години. Все пак нещо вътрешно му подсказваше, че Дядо Коледа съществува.  

По това време на падащата звезда, където бе домът на Дядо Коледа, бе настъпила голяма суматоха. Там се 

намираше и работилницата със стотици елфи, които произвеждаха денем и нощем подаръци за децата. Дядо 

Коледа просто не смогваше вече. Толкова много деца имаше по света. Той не знаеше как да раздаде всички 

подаръци. Елфчетата започнаха да се тревожат за него. Не изглеждаше добре. Имаше тъмни сенки под 

очите. Не беше спал дни наред. Пък и изглеждаше ужасно блед. А те толкова обичаха своя Дядо Коледа. 

Той беше за тях като баща. Затова решиха да му помогнат по някакъв начин. Едно елфче беше голям 

изобретател. То предложи да се клонира Дядо Коледа и по този начин той ще раздаде навреме подаръците 

на децата по целия свят. Елфчетата използваха една от машините за играчки и успяха да клонират Дядо 

Коледа стотици пъти. Но те скриха всичко това от добрия старец, защото знаеха, че той няма да е съгласен с 

тази идея.                                                                                                                                                                       

В навечерието на Коледа елфчетата пратиха фалшивите Дядо Коледовци да раздават подаръците.            

През това време Юлиян гледаше през прозореца. Тази година беше наваляло много сняг. Улиците 

изглеждаха спокойни и празнични. По едно време Юлиян зърна шейната на Дядо Коледа, която се 

приближаваше към тяхната къща. Той не можеше да повярва на очите си. Странното беше обаче, че този 

Дядо Коледа се разхождаше съвсем свободно без да се крие от хората. Той просто почука на вратата. Когато 

Юлиян му отвори, той започна да хвърля подаръците от чувала из стаята. Юлиян беше много разочарован и 

учуден. На него му се струваше, че Дядо Коледа изглежда и говори като робот. Не беше истински човек. 

Юлиян обаче за първи път повярва истински, че съществува Дядо Коледа, защото го видя със собствените 

си очи. Но никога не си го беше представял по този начин. След като хвърли последния подарък, Дядо 

Коледа си тръгна.                                                                                                                                          

Междувременно елфите бяха разбрали, че клонираните Дядо Коледовци вършат само пакости. Празничната 

вечер беше станала неспокойна. Хората бяха объркани. Започнаха да се оплакват и да се ядосват. 

Истинският Дядо Коледа не подозираше в началото нищо. Но той видя, и то неведнъж, как негов двойник 

излиза от къща, а след него изскачат ядосани родители. Когато се върна у дома, попита елфчетата дали 

знаят нещо за фалшивите Дядо Коледовци. Елфчетата бяха много гузни и ги беше срам, че бяха направили 

тази грешка. Без да искат те бяха навредили много на Дядо Коледа. Въпреки всичко той не им се разсърди и 

каза: „Мили мои елфчета, сега ще ми помогнете да заловим пакостниците“. С общи сили те успяха бързо да 

намерят роботите, да ги откарат с шейната на падащата звезда и да им махнат батериите. След това 

поправиха бъркотията на земята и в домовете на децата.                                                                              

Елфчетата си взеха поука, а Дядо Коледа реши да си търси помощник за следващата година. 

Лора Брандт, 5б клас 

Наталиа Иванов, 4б клас Емил Лебльо, 4б клас Дарина Стоянова, 4б клас 
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Лора Брандт  - 4 клас  

Подаръкът под храста   

Тази година Георги щеше да празнува Коледа в Япония. Защо в Япония? И той не разбираше подробности, 

но родителите му извършваха научна работа в Киотския университет. Разбира се, че се вълнуваше да 

посрещне празника, но малко го натъжаваше това, че не успяха да намерят коледна елха.                                   

- Съжалявам, Жоро, ние все пак ще украсим къщата празнично. Искаш ли да купим лъскави балони с хелий? 

- каза баща му.                                                                                                                                                                    

- Да, няма проблем -  отвърна Георги. Не му се искаше да каже, че всъщност идеята му се вижда смешна. 

Ваканцията щеше да е само една седмица, но я очакваше с голямо нетърпение. Честно казано, не му беше 
лесно да си намери приятели в новото училище. По принцип си беше срамежлив, а сега дори не разбираше 

езика на другите деца!                                                                                                                                                     

- Жоро, какво искаш за Коледа? - попита майка му по време на една вечеря, докато смешно се мъчеше да яде 

нудълите си с клечки.                                                                                                                                                      

- Искам да си намеря приятел - сподели той, забравяйки, че не иска да притеснява родителите си. Майка му 

изведнъж спря да се смее.                                                                                                                                      
Скоро настъпи Коледа. Георги завърши срока с отлични оценки. Дори започваше да разбира, когато 

учителите не полагаха усилия да говорят на английски. Беше заслужил системата за виртуална реалност 

Окулус, която получи, макар и не под елхата. Вечерята беше нетрадиционна, но пък много вкусна – имаше 

сладки с червен боб и ролца “Нато” от ферментирали соеви зърна. Когато след вечерята Георги пожела да 

излезе да се разходи и да разгледа коледните светлини в центъра на града, родителите му веднага се 

съгласиха, като му напомниха да си вземе шапката (беше плюс десет градуса, но влагата от океана правеше 
въздуха смразяващ).                                                                                                                                           

Улиците бяха красиви. На витрините на магазините пишеше „Merry Christmas“. Група деца от детска градина 

се разхождаха, хванати за ръце и пееха песнички.                                                                                                    

Но звукът, който Георги чу след това, беше много странен. Чайка ли беше? Или плачещо бебе? Момчето се 

ослуша, наведе се и започна да търси източника. Звукът идваше от един храст. О, да, наистина беше плачещо 

бебе, но бебе-котенце! Изоставено от майка си или от собственика си в тази студена вечер. Страхуваше се да 

се покаже, така че Георги едва видя кафявата му муцунка. Опита да го извика, имитирайки майка-котка, но 
без успех. После изтича до най-близкия магазин да купи мляко и картонена чинийка. Надяваше се, че котето 

веднага ще излезе, но то още се притесняваше. Момчето се отдръпна и зачака. Малката муцунка се 

появяваше и после пак се скриваше, и така много пъти. Георги стоеше тихо настрани от храста. Търпението 

му се изчерпваше, когато видя, че този път се подава цялата главичка на котето и предните му крачета. 

