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Ученически съвет

Н

а 26 ноември 2015 г. бе учреден ученическият съвет. На
първата сбирка представителите на класовете бяха поздравени от
ръководството на училището и разгледаха проектите на устава и плана за
дейността. Пожелаваме им успех, свежи идеи, воля да ги осъществят и много
съмишленици!

Нашите таланти

Наградените участници в националния ученически конкурс +Национален парк “Рила” познат и непознат”

Н
За още информация на:
 страницата на училището
във Фейсбук
 нашия сайт pgkoroljov.weebly.com

ашите талантливи корольовци отново ни дават
повод за
гордост!
На 26.11.2015 г бе проведен заключителният етап на Националния ученически конкурс “Национален парк
"Рила" - познат и непознат".
В конкурса за детска рисунка бе наградена Наталия Спасова от IX в клас II място.
В конкурса за ученически проект бяха
класирани Мария Вучкова от Х г клас
- I-во място, Рилка Дангулова от ХI в
клас - II-ро място, Кристияна Васева
от Х г клас - III - то място.
С поощрителни награди бяха отличени Лилия Попова от Х г клас, Габриела Гущерова от Х г клас, Лили Стоилова от ХI в клас и Марияна Соколова
от ХI в клас.
Ръководител на групата бе д-р Елка
Владимирова.

СТРАНИЦА 2

О

фициалната резиденция на Дядо Коледа се
намира в Северна Финландия, в областта Лапландия.
Напапиири е туристическо селище, където освен дома на Дядо
Коледа има негов пощенски
офис, музей на коледните традиции, магазини за сувенири,
ресторанти, кафенета, детски
кът и парк.
Този комплекс е разположен
на Северната полярна окръжност –мислена линия, северно
от която поне един ден през
лятото слънцето не залязва (22ри юни) и поне един ден през
зимата (22-ри декември) слънцето не изгрява.Тук можете да
си направите снимка с по един
крак
от
двете
страни
на Арктическия кръг. Селото
на Дядо Коледа е такова, каквото всяко дете винаги си
е
представяло, че е – снежна
зимна страна на чудесата с
един добродушен старец, който
всеки ден се грижи за тях. Неговата работилница и помагачите
му показват как се справя той,
докато пощенската станция е
изложила част от 600 000-те
писма, получавани всяка година от цял свят, от които около
една трета получават отговор.

При влизането гостите се посрещат от елф (джудже) и през коридора се въвеждат в стаята.
В Пощенския офис всеки може да
си избере коледни картички, да ги
надпише и да ги даде на Снежанка за изпращане. Тя има грижата
на Коледа съответните адресанти
да ги получат. По същия начин като картички можеш да изпратиш твоя снимка с Дядо Коледа
на близките си. Точно за Коледа

твоите роднини и приятели ще получат поздравителни картички от
теб, на които е официалната ти
снимка с Дядо Коледа.
Един неустоим магазин за подаръци осигурява десетки хиляди
коледни подаръци, които могат да
бъдат изпратени вкъщи с пощенското клеймо на селото на Дядо
Коледа или срещу символично
заплащане да добавите името на
вашето дете в списъка на получателите на пощенска картичка от
Дядо Коледа.

Кой е дядо коледа

Първообразът на
добрия старец можем да търсим
още в древните
богове – северния
Один, гръцкия Посейдон, римския
Нептун… В славянската традиция
това е богът на слънцето – Даждбог.
Но най – близка до нас остава легендата за Свети Никола. Той е
роден през 280-та година Патара
– Ликия, Мала Азия (днешна Турция). Едва 30-годишен става
епископ на град Мира (днес
гр.Демре, Турция). Легендата
разказва, че той бил благороден
човек, много мил с децата, и използвал наследеното си богатство,за да помага на бедните. В почит на неговата щедрост е останала традицията хората да си разменят подаръци на 6-ти Декември – денят на светеца.
Модерният Дядо Коледа е роден от въображението на Клемент Кларк Мур през 1822 година. Той бил силно образован човек и поет от Трой, Ню Йорк. Мур
пише поемата “Гостуването на Св.
Никола“ като подарък за своите
деца. В нея той изобразява един
закръглен, дребничък като елф
Дядо Коледа, който идва на шейна от Севера, дърпана от малко
еленче. На лунна светлина в дните преди Коледа той ходи от покрив на покрив, тихичко се спуска
по комина, за да влезе в домовете и да остави подарък на децата
във висящите по камината чорапи.

СТРАНИЦА 3

Б

ъдни вечер е един от
най-важните
семейни
празници. Той е посветен на дома, огнището, но и на
умрелите предци-родственици,
които също се считат за част от
семейството.

В различните краища на страната народът я нарича Малка Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка.
По стара традиция, преди да се
нареди празничната трапеза на
Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва специален пън в
огнището, наречен бъдник. Отначало разбърква с него огъня, наричайки: "Колкото искрици, толко пиленца, шиленца, теленца,
дечица в тоя дом!" После поставя
тънкия край на дръвчето в огъня;
там то остава да тлее цялата нощ
и да поддържа огъня жив. Дървото е крушово, дъбово или буково. В предварително издълбана в него дупка се сипва червено
вино, тамян и зехтин за берекет.
Преди да се сложи в огъня, се запечатва с пчелен восък. Така приготвен коледният бъдник, наричан още коледник или прекладник, се смята за миросан и осве-

