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СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Ученици от групата „В света на медиите“ към проект
„Твоят час“ с ръководител г-жа Миглена Павлова осъществиха серия
от интервюта по случай Коледните празници с директора на
училището г-жа Даринка Божинова и други учители.

Даринка Божинова—директор на СУ
„Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Варна

Ученик: Какво означава за Вас
Коледа?
Г-жа Божинова: За мен Коледа
е един от най-големите и светли
празници, по време на който се
събира цялата фамилия. Правим
равносметка за свършеното през
годината и отправяме пожелание за
здраве и берекет през идващата.
Ученик: Какво настроение Ви
създава Коледа?
Г-жа Божинова: Коледа, и на
малки, и на големи създава радостно
настроение. Това е времето, в което с

голямо желание избираме подаръци
за нашите близки и очакваме да
получим и ние.
Ученик:
Вярвате
ли
в
Коледната магия?
Г-жа Божинова: Да, вярвам в
коледната магия, защото в тази нощ
се случват чудеса, защото всички са
много усмихнати, щастливи и добри.
Ученик: Какво Ви дава Коледа?
Г-жа
Божинова: Коледните
празници ми дават възможност за
равносметка, дават ми възможност да
оценя какво съм успяла да направя и
какво не съм. Зареждат ме с много
оптимизъм и очаквам и си пожелавам
следващата година да бъде по-добра
от изтичащата.
Ученик:
Мислите
ли,
че
коледната магия достига до всички?
Г-жа Божинова: Надявам се
коледната магия да завладява всички
– и малки, и големи по целия свят,
защото в тази нощ се раждат чудеса.

Ученик: Какво означава за Вас
Коледа?
Г-н Денчев: Коледа е най-истинският
християнски празник. Това е време, в
което сме близките си хора.
Ученик: Какво настроение Ви
създава Коледа?
Г-н Денчев: Това е момент, в който
имаме възможност да сме малко по-добри
и да си пожелаем хубави неща.
Ученик: Вярвате ли в коледната
магия?
Г-н Денчев: Смятам, че коледната
магия е във всеки от нас.
Ученик: Какво Ви дава Коледа?

Ученик: Какво искате да Ви
подарят за Коледа?
Г-жа
Божинова:
Аз
имам
способността да се радвам и на
малките неща. И за мен здравето и
усмивките на моите близки е голям
подарък. Така че очаквам всички мои
близки приятели, моите ученици и
колеги да са здрави и много
щастливи. Това е моята мечта.
Ученик: Какво си пож елавате
за Коледа?
Г-жа Божинова: В святата
коледна нощ си пожелавам всички
хора по света да са здрави, щастливи и
усмихнати, да няма войни и да няма
гладни деца. На моите ученици
пожелавам да са здрави, щастливи и
благословени.
Пожелавам
Дядо
Коледа да не подмине дома на нито
един мой ученик и да им донесе найжеланите и красиви подаръци.
Весела Коледа и щастлива 2018
година!

Г-н Денчев: Време за истински
емоции и пълноценна почивка.
Ученик: Какво очаквате от тази
Коледа?
Г-н Денчев: Един хубав празник с
близките си хора.
Ученик: Мислите ли, че коледната
магия достига до всички?
Г-н Денчев: Мисля, че не всеки в
днешно време може да я има.
Ученик: Какво искате да Ви подарят
за Коледа?
Г-н Денчев: Здраве, късмет и
истински хора около мен.

Деян Денчев – учител по ФВС
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Ученик: Какво означава за Вас
Коледа?

Бисера Желязкова—старши учител
по биология и здравно образование

Ето какво сподели г-жа Желязкова за
училищния вестник пред нашите
репортери Боримир Николов от IXа
клас и Вероника Кираджиева от XIа
клас.

Г-жа Желязкова: Коледа е найхубавият семеен празник. Започва
още от Бъдни вечер, на която моето
семейство
спазва
традицията.
Приготвят се само постни ястия нечетен брой, питка с паричка и дрян
– паричка за късмет, дрян за здраве.
На Коледа цялото семейство се
събира. Разменя си подаръци. Коледа
е началото на един нов период, на
утвърждаване на добрината у хората и
на семейните ценности
Ученик: Какво
създава Коледа?

настроение

Ви

Г-жа Желязкова: Настроението е
коледно, приповдигнато, с желание за
празнуване.

Г-жа Желязкова: Да, коледната
магия е проявление на коледния дух и
благодарение на тях човек вярва в
изпълнението на мечтите си.
Ученик: Какво Ви дава Коледа?
Г-жа Желязкова: Надеж да.
Ученик: Какво очаквате от тази
Коледа?
Г-жа Желязкова: Здраве и топлина.
Ученик: Мислите ли, че коледната
магия достига до всички?
Г-жа
Желязкова: Достига
до
всички, които вярват в коледния дух.
Ученик: Какво искате
подарят за Коледа?

да

Г-жа Желязкова: Колибка за моето
куче.

Ученик: Вярвате ли в коледната
магия?

Ученик: Какво означава за Вас
Коледа?