Продължи да чака. Най-накрая котето излезе и подуши млякото, но бързо пак се скри уплашено.           

„Всеки момент пак ще се покаже. Това е шансът ми да скоча и да го хвана. Ако го изпусна, повече никога 
няма да ми се довери и да излезе“, помисли си Георги и се вгледа внимателно под храста. Когато котето 

излезе, той затаи дъх и бързо го сграбчи. Котето отначало се уплаши и разтрепери, но Георги го успокои. Пет 

минути по-късно двамата бяха пред вратата на Георги и звъняха без прекъсване.                                                 

- Георги, добре ли си? Защо звъниш така? – попитаха родителите му. Той разтвори ръцете си и показа 

намереното мъниче.                                                                                                                                                         

- Мога ли да го задържа? Моля ви! – започна да ги моли Георги развълнуван.                                                       
- Къде го намери? – попита майка му учудена.                                                                                                            

- Под един храст.                                                                                                                                                              

- Не е било храст, а коледна елха – усмихна се баща му.                                                                                       

Ваканцията свърши и Георги тръгна към училището си. Най-добрият му приятел котето Дари и родителите 

му го придружаваха. Те щяха да водят котето на преглед, а то стоеше спокойно в клетката и следеше с 

поглед приятеля си. В двора на училището едно дете извика:                                                                                   
- Хелоу, Георги-сан! Това твоето котенце ли е?                                                                                                           

- О, здравей, Йоши-сан. Да, моето е - отвърна Георги, щастлив, че беше разбрал въпроса.                                   

- Кауаии! Толкова е сладко! Приятели, елате да видите!                                                                                  

Всички съученици отидоха да видят малкия Дари. Но първият час вече започваше. Георги щеше да им 

разкаже цялата история през междучасието.                                                                                                    

Стефан Ступак, 6б клас 
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Коледен план 

Беше сутринта преди Коледа. Двете сестрички Ноел и Неж скочиха 

от леглата си още в шест сутринта. Навън бе тъмно, но това никога 

не ги беше спирало да тичат до любимото си място, сякаш са на 

състезание, и да скачат от скалите. Родителите им бяха забранили 

да правят това, защото е опасно, но двете момичета пак бяха там. 

Играха часове наред, които им се сториха като минути, докато 

майка им не ги извика. Тя искаше да правят заедно коледните 

сладки. Ноел и Неж се съгласиха с радост, като тайно се надяваха, 

че ще могат да опитат от вкусните топлички бисквитки. Още 

няколко часа преминаха в подготовка за Коледа и така дойде време 

момичетата да си лягат. Родителите им щяха да ги събудят 

сутринта, за да открият подаръците си.                                               

Но Ноел и Неж имаха друг план. Те щяха да стоят будни цяла нощ, 

за да чакат Дядо Коледа и да го видят, когато влиза през комина. 

Така и направиха. Почти към полунощ чуха стъпки по покрива и 

шумолене откъм комина. Децата бързо скочиха от леглата и 

хукнаха към стаята с камината да проверят дали това не е Дядо 

Коледа. Той беше! Момичетата вдигнаха фотоапарата си и 

направиха снимка. Но бяха забравили да изключат светкавицата и 

Дядо Коледа ги разкри. Старецът се обърна към тях,  приближи се и 

им каза:                                                                                                       

- Ноел, Неж, какво правите тук толкова късно? Защо сте будни?       

- Ами, ние чухме шум и дойдохме да видим дали не си ти -  

отговориха двете сестрички.                                                                    

- Е, щом сте будни, можете да ми помогнете да раздам останалите 

подаръци, ако искате - предложи неочаквано Дядо Коледа. 

Момичетата с радост се съгласиха, качиха се в приказната шейна и 

започнаха да помагат. Стана полунощ и те бяха раздали подаръците 

на децата от половината свят. Беше невероятно! Към края на нощта 

работата беше свършена. Дядо Коледа върна Ноел и Неж у дома, 

благодари им за помощта и си тръгна. Момичетата си легнаха 

уморени, но безкрайно щастливи. На сутринта техните родители ги 

заведоха под елхата и им разрешиха да отворят подаръците си. В 

една от шарените кутии имаше скрито писмо от Дядо Коледа. 

Сестричките тайно го прочетоха и решиха да запазят в тайна 

всичко. Техните родители никога не разбраха каква страхотна 

Коледа бяха преживяли техните дъщери.  

Валерия Гигова, 4б клас 

Коледа е скоро 

Колко е бяло навън,  

като в сбъднат зимен сън! 

Чаках цялата година,  

да застана до горящата камина! 

Зная. Дядо Коледа ще дойде, 

с  пълната торба от нейде! 

И подаръци ще има, 

както предната година.  

Мама елхата ще украси 

и усмивката ѝ ще блести. 

Масата ще е специална, 

празнична, красива и уханна. 