На Бъдни вечер на трапезата
трябва да има 7, 9 или 12 ястия.
Гозбите са постни.
Задължително се приготвят
сарми, пълнени чушки и компот
тен и вече може да бъде принесен в жертва на божествата. Преди да започне вечерята на Бъдни
вечер, най-старият мъж в дома
прекадява трапезата. Прекадяват
се и всички помещения в къщата,
кошарата,
обора.
Празничният хляб в различните краища на България се нарича боговица, вечерник или коледник. На трапезата се разчупва от
най-възрастния в семейството с
думите: "Ела, Боже, да вечеряме".
Първото
парче се слага
под иконата на
света Богородица. Момите слагат залък от боговицата под възглавницата си,
за да им се присъни момъкът, за
когото ще се омъжат.Всеки трябва да опита всички ястия, за да
му върви годината. Накрая по избраните орехи се гадае ще бъде
ли здрав; ако орехът е пълен, няма да боледува. Докато трае вечерята, никой не трябва да става
от масата. Трапезата не се вдига
цялата нощ, за да не избяга късметът. Вярва се, че когато домочадието заспи, Бог или близките
покойници идват да вечерят. Когато настъпи полунощ и Коледа,
тогава ще дойдат коледарите

Облечени в нови дрехи, заметнати с ямурлуци, с калпаци, украсени с чимширови китки, пуканки,
нанизани на червен конец, сушени сливи, стафиди, коледарите
обхождат всички домове. Станеникът изрича благословия, предназначена за семейството и къщата; после дружината изпява песни
и за всеки един поотделно. Стопаните даряват богато коледарската
дружина — колаци, дребни пари,
месо, сланина, брашно, боб, лук,
вино и орехи. С част от събраното
на следващия ден коледарите си
устройват угощение; друга част
продават и даряват парите за църквата, училището или читалищеКоледарска песен
На здраве ти домакине!
От бога ти много здраве!
Колко здравец по планина,
толко здраве в тая къща,
в тая къща, в таз дружина!
Колко здравец по планина,
колко звезди в синьо небе,
толко здраве в тая къща!
По дечица, по сточица,
здраве, късмет и берекет,
жито, просо, мед и масло!

Седмица преди Коледа имах неочакван гост.
Тъкмо бях приключила с домакинската работа и се канех да си лягам, когато чух
шум в предната част на къщата. Отворих вратата на хола и видях Дядо Коледа до
елхата. Той ми направи знак да не викам, като сложи пръст на устните си. "Какво
правиш?" - започнах да го разпитвам.
Но думите ми секнаха, като видях, че в ъгълчетата на очите му има сълзи. Неговата
обичайна веселост липсваше. Отговори ми с едно изречение: "Учете децата!"
Изпаднах в недоумение. Той предугади въпроса ми и с едно бързо движение извади зад елхата една торба с играчки.
Стоях объркана, а Дядо Коледа повтори: "Учете децата! Учете ги на същността
на Коледата, тя е забравена!"
Той бръкна в торбата с играчки и извади елхичка: "Учете ги, че чистият зелен
цвят на празничната елха - елхата, която остава зелена целогодишно - изобразява вечната надежда на човечеството. А острият и връх, насочен към небето,
символизира посоката на човешката мисъл - нагоре."
Дядо Коледа бръкна отново в торбата, извади една блестяща звезда и я окачи на
елхата: "Учете децата, че звездата беше небесният знак на обещаното отдавна. Бог беше обещал Спасител на света и звездата беше знак, че обещанието е
изпълнено."
След това бръкна и извади една свещ: "Учете децата! Символиката на свещта
е, че Христос е светлината на света и когато виждаме запалената свещ, си
спомняме за Този, който измества тъмнината."
Той бръкна за пореден път и извади един венец: "Учете децата, че венецът символизира вечната природа на любовта. Истинската любов е нескончаема. Любовта е един непрекъсващ кръг на привързаност."
Следващото, което извади, беше една малка фигурка на Дядо Коледа: "Учете ги,
че Дядо Коледа символизира щедростта и добротата, които чувстваме през
декември."
Той бръкна отново и извади един лист от бодлива зеленика: "Учете децата, че
това растение символизира безсмъртието, символизира короната от тръни
на нашия Спасител, а червените плодове - кръвта, пролята от Него."
После закачи на елхата един подарък: "Учете децата, че Бог така възлюби света, че му даде Своя единствен Син. Ние Му благодарим за Неговия несравним
дар. Мъдреците се поклониха пред святото дете и Го дариха със злато, тамян
и смирна. Трябва да поднасяме подаръци в същия дух като мъдреците."
Бръкна отново в торбата и извади едно захарно бастунче: "Учете децата, че захарното бастунче символизира гегата на овчаря. Тя му помага да връща заблудилите се овце в стадото. Захарното бастунче означава, че сме закрила за братята си."
След това извади от торбата един ангел: "Учете децата, че ангелите бяха предвестници на добрата новина за раждането на Спасителя. Те пееха:"Слава на
Бог на небето! Мир и любов между хората на земята!"
Чух топъл звук и той измъкна от торбата една камбанка: "Учете децата, че загубените овце биват намирани със звука на камбаната. Тя трябва да завърне хората в лоното."
Дядо Коледа погледна доволен към дървото. Блясъкът се върна в очите му:
"Помнете, трябва да учите децата на истинския смисъл на Коледа, а не да ме поставяте в центъра, защото аз съм само скромен Негов служител, покланям Му се и
Го тача - нашия Господ, нашия Бог!"

Лесни идеи за коледна
декорация

Иванчо пише писмо:
"Скъпи Дядо Коледа, единственото което искам е твоя
списък на всички момичета,
които са се държали лошо.."
Екип: Маргарита Владимирова - редактор
инж. Ирена Величкова - дизайн