Ученик:
Мислите
ли,
че
коледната магия достига до всички?

Г-н Чобанов: Коледа е много
хубав празник, вкусна храна, радост
за децата, елхи.

Г-н Чобанов: Зависи дали ще я
допуснем до себе си.

Ученик: Какво настроение Ви
създава Коледа?
Г-н Чобанов:
намерим духа.

Празнично. Ще

Ученик: Какво искате
подарят за Коледа?

да

Ученик: Вярвате ли в коледната
магия?

Интервюиращи:

Г-н Чобанов: Да правим добро.

Гергана Тодорова от XIа клас

Ученик: Какво Ви дава Коледа?
Г-н Чобанов: Надежда.
Ученик: Какво очаквате от тази
Коледа?
Г-н
Чобанов:
близките си.

Да се видя с

Ви

Г-н
Чобанов: Искам здраве и
една много хубава книга.

Емре Ремзи от IXа клас и

Ви

Евгени Чобанов— старши учител
по история и цивилизация

Училищен вестник

СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Н

а 02.12.2017 г. възпитаниците на СУ „П. Кр.
Яворов“ - Рая Иванова от III б клас,
Борислав Дянков от VI в клас и Радостина
Миленова от XI а клас взеха участие във „Вапцарови
дни 2017“ - проява, организирана от ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ по повод 108-та годишнина от рождението
на поета.
Рая Иванова от III б клас с творбата „Врабчова
сговорна дружина“ получи поощрителна награда в
първа възрастова група в Националния конкурс.

Учим за гората
На 7 ноември 2017 г., СУ „Пейо Яворов“
бе удостоено с международна награда
по програма „Учим за гората“.
Наградата бе присъдена за реализирани
от учениците дейности, чрез които се
интерпретира
гората
като
образователно средство с цел нейното
опазване. Тя бе лично връчена от
Председателят на Българско движение
„Син флаг“ – национален координатор
по програма „Учим за гората“.

Ден на народните
будители

П

ортрети на будители получиха в
навечерието на 1 ноември четирите
училища на територията а район
„Владислав
Варненчик”
Първо
основно училище „Княз Борис I”, ОУ „Патриарх
Евтимий”, СУ „Пейо Яворов” и ОУ „Стоян
Михайловски”. Инициативата е на районния
кмет Николай Костадинов и общинските
съветници от ГЕРБ Марица Гърдева и Николай
Георгиев. Дарените портрети са дело на
художника Живко Дончев и са копия на негови
творби, подредени в изложбената зала на
читалище „Петко Рачев Славейков 1928”.
Събитието е част от културния календар
на района, но има и образователен характер,
защото цели да възпитава младите хора в дух на
почит към народните будители и гордост от
делото им.

Ден на християнското семейство
И
тази
година
традиционно отбелязваме Деня
на християнското семейство с
изложба от ръчно изработени
художествени
изделия.
Многообразни проекти от къщи,
кукли, дървета, цветя, пана и
картини от дърво, хартия,
текстил, пластмаса, прежда и
конци
украсиха
празнично
фоайето
на
училището.
Изложбените експонати бяха
изработени от учениците с
помощта на техните родители
като знак на почитание към
семейните ценности.
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Н

а 12 и 13 декември 2017 г. в СУ
„П. Кр. Яворов“ се организира
Коледен
благотворителен
базар, разположен във фоайе „Начален
етап“.
Изработени
от
учениците
празнични
сувенири,
картички,
сладкиши бяха изложени за продажба.
По традиция събраните средства от
инициативата
се
предоставят
на
ученици от училището в неравностойно
положение.
Отец
Георги
от
православния храм „Свети Димитър“ в
квартал „Владислав Варненчик“ откри,
освети и благослови благотворителното
начинание.

Н

а снимките в ляво
ученици от 2б клас с
класен ръководител г
-жа
Мария
Богомилова
Христова изработиха коледни
картички за базара. Занятията
са част от проект „Твоят час“,
който
и
тази
година
продължава
в
СУ
„Пейо
Яворов“.
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СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна

Коледно
меню
Закуска - коледни прозявки.
Предиобедна закуска - баница с пари.
Обяд – супа „Коледна загрявка”,
основно ястие - коледно свинско със
снежен сос, десерт - празнична торта с
коледен пипер.
Следобедна закуска
коледни вкусотийки.

-

въздушни

Вечеря - пълнена пуйка с коледен сняг
и въображаема гарнитура, десерт коледна баклава с неизвестен пълнеж.

Вълшебно е по Коледа. Пухкави снежинки с цялата си красота и
блясък падат по земята и я покриват с бял дебел килим. Дърветата се
обличат с чудни зимни премени. Елхата чака децата да я украсят с
много играчки и светлинки. Всичко става приказно красиво, когато
стане бяло – и земята, и дърветата, и елхата.
Вълшебно е по Коледа. В детските очи блести коледната мечта за
чудо. В малките сърца трепти коледно вълнение. Децата са в очакване
да получат желаните подаръци от Дядо Коледа. Всички се подготвят
за предстоящото празнично събитие.
Много вълшебно е по Коледа. Отваряме сърцата си за доброто, за
радостта и благостта и с вяра в коледната святост посрещаме
благодатта.
Вероника Кираджиева от XIа клас

Приятен коледен апетит!