Мама пак ще сготви вкусните неща 

за свойте скъпи същества. 

Коледа любима, хайде идвай вече, 

че сестричката ми да плаче се зарече! 

Дядо Коледа ще дойде тази вечер 

и нали сме си послушни, хи-хи-хи, 

той с подаръци безброй ще ни дари. 

Коледа, щастие си ти! 

Всичко свети и блести! 

И вълшебство някак има 

даже в тази моя рима. 

Обичам Коледа така, 

 тя е сбъдната мечта!  

Ангел Рапчев, 4а клас 

Милена Брандт, 5 г. 

КЪСМЕТЧЕ 

Вашата звезда ще свети 

на космичните планети! 
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Приказна Коледа 

Днес е Коледа. Навън вали сняг на парцали. Духа лек северен вятър. Клоните на дърветата се огъват, сякаш 

правят дълбок поклон пред зимата. Преспите са големи, а снегът - мек, пухкав, скоро навалял. Въпреки 

студеното време аз съм щастлив, защото децата играят навън на снега, като се целят със снежни топки или 

правят големи снежни човеци. В центъра на селото се издига величествена елха, цялата с различни играчки. 

Всяка вечер, щом луната изгрее, дървото блясва и осветява всичко наоколо. Гледката е прелестна. Всички 

семейства се подготвят за тържествената нощ на Бъдни вечер. В нашата къща аз и брат ми украсяваме 

елхата, като я кичим с различни по форма и цвят играчки. Под нея слагаме малка фигурка на Дядо Коледа. 

През това време мама и тате слагат украсени борови клони из стаите.                                                                                              

Веднъж, както си седяхме на трапезата, чухме през прозореца веселите звънчета на Дядо Коледа. След миг 

на врата се позвъни. Аз се усмихнах, събрах смелост и я отворих. Изведнъж онемях. Пред мен стоеше 

самият Дядо Коледа! Той се засмя и силно се провикна с весел глас:                                                                      

- Честита Коледа на всички! Хо-хо-хо...                                                                                                                   

Не можех да повярвам, че стоя пред него. Той влезе в хола, и когато погледна под елхата, се засмя. Започна 

да раздава различни подаръци на всички от семейството. Когато дойде моят ред, му казах, че не искам 

подарък. Вместо това бих искал да ме повози на неговата вълшебна шейна, с която обикаля целия свят. Дядо 

Коледа замълча за секунда, усмихна се и кимна одобрително. Добрият старец отговори по този начин, 

защото не можеше да ме остави без коледен подарък. След миг вече бяхме навън и там ни чакаше красива 

шейна, теглена от шест прекрасни елена, всеки с по едно звънче на врата. В шейната имаше огромен чувал с 

кръпка по средата. Качихме се. Дядо Коледа извика имената на елените и те полетяха. Носехме се бързо над 

сградите, сякаш се пързаляхме по невидимия вятър. Бели покриви, празни улици, покрити с мек пухкав сняг, 

дървета и светещи фенери допълваха коледната магия, която ме беше запленила. Когато минавахме покрай 

някоя къща, Дядо Коледа пускаше по няколко подаръка през комина. Минути след това се чуваха 

щастливите гласове на децата. Тогава аз наистина разбрах колко е прекрасно да правиш другите щастливи. 

Когато подаръците в чувала свършиха, Дядо Коледа ми предложи да ме заведе в неговия дом в Лапландия! 

Аз приех и отново полетяхме из безкрайното зимно небе. След няколко минути стигнахме до царството на 

вечната зима. Всичко беше покрито с дебел сняг, наоколо се разхождаха бели мечки с червени шапки. 

Стигнахме до работилницата на Дядо Коледа. Джуджетата вече бяха започнали да майсторят подаръците за 

следващата година. Едно от тях ми подари малко дървено еленче. Работилницата беше направена от дърво, 

подът бе покрит с килим, а по стените бяха изрисувани Снежанка, джуджетата, елените и Дядо Коледа. 

Имаше много стаи и във всяка от тях бяха подредени различни играчки. Излязохме и поехме към огромен 

леден замък. В него имаше големи стаи и коридори. В една от стаите стоеше самата Снежанка. Когато ни 

видя, тя се засмя. Дядо Коледа ме запозна с нея и каза, че аз съм новият му помощник.                                                                                                           

След срещата със Снежанка се качихме в шейната и полетяхме. През целия път не казах нищо. Стигнахме до 

дома ми и аз се отправих към вратата. Когато влязох вкъщи, изтичах до прозореца, за да изпратя Дядо 

Коледа. Махах му с ръка, докато не се изгуби в далечината. Тогава си легнах радостен. Бързо заспах от 

умора и щастие. На сутринта, когато се събудих, разбрах, че преживяното е било само един прекрасен сън. 

Но по-късно бръкнах в джоба си и намерих подаръка от джуджето, което ни посрещна на покрива на 

работилницата в Лапландия. Наистина се бях возил в шейната на Дядо Коледа!                                            

Тази Коледа беше най-вълнуващата и аз никога няма                                                                                                      

да  я забравя!                                                                

Може би следващата отново ще правя чудеса с Дядо 

Коледа!  

Уфук Самет, 4а клас 
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Как разбрах, че Дядо Коледа не съществува  

Колко е хубаво празникът да е изпълнен с много надежда! Когато бях малък, много вярвах в Дядо Коледа. 

За мен, както и за всички други деца, той е добър стар човек с дълга брада, облечен с червени дрехи, носещ 

торба с много подаръци. Днес ще ви разкажа как разбрах, че Дядо Коледа не съществува. Но не се 

притеснявайте от това! Коледа пак е най-хубавият празник през годината, въпреки че вече знам цялата 

истина.                                                                                                                                                                     

Беше Бъдни вечер, 24-ти декември 2016 година. Когато си легнахме, аз и братовчедите ми бяхме много 

развълнувани, защото на другия ден беше Коледа и с нетърпение очаквахме да отворим нашите подаръци. 

