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ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

ДЯДО Коледа, Дядо Мраз, Санта

Клаус, Свети НиколайДрис
Крингьл

Домът на Дядо Коледа в

Лапландия се е превърнал
в голяма туристическа
атракция. В дните преди
Рождество Христово
къщата е посещавана
ежедневно от над 5000
души, като голяма част от
хората, които идват, са от
Япония и Европа.

Домът на добрия старец е разположен на няколоко
километра извън столицата Рованиеми - в градчето
Корвантунтури. Популярността на Лапландия идва в
началото на 50-те години на XX век, а дотогава зад
Полярния кръг било снежна пустош. Тогава в Рованиеми
пистига вдовицата на американския президент
Франклин Делано Рузвелт - Елеонор. Малко преди да
пристигне, съпругата на Рузвелт, на 9 километра от
Рованиеми, в Корванунтури, е построена къщата на
добрия старец. Наблизо минава път и местните жители
започват да продават сувенири на малкото туристи,
навестяващи все още почти неизвестната област в
далечната Финландия. Дестинацията обаче бързо
придобива популярност. Все по-често любопитни
туристи от чужбина започват да посещават покоите на

продължава на стр.2

Адресът на Дядо Коледа е:

Загйа С1аш

Агсис С1гс1е

96930 Коуашегш Рт1ап<1

Блясъкът на елхите, нежно
потрепващите гирлянди върху зелените
иглички, примамливите витрини на
магазините, сладкият дъх на сушени и
пресни плодове-май всички сме
подвластни на очарованието на
Коледа.Няма значение на колко години
сме.Не знам при вас как е, но за себе си
със сигурност мога да кажа, че малкото
зелено клонче на масата ми е в състояние
да повиши настроението ми с няколко
градуса и да изведе напрегнатия ритъм на
деня ми от безумието на всекидневната
истерия.Май в това е
разковничето...Коледа е един от онези
празници, които ни карат да се оттласнем
от ежедневието и да видим нещата около
себе си от друг ъгьл-осветени от
надеждата и очакването за промяна.

И ако това се случва с нас,
възрастните, то е още по- вярно за вас,
скъпи читатели на в-к „Вълна".3ащото за
вас празникът започва много преди да е
настъпил .Защото коледната треска е
нелечимо заболяване.Тя може да бъде
овладяна, за да не се изроди в нещо друго
и се лекува с много , много подаръци...От
все сърце ви пожелавам да намерите под
елхата, това, което сте си пожелали! Да
отворите шроко сърцата си за доброто,
което Дядо Коледа носи, и през идната
2019 година го посявате и жънете!

От Редактора
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КОЛЕДНАТА ЕЛХА

-Коледната елха е един от най-

популярните символи на Коледата.
Традиционно Коледната елха се украсява за
24 Декември и украсява дома до 6 Януари.
Присъствието на Коледната елха, в домовете
на хората има своята хилядолетна история. В
древен Египет с настъпването на зимното
слънцестоене е имало обичай домът да се
украсява с палмови клонки, символизиращи
триумфа на живота над смъртта.През късното
средновековие по време на Коледните
празници Германците и Скандинавците са
поставяли зелени растения в домовете си или
отвън точно до входната врата за да покажат
надеждата си за идването на пролетта и краят
на студената зима.Римляните украсявали с
дръвчета със свещи техните домове и си
разменяли подаръци по време на тържествата
в чест на бог Сатурн.

Историята на Коледната елха е дълга и
оспорвана. Едни вярват, че традицията води
началото си от езическите празненства, други
твърдят, че е чисто християнски обичай.
Според една легенда Мартин Лутер пръв
започва традицията на украсяване на
коледната елха. В една зимна нощ около 1500г.
от новата ера, вървейки през гората между
покритите със сняг дръвчета , той вижда как
звездите блещукат на лунна светлина между
клонките на дърветата, сякаш са украсени с
безброй свещи. Възхитен от гледката, Мартин
Лутер донася във своя дом малка елхичка
която украсява със свещи и по този начин
споделя с децата си видяното от него през
нощта.

Л.Г

Традицията с украсата на Коледната елха в

домовете от Германия тръгва из целият свят.
В Англия Коледната елха се свързва първо със
кралица Виктория и сватбата и с принц
Алберт, който бил германец. През 1841
година той украсява Коледна елха в замъка
Уиндзор, за да му напомня за неговият роден
дом.Украсата на Коледната елха все още била
домашно приготвяна. Младите дами
прекарвали часове докато изработвали
декорацията на елхата.През 1850 година
започва фабричното производство на украса
за Коледната елха. Започват да се
произвеждат стъклени топки и хартиени
гирлянди. По това време започва
навлизането на Коледната елха и в останалите
европейски страни, някои от които като
средиземноморските, все още не
възприемали напълно този символ. В САЩ
по времето на Американската революция от
18 век хесианските наемни войници
пренесли традицията за Коледната елха, както
и многото емигранти от Европа. Тогава е
било все още трудно намирането на украса за
елхата особено в т.н. Див Запад. По-късно с
развитието на технологиите започва и
производството на първите изкуствени елхи,
първо в Германия, а след това и в САЩ.

от 1стр.