Вълшебно е по К оледа.
Еленчета подскачат.
Светлинки навсякъде блещукат
Елхата празнична, красива.
Лъщят гирлянди и играчки.
Армаган за всички има.
Коледни лампички шарени.
Огнени и пъстри.
Лъчи озаряват цялото небе.
Енергично е във всички домове.
Дядо К оледа пристига.
А всички го очакват през комина

Чудна зима е навън,
Екне детски смях,
Сняг вали, вали, вали,
Тихо трупа преспи,
И е празнично в нас –
Топло, благо и сърдечно,
А не мрачно, безнадеждно.
Коледа очакваме, нали?!
Обич, мир и благодат.
Ласка и усмивка да дарим на всекиго до нас
Ех, че радост и възторг!
Да посрещнем празника голям.
А в душите ни да затрепти коледното
настроение.

Гергана Тодорова и Габриела Жекова от 11а клас
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Коледни обяви
Търсим джудже с хавайско облекло.
Търсим коледно звънче с червени чорапки и бели
ръкавички.

Издирва се изгубен пингвин с чувалче и коледна шапка,
видян последно да излиза от училищния басейн.

Елен със счупени рога, с мръсна шапка и ръждясали
звънчета. Моля, обадете се за подробности в
Лапландия на тел. номер: 2018
Коледни сладки във формата на Дядо Коледа с вкус
на скреж.
Коледна шейна във формата на чин, която обикаля
и търси ученици за направа на коледни сладки.

Силвия Трифонова—5в клас
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Астрид Линдгрен—жената, която ни

На 7 ноември се навършииха
150 г. от рождението на
Мария Кюри – френски
физик и химик от полски
произход (1867 –1934).

дари с най-красивите детски спомени, а
именно историята за Пипи Дългото
чорапче! Известна и с подкрепата за
правата на детето и животните, както и със
съпротивата
срещу
телесните наказания
за деца. За шведите тя
е
национална
героиня.
Построява
един от най-големите
детски
медицински
центрове в Северна
Европа, който днес
носи името ѝ.

Бъдни вечер

О

фициален и църковен празник.
Нарича се още Малката Коледа.
Тази
вечер
е
начало
на
празненството, възславящо Христовото
рождение. На празничната трапеза има
нечетен брой постни ястия, колкото повече
са те, толкова по-богата ще е годината.
Вечерята започва с прекадяване първо на
трапезата, а след това стаите, оборите и
градината. Според народните вярвания
така се прогонват злите сили. След четене
на молитвата стопанинът разчупва питата с
парата и първото парче от нея е за
Богородица, второто е за къщата, а
останалите
се
разпределят
между
членовете
на
семейството.
Според
поверието, на когото се падне парата, той
ще има най-голям късмет през годината.

Обичаят повелява по време на ядене да не
се става, а пък момите поставят първия си
залък под възглавницата, за да сънуват за
кого ще се омъжат. Трапезата не се
прибира, защото се вярва, че умрелите
идват да вечерят и да се погрижат за
благополучието на живите. Днешната
коледна елха замества бъдника (пън от
плодовито дърво), който горял цяла нощ на
24 срещу 25 декември в огнището, за да се
помогне на раждането на новото слънце, на
новия бог, да му даде енергия и светлина.
Елхата със запалени свещи символизира
този обред. Основните цветове на украсата
й са червено, жълто, златно – цветовете на
слънцето и огъня, а запалените свещи са
като искрици от горящия бъдник.

Издава: СУ ”Пейо Яворов”
гр. Варна, ж.к.”Владислав Варненчик”
Редколегия: Председател - Д. Лазарова,
Зам. Председател - П. Никова
Фотограф: Мария Д. Христова
Техническо оформление: Стойчо Казаков

Мария Кюри е наградена
с Нобелова награда за
физика през 1903 г., като
по този начин
става първата жена
носителка на
престижната
награда.

Рождество
христово

Х

ристиянският
свят
чества
рождението на Сина Божий
Исус
Христос.
Според
Евангелието това станало в гр.Витлеем,
провинция Юдея. Пророк Данаил
предсказал, че Христос ще се яви 490 г.
след
възстановяването
на
Йерусалимския храм. Малко преди
раждането на Месията майка Му
Мария, заедно с Йосиф отиват във
Витлеем. Мария родила Сина си в
една пещера извън града. В небето
пламнала необикновена светлина,
явил се ангел, който съобщил на
намиращите се наблизо пастири,
че на света е дошъл Спасителят.
Коледа е народното наименование
на Рождество. В българската
национална традиция празникът
започва още от полунощ - с обичая
коледуване. В него участници са
само мъже- ергени, годеници и помлади, скоро женени мъже. От полунощ
до сутринта те обикалят домовете, пеят
коледни песни с пожелание за здраве,
щастие в семейството и богата реколта,
а стопаните ги даряват с коледен кравай.