Не можех да заспя. В един момент мама отвори вратата на стаята ни и после затвори тихо. Явно искаше да 

провери дали сме заспали. Мина малко време и реших да стана, за да кажа, че не мога да заспя. Излязох от 

стаята и отидох в хола. В този момент видях мама и тате да слагат подаръците под елхата. Разбрах всичко. 

Веднага се върнах в стаята си натъжен и много разстроен от това, което видях. Осъзнах, че мама и тате са 

Дядо Коледа. На сутринта все още нямах настроение. Под голямата светеща елха имаше много подаръци за 

всички нас, опаковани в красиви шарени кутии. Всеки получи мечтания подарък. Аз и братовчедите ми се 

забавлявахме много. След няколко дни разказах на мама това, което бях видял в нощта на Коледа. Тя ми 

обясни всичко и ми разказа за белобрадия старец.                                                                                                          

Сега, знаейки, че Дядо Коледа не съществува като реален човек, пак съм развълнуван и с трепет очаквам 

коледната нощ и подаръците, които ще отворим на сутринта. Защото Коледа е хубав празник, на който се 

събира цялото семейство. Това е празникът, изпълнен с много положителни емоции, с надежда и чудеса, 

които ние носим в себе си. Коледа ни кара да сме по-добри. А има ли по-красиво вълшебство от това? 

Даниел Фердинандов, 4б клас 

Защо вярвам в Дядо Коледа 

Дядо Коледа е белобрад добродушен старец. Всяка година го чакам с 

нетърпение на Коледа. На Бъдни вечер, когато добрите деца отиват да 

спят, той влиза през комина и оставя подаръците под елхата. На другия 

ден децата се събират пред елхата и отварят своите мечтани подаръци.                                                                                                       

Но не подаръците са най-важното. Аз съм убеден в това. Дядо Коледа ни 

носи надежда и радост. Неговото посещение означава, че през 

изминалата година децата са били послушни и добри. Ако той дойде в 

нашия дом, това е знак, че ние, децата, сме донесли много радост на 

мама и тате, направили сме ги по-щастливи, дарили сме им още една 

усмивка. И това е най-прекрасното чувство, което аз изпитвам на 

Коледа. Да, аз вярвам в Дядо Коледа, защото той събира цялото 

семейство, прави ни по-добри. 

Себастиан Лексис, 4б клас 

Зима 

Зима е. Зъзна. 

Земята диша зимно. 

Светът спи тихо. 

Матийо Кере, 4а клас 

Уфук Самет, 4а клас 

Филип Брандт, 

2б клас 

Дарина Стоянова, 4б клас 
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Коледа 

Коледа е любимият ми период от годината, в който се чувствам като в приказка. Край мен има елфи, 

красиви украси, носи се аромат на бор и на топлата напитка, която пием, докато гледаме поредния епизод на 

„Сам вкъщи”. Тази коледна приказка започва от ноември, когато у дома вече имаме елха, украсена от мен и 

малката ми сестра Наталия.                                                                                                                                          

За мен тази емоция е много ценна и мисля, че е важно едно малко дете да вярва в Дядо Коледа, да е под 

въздействието на коледната магия и да чака с нетърпение подаръците под елхата. Разбира се, подаръците не 

са най-важното, а това, че по празниците се събираме със семействата си и се забавляваме заедно. Убедена 

съм, че малчуганите не мислят толкова за подаръците, колкото за срещата с този невероятен, приказен и 

неуловим човек, който се грижи за усмивките и щастието на всички деца по света и ги дарява с подаръци. 

Тази надежда, че няма да бъдат забравени, кара малки и големи да чакат прекрасния празник. За мен Коледа 

са и базарите, пълни с пъстри чудеса, на които заедно се смеем, разхождаме се, хапваме вкусни неща и 

пускаме писмата си до Дядо Коледа. Коледа е топлият момент, в който можеш да поглезиш близките и 

приятелите си с малки подаръчета, които си избрал с голяма любов. Да, този празник е и огромен бизнес за 

някои. Може би това е причината част от хората да не харесват Коледа или да са малко разочаровани.                                                                                                                                                               

Но аз мисля, че трябва да се наслаждаваме на този празник и на всички красиви моменти в живота ни. 

Коледа е много добър повод да се съберем с любими хора, да празнуваме със семейството си и с приятели. 

Няма по-голяма магия от енергията, която получаваме от усмивките, прегръдките, добрите думи, топлите 

жестове и любовта на скъпите ни близки. 

Пламена Йорданова, 11 клас 

 

Стават ли чудеса на Коледа 

От много време насам милиони деца вярват в магията на 

Коледа. И не само за децата, за всички ни това е празник, в 

който сетивата ни усещат изобилие – от празнични украси и 

светлини, от вкусна храна, от подаръци, от положителни 

емоции. На Коледа се срещаме с приятели и роднини, 

заредени сме с хубаво настроение, наслаждаваме се на нещата, които харесваме.                                                                            

Дали наистина съществува магия на Коледа? Едва ли трябва да дадем научен отговор на този въпрос, 

защото магията е всъщност начинът, по който ние самите се чувстваме на този празник. Тя е в собствените 

ни нагласи, в посоката на мислите ни. За мен наистина има магия на Коледа, точно защото в този ден има 

от всичко хубаво за всеки един от нас. Изживяването на това изобилие от материални и духовни неща ни 

помага да засилим вътрешната си увереност, че това е време, когато допускаме върху себе си поток от 

позитивна енергия и той ни кара да вярваме в най-доброто, което може да ни се случи. А убеждението в 

положителното развитие на нещата е вече голяма част от сбъдването на желанията ни. Не случайно в края 

на годината се отказваме от вредни навици, не случайно започваме на чисто, не случайно правим неща, 

които дълго сме отлагали.                                                                                                                                              

Чудото Коледа съществува в малкия свят на един човек и в умението му да предава положителната енергия 

на другите хора, да ги заразява с нея. Така става чудото – чрез изживяването и раздаването на потока 

положителна енергия, която носим в себе си. Когато милиони хора обменят тази енергия, тя се превръща в 

магия. Това може да се случва всеки ден, не само на Коледа. Въпросът е колко силно го искаме.   