Дядо Коледа непосредствено преди Рождество Христово.
Това продължава до 1985 г., когато домът на белобрадия старец
е напълно реконструиран и официално открит за целогодишни
посещения за децата и техните родители. През 1995 г. районът
е провъзгласен за "официалната столица на Дядо Коледа".
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Англия
Коледа по света

Всяка домакиня приготвя коледен пудинц в който пъхва
монета от шест пенса. Някои семейства предпочитат пая
пред пудинга или пък маслени сладкиши от бадемово
тесто със захаросани плодове. В менюто преди десерта
е включена и знаменитата супа от костенурки и, разбира
се пуйката.
В навечерието но Коледа и на следващия ден по улиците
могат да се видят многобройни карнавали и тайствени
пиеси, в които играят маскирани актьори. По стар
езически обичай костюмите им са направени от дълги
широки ленти.
Нарастваните на деня е знак на по- нови сили и това се
празнува по няколко начина: преплуване на река на 25
декември и лов на лисици на 26.
Малко по на север шотландците предпочитат Нова
година пред Коледа. Тогава те имат 3 дневна почивка.

Германия

Приготовленията за Коледа започват още през ноември.
Пешеходните зони и магазините се украсяват. И в
Германия Коледата е преди всичко семеен празник. На
нея се събира цялото семейство и младите идват при
старите, колкото и далече да живеят. Всички заедно сядат
около богата трапеза, за да хапнат от традиционните
немски специалитети - гъска с ябълки, пфеферкухен и
лубкухен и не на последно място щолен. Особеното на
тези сладки със стафиди и много мазнина в приготвянето
му. Той може да се направи месеци предварително и да
се яде на Коледа, като запазва вкусовите си качества.

Швеция

Там Коледа е нещо свещено. Свещено до
такава степен, че шведите са построили цял
лунапарк. Въпреки потока от туристи
традициите се спазват стриктно. Например
тази със свещичките като в Дания. Коледните
празниции започват на 1-ви декември. На 13-
ти декември, денят на Санта Лусия,
момичетата обличат бели рокли, украсяват
главите си с корони от по четири свещи и пеят
фолклорни песни. Както в Дания, вечерята
минава под знака на херингите и ориза с
канела, сервирани върху червена покривка.
Един дух, който определя и съдбите, е назначен
да раздава подаръците.

Холандия

От векове насам 8т1ег Юааз (Дядо Коледа) идва от Испания по
средата на ноември. Всички, дори и кралицата, го посрещат на
пристанището. Едва пристигнал Дядо Коледа тръгва да види дали
децата са послушни. Той разполага с три седмици - до б декември,
за да прецени кой заслужава подарък и кой - не. В деня на
отпътуването му всички деца излизат на улицата, размахат
знаменца, пишат му писма и всичко това при звъна на църковни
камбани и оръдейни залпове. Приготвят се чифт обувки, пълни
със сено и моркови за кончето на Дядо Коледа. Бисквити и
бонбони, хвърлени в дворовете, предвещават минаването му през
квартала. А постоянният му спътник е Черният Пиет - той носи
подаръци за лошите деца.

Франция

Франция е голяма държава и всяка област добавя по нещо
типично свое към коледната традиция. Още на 1-ви декември
всяко дете получава шарен, картонен календар с 24 прозорчета.
Зад всяко прозорче има изненада - малко лакомство. На 24-ти
декември се отваря последното и най голямо прозорче. В
празничната вечер, около бляскавите светлинки на елхата,
семейството похапва пуйка с кестени и различни изискани
специалитети, закупени специално за случая - миди, охлюви, риба
сомон и великолепен много скъп пастет от гъши дроб. В Елзас,
област, която в последните столетия е била ту част от Франция,
ту от Германия, традицията гласи : печени кестени и греяно
вино.

Испания

Коледа в Испания е предимно семеен
празник: след 22 часа на 24 декември
всечки ресторанти са затворени.
Хората се прибират вкъщи и чакат
литургията в полунощ. Пирът започва
след това: моруна, кестени, и пуйка в
Южна Испания, бадемова супа и
гъска - в Северна. Десертът е бадемов
сладкиш с мед.
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КОЛЕДНА ПОЕЗИЯ

Дядо Коледа

Беса Паспалеева

Горе, там, където свети

най-лазурната звезда -

Дядо Коледа ще дойде

на двурогата шейна.

Ах, какви ли чудни дари

носи той във тази нощ!

Не бави се, дядо стари,

шибай, шибай с всичка мощ.

Ний те чакаме безсънни

всеки миг и всеки час -

ах, кога ли веч ще звънне

златната шейна пред нас!

Бързай, бързай, дядо стари,

ти през облаци и лед.

И развързвай чудни дари

от големия пакет.

вестник
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НАГРАДМ И ПОСТИЖЕНИЯ

Скъпи приятели, след началото на новата учебна година бързо

се занизаха дни и седмици, събития и празници, конкурси и

участия. Ето, че сме отново в центъра на всички училищни събития

и с удоволствие ще отразяваме всичко, което изпълва училищните

ни вълнения.

Благодарим Ви за активното участие в множество инициативи, за

достойнството, с което представяте училищния ни живот.Ето една

малка част от доброто, което си има име и е повод за гордост и

пример:

Първа награда получи Лора Любенова и Поощрителна награда

за Калоян Пейчев от 1 "А " клас в Общински конкурс "Рождество

Христово