Любомир Запрянов, 11 клас 

Бояна Георгиева, 7б клас 
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                                           Кучето без име  

 Имаше едно малко куче с дълга оранжева козина, сини очи, къси крачета и 

клепнали уши. То си нямаше нито име, нито дом, защото беше стока в зоомагазин. 

Там живееше лошо. Беше затворено в клетка, до която имаше други клетки с 

кучета, бели мишки, папагали и дори змии. Всякакви семейства идваха в магазина, 

но нито едно не хареса кученцето без име. За едни козината му беше прекалено 

оранжева, други я намираха много дълга, трети считаха крачетата му за прекалено 

къси...                                                                                                             

Наближаваше третата Коледа, която то щеше да прекара в този магазин.                  

–  Не, този път няма да остана тук – каза си кученцето една вечер. – Трябва да 

избягам!                                                                                                                        

Един ден продавачите забравиха да заключат клетката му. Кученцето използва 

случая, за да си плюе на петите и се изстреля на улицата. Колко светло беше 

навън! То тичаше, тичаше с всички сили, за да избяга, защото един от продавачите 

се втурна да го гони. Сърцето му туптеше едновременно от страх и от радост.                                  

Надвечер започна да вали сняг, който бързо скри следите му. Кученцето се 

почувства щастливо. За първи път, откакто се беше родило, виждаше сняг! Колко 

бял и пухкав беше той! То си игра дълго със снега. Гонеше снежинките, опитваше 

се да ги изяде, дори успя да лапне няколко, които веднага се стопиха в устата му. 

На една улица миришеше хубаво. Коремчето му започна да курка. За щастие един 

добър чичко му хвърли една голяма пържола. То я изяде лакомо за няколко 

секунди. Когато напълни коремчето, му се приспа. Намери си едно стъпало на 

завет и заспа. Събуди се от виковете на едно момиченце, което не спираше да 

повтаря :                                                                                                                               

- Благодаря за кученцето, мамо! Колко е хубаво! Благодаря! Благодаря! - За какво 

куче говориш ? – чу се друг глас от входа на къщата, пред който кученцето беше 

заспало.                                                                                                                                

- Ще го нарека Бъки – приближи се момиченцето и го погали по гърба.                    

Колко пухкава беше тази милувка! Бъки близна ръката на момиченцето в отговор.                                                                                                            

Това беше най-щастливата Коледа за момиченцето и за кученцето, което вече си 

имаше име и семейство. 

Емил Лебльо,. 4б клас 

Стават ли чудеса на Коледа 

Казват, че по Коледа стават чудеса. Знам, че това е празник, който милиони хора по света празнуват, 

вярвайки в магията му. Тогава всички стават по-добри, по-мили, по-всеотдайни. Но защо по това време на 

годината се променяме толкова? И случват ли се действително свръхестествени неща точно на този ден?                                                                                                                                                             

Според мен на Коледа не съществува никаква научно доказана съвкупност от действия и думи, които 

притежават чудодейни свойства и могат до доведат до някакъв феномен, наречен „чудо”. По-скоро хората, 

които се опират на фактите в живота, биха казали, че това е един обикновен почивен ден, на  

Продължава на стр. 11 

Севар Христов, 5 г. 

Никола Терзиев, 1а 

клас 

 

Люси Петрова, 6а клас 
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                                                         Кученцето от Коледа    

Аз много обичам кученцата и много искам за Коледа да получа точно такъв подарък. 

Имам си всичко, мечтая само за още един приятел – малко, сладко, пухкаво кученце. 

Всеки ден мисля за това.                                                                                                          

Една вечер се прибрах от училище много изморена и заспах рано. В съня ми се появи 

едно много мило кученце, което се беше изгубило в гъста гора. Там беше студено и 

валеше леден дъжд. Кученцето бе много красиво. Женско, с три цвята - тъмнокафяво 

по ушичките и на опашката, светлокафяво в останалата част от тялото и бежово на 

муцунката. То беше гладно и мечтаеше да си намери семейство. След дълго скитане из 

тъмната и страшна гора кученцето срещна Дядо Коледа. Когато видя малкото 

животинче, добрият старец се сети, че някъде из получените писма беше прочел, че едно момиченце иска 

точно такова кученце за Коледа. Спря шейната с елените и взе кученцето със себе си. Пътувайки из 

небесната шир, в един момент кученцето започна да лае и да подскача в шейната с всички подаръци, които 

Дядо Коледа трябваше да раздаде в приказната нощ. Вниманието на малкия космат палавник беше 

привлечено от голяма къща, цялата в приказна украса и с огромен снежен човек на двора. Дядо Коледа знае 

всичко, затова веднага разбра защо кученцето е неспокойно и толкова любопитно. Спря шейната, остави 

кученцето в двора на къщата и полетя отново. Мъничето беше гладно и веднага се втурна към дома, от 

който се носеше ухание на печена пуйка, коледни сладки и ябълки с канела. Стигна до вратата на къщата и 

започна да драска по нея, сякаш знаеше, че това е новият му дом.                                                                                                                                                             

В този момент аз бях до камината и четях коледни приказки от любимата книжка на баба. Бях много 

щастлива, защото всички бяхме заедно в тази прекасна коледна нощ. Изведнъж чух драскане отвън и 

скочих от стола. Изтичах до вратата. Отворих я и какво да видя? Кученце! То ме гледаше със своите черни 

очи и махаше щастливо с опашка. Изведнъж се хвърли в ръцете ми и започна да ме ближе по лицето. 

Толкова много се зарадвах! Мечтата ми за Коледа се беше сбъднала. Нарекох кученцето Лъки, за да живее 

дълго и щастливо и да носи светлина в нашето голямо семейство.                                                                 

След миг се събудих! Бях в леглото си. Разбрах, че съм сънувала Лъки. Но Коледа предстои. Затова 

направих само едно нещо. Пожелах си всички деца по света да получат своя мечтан подарък за Коледа. 

Дюн Латуш, 4б клас 

който се събираме заедно с близките си хора, разменяме си подаръци, купени от магазина и с убедителна 

усмивка лъжем малките дечица, че Дядо Коледа е оставил тези шарени пакети. Поне докато малчуганите не 

пораснат и разберат, че Дядо Коледа не съществува и всичко, в което са вярвали като малки, е измислица на 

техните родители с цел да запазят детското им въображение, вярата и любовта им към този празник. Но 

необходима ли е тази лъжа? Ще я подържаме ли и ние, когато станем родители? А дали все пак в главите ни 

не се е скрила мъничка искрица надежда за съществуването на така нареченото „чудо”? Дали не се надяваме 

горещо да го има, осбено когато искаме нещо в живота ни да се промени към по-добро? Не сте ли се молили 

поне веднъж горещо за чудо, когато нищо не зависи вече от вас, а искате много някой любим човек да 

остане с вас сега или завинаги?  Ще оставим отговорите на хората, които подслаждат научните факти с 

малка щипка магия. Аз на този празник участвам в едно свещенодействие с майка ми, когато украсяваме 

цялото ни жилище с гирлянди и светлини. И най-вече, когато елхата заблести цялата в играчки, когато 

родителите ми приготвят празнична вечеря и денят минава в топли и сладки приказки с близките ми.                                                

За мен Коледа е един хубав и топъл семеен празник, в чиято чисто човешка чудна емоция трябва да 

вярваме. Дори само защото всеки има нужда понякога за малко да се върне назад към детството си. А 

детството е най-невероятната приказка, която всеки един от нас е преживял. 

Иван Запрянов, 11 клас 
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Гост на броя е поетесата и културен журналист Катя Кремзер. 

Родена е в София, но живее и работи във Виена. По образование е магистър по 
електроника от Техническия университет в София и магистър по бизнес 
администрация от Хъмбърсайдския университет „Линкълн“, Великобритания. 
През 2014 издава първата си книга „Среднощно ноктюрно“. През октомври 
2015 излиза стихосбирката „Обичам те, любов“, с редактор – Маргарита 
Петкова, издателство „Лъчезар Минчев“, а през 2017 година излиза и третата ѝ 
поетична книга „Пясъчна роза“, с редактор Анжела Димчева, издателство 
„Персей“. 

Стиховете ѝ са включени в антологии на български („Българското слово на 
литературния глобус“, 2018), сръбски, македонски, украински, турски 
(„Съвременна българска поезия“, 2018, Ахмет Емин Атасой) и арабски език 
(„Самотата изтриваше краката си“, 2018, Хайри Хамдан), публикувани са в 
турското сп. „Берфин бахар“, в сайтове за култура и литературни издания, 
като In Life, „Литературен свят“, „Културни новини“, сп. „Везни“, Факел.бг, 
Епицентър.бг, в-к „Труд“, „Литературен глас“, „Жената днес“ и др.  

Участвала е в множество литературни празници и фестивали като Дни на Австрийската култура в Бургас, 
2017 г., фестивал „Морски изгреви“ – Ахтопол, 2016, Международен Панаир на книгата 2017 в НДК, 
фестивал „Българска душа на Святата земя“ – Израел, 2018 и 2019 г. 

От няколко години пише за вестник „Труд“, Епицентър.бг и др., статии и репортажи за културни събития в 
България и чужбина, отразява в медиите и разпространява постиженията на българската култура по света. 

На 24-ти май 2018 г., е наградена с Грамота от Министерството на културата за принос в популяризирането 
на българската култура, а през юни 2018 – със Специалната награда на СБП за участието си в конкурса „В 
полите на Витоша“. В първия международен литературен конкурс „Небесни Меридиани“ 2018, Израел, 
печели Първа награда за поезия във втора възрастова група. 

Предколедна приказка I 

 
(По „Снежната кралица” на Андерсен) 
Навън е студ, годината към края 
(как всичко оправдавам със студа). 
А Снежната кралица пак събира 
колекция от ледени сърца. 
Душа отварям – няма шанс при мене, 
дори да счупи сто огледала. 
Очите ще разплача, да излеят 
коварните ѝ ледени стъкла. 
Със дъх затоплям всяко малко цвете, 
да преживее с мен до пролетта. 
Животът не е нещо мимолетно – 
нали и те са нашите деца? 
Когато всеки просто осъзнае, 
че да даряваш хляб и светлина – 
светът, дори да е далеч от рая, 
попива жадно, търси топлина. 
Студът ни свива, всеки се затваря 
(пак всичко оправдавам със студа). 
На всяка крачка погледи ме спират 
и Божията воля е това. 
Дори и теб неволно оправдавам – 
така ти пасна малкото стъкло. 
Света обиколих да те намеря, 
но нямам власт над ледения блок. 
Ще продължа, на всяка крачка пея. 
След мене никнат пролетни цветя. 
Аз знам, да те разплача ще успея 
и розите ще цъфнат до една… 

Предколедна приказка III 
 
(По „Дванайсетте пътника” на Андерсен) 
Дванадесетият пътник вече е тук, 
от каляската празна е слязъл. 
След дванадесет нощи брои си наум, 
тихо сбогом с тъга да ни каже. 
Сред гирлянди и чаши, безброй светлини, 
всички нова надежда празнуват.  
Награден с радостта на искрящи очи, 
си отива декември без думи. 
Нагласил е прекрасни блестящи елхи, 
дъх на топло в сърцата оставил. 
Ще си тръгне самотен и тъжен дори, 
не успял чудеса да направи. 
Не тъгувай, декември, всеки спомен е мил, 
щом за малко отворим сърцата. 
С всяка стъпка за нас си света променил 
и животът потегля нататък. 
Много работа има, твърде много тъга – 
разрушихме света наполовина. 
Ще ни стигнат ли всичките топли лета, 
че без страх да посрещаме зими? 
Колко тъжно изглежда за тебе света 
и пак ласка за всеки оставяш. 
До тавана за нас си издигнал елха, 
със любов си звездата поставил. 
Който има сърце твоят жест е разбрал 
и звездата предава нататък. 
Този свят досега е така оцелял – 
със подарък, предаден нататък… 
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Скъпи Вазовчета, родители и учители от Българско училище „Иван Вазов“ в Париж, 

За мен е чест и щастие да гостувам със стихове в Коледния брой на вестник „Вазовчета“, издаван от вас 
под ръководството на отговорния редактор и учител, г-жа Янета Димитрова.  

Честита първа година на вестника, който с удоволствие и интерес следя! Възхитена съм от идеите и 
темите, от начина, по който ги развивате - креативно и с фантазия! 

Пожелавам на всички ученици от БУ „Иван Вазов“ в Париж и техните семейства, на преподавателите, 
както и на директорката - доц. дпн Елена Сачкова, щастлива Коледа и весели празници, успешно 
завършване на срока и учебната година! 

Мили Вазовчета, бъдете все така ентусиазирани в създаването на вестника! За журналистите и всички, 
които пишат за другите, е най-важно да насочват вниманието на читателите към важните за 
обществото и хората теми, да бъдат радетели на истината. Човек и с думите си може да помага на 
другите, на онеправданите и бедните, да прави света около себе си по-добър.  

Весели Коледни празници и една мирна и успешна Нова 2022 година! 

ЗИМНА НОЩ 

Ще мине зимата, ще литне  

и пролет ще зове полето. 

Но още спомените зимни 

не са запълнили сърцето. 

Когато тихо приближават 

и с дъх рисуват по стъклото, 

с усмивка, снежно побеляла, 

снега изтръскват и потропват. 

Във тъмното напразно чакам 

ръцете със ръце да стоплим. 

Премръзнали накрая в мрака 

подпъхвам пръсти под палтото. 

През сняг мъждукащи фенери 

огряват приказните нощи. 

Следата трудно ще намерим. 

Снегът навява още, още... 

СНЕЖНО УТРО 

 

Така просветна слънцето, прогледна 

през облаци и сутрешна мъгла. 

Една сълза се стичаше вълшебна - 

студът разлисти приказни цветя. 

Светът се скри под белите одежди, 

притихнал, сънен, скрежно засиял. 

През ледени цветя навън поглеждам – 

а той ме среща нов и чисто бял. 

Снегът вали, засипва безметежно 

със нежната си приказна ръка, 

оплел е красота от бяла прежда, 

картината променя без следа. 

Наистина е малко носталгично - 

изчезват даже нашите следи. 

С това ще свикна (често си повтарям),                                    
пътеки много, правим ги сами. 

Снегът е чистота, така го чакам, 

покри набързо клони и листа. 

Дори и вечер, в царството на мрака, 

рисува тайно своите цветя. 

Не мисля за студа и в тъмнината 

оставям нови, весели следи. 

В сърцето ми надежда скрита чака, 

сред сняг, насипал радост и мечти. 

 

Стиховете са от 

стихосбирката 

“Пясъчна роза”. 

МАЛКАТА РУСАЛКА 

(По Ханс Кристиян Андерсен) 

Да стъпва по ножове е готова, 

за танц със него - жертва свобода. 

Безгласно любовта си да говори, 

с очите нямо пее песента. 

Русалката сестрите си остави, 

за миг не се обърна, продължи. 

Прекрасни морски дълбини 
забрави, 

прегърна влюбените си мечти. 

Обречена любов сега е всичко – 

надеждата за нея е съдба. 

 

 

До него да живее, но самичка 

заспива пред затворена врата. 

Дълбока болка крие във сърцето, 

щастливо се усмихва през деня. 

Не знае, че в света с приоритети, 

последно място има любовта. 

Във тъмното се вглежда, но не 
спира, 

не чува гласовете на нощта. 

Прегръдка със вълната си избира – 

русалките не жертват любовта… 
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В ботушите на Дядо Коледа 
 
 Брей, че интересни ботуши! Топлички, 

мекички, червени и пухкави, с дебела и здрава 

подметка. Сякаш са направени за много дълъг път. 

Ами да! На Дядо Коледа са! Ще ги премеря. Хоп.  

Оооооо! Чакайте! Къде хукнахте, ботушки? 

Ох-ох-ох! Падааам! Туп. Пфууу, нищо не виждам. 

Дори устата ми се напълни със сняг. 

Ах, че красивоооо! Каква вълшебна снежна 

планина и колко странни малки къщичкииии... 

Ами коя е тази голяма къща? На кого ли е? Я да 

видя! 

Ооооооо, еленчета! Не, не, не! Добро еленче, добро еленче! Не! Не ме яж, моля те! Ох, ааааа!  Ммм, 

само ме облиза, мокро е. Супер! Добричко си ти! Знаех си аз. Може ли да те погаля? Ти на кого си? А аз 

къде съм? Гледаш хитро, но нищо не ми казваш. Тогава вървя след теб към голямата къща. 

Чук-чук-чук! Кой ли живее тук? А, вратата сама се отвори! Бъррррр! Хладничко е и хлъзгаво. 

Охххх! Колко пъти ще падна днес? Този праг е от лед. А колко светлинки има и колко е просторно тук! Не 

е обикновено това място. Толкова много пакети имаааа! Но всъщност това не са пакети, а хиляди 

опаковани подаръци. Колко хубаво! 

Еееей, внимавай малко де! Удари ме. Ти пък какво си? Ах, колко си красиваааа и интереснаааа! Ти 

да не би да си елф? Така си и помислих. Елфина? И на мен ми е много приятно! Ще ми покажеш ли това 

място? Нима това е къщата на Дядо Коледа? Никога не бих повярвал, че мога да попадна тук. Най-много 

от всичко на света искам да видя работилницата на Дядо Коледа. Ще ме заведеш ли? Да? Да тръгваме! 

Колко дребни човечета! Елфи ли са? И колко много подаръци правят! А, ето това там да не е моят 

подарък? Невероятно! Пожелах си точно това! Красива електрическа тротинетка. Не е просто тротинетка? 

А какво е тогава? Лети! Ами дали е моята? Ще ми я даде ли Дядо Коледа? Може ли да го питам? Моля те, 

моля те, моля те! Спокоооойно! Добре, няма да кажа на никого, обещавам! 

Ах, това не е ли Дядо Коледа? Той е нали? Познах го по червения костюм, дългата бяла брада, 

интересната шапка и добрите сини очи. Но той е бос! Ами да, бос ще е. Аз съм в неговите ботуши. Сега 

разбирам как си ги е изгубил. Когато обикалял домовете на хората, се скрил в къщата на Иван, за да 

разбере дали момченцето е слушало. Белобрадият старец си събул ботушите, за да не скърца по пода и да 

не го чуят. Но детето за малко да го разкрие и Дядо Коледа толкова бързо изчезнал, че забравил ботушите 

си навън в снега.  

Здравей, Дядо Коледа! Много ми е приятно! Да не би да си търсиш ботушите? Аз ги намерих и с 

тяхна помощ пристигнах при теб. Извинявай, но ако ти ги върна, как ще се прибера вкъщи? А ако не 

стигна навреме, мама много ще се притесни, ще се ядоса и може да ме накаже. Никой няма да ми повярва, 

че съм бил в къщата на Дядо Коледа. Обещавам ти да пазя тайна. Но как ще се прибера? Даваш ми 

шапката си? И тя е вълшебна? Ще се прибера ли с нея вкъщи? Добрe. Чудесно! А моят подарък? Значи 

няма да го получа сега? Ще чакам до Коледа. Така е честно за всички. Слагам шапката. Какъв силен вятър! 

Вдигна ме. И как ме върти! Става нещо странно. Май пак ще падна. 

Ух, пак съм в снега. Колко пъти ще падам днес!  

Ммммм, какво става? Защо ми е студено на бузата? И мокро. Рошко, кученцето ми, ти ли си? Защо 

съм вкъщи? Не бях ли при Дядо Коледа? Кой ден е днес? Вторник! Трябва да съм на училище, а съм се 

успал. Жалко! Всичко това е било сън. Ами тази шапка... 
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                                       ПОКАНА 

 

Здравейте българчета, живеещи извън България!                                  

Каним Ви да участвате в нашата инициатива "Баба Марта по света".  В 

която и държава да емигрират, хората пренасят със себе си някои от 

традициите на своята родина. 

Подаряването на мартеници е една от най-типичните и най-любимите 

български традиции. Разкажете ни как отбелязвате 1 март във вашето 

семейство, училище, приятелски кръг или българска общност. Може 

също да ни изпратите снимки и рисунки.                                       

Очакваме вашите материали до 10 февруари 2022 г. на електронен 

адрес yaneta.dimitrova@abv.bg .                                                                         

Те ще бъдат публикувани в следващия брой на нашия вестник, който 

ще излезе на 1 март 2022 г. 

КЪСМЕТЧЕ 

Богатството на теб се пада. 

Използвай го с наслада! 

КЪСМЕТЧЕ 

Радостта ти ще получиш  

и в живота ще сполучиш. 

КЪСМЕТЧЕ 

Да сте весели, щастливи! 

Да сте здрави и игриви! 

КЪСМЕТЧЕ 

Любовта ви ще е вечна, 

забавна, безконечна. 

КЪСМЕТЧЕ 

Пътешествия на теб се падат, 

защото много ти прилягат. 

Лора Брандт, 5б клас 

Теодор Терзиев, 5 г. 
Филип Брандт, 2б клас 

mailto:yaneta.dimitrova@abv.bg
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 И сандъкът станал уютен дом за призрака, който заживял щастливо с новия си приятел. 

Студио по журналистика и творческо писане, БУ “Иван Вазов” - Париж 
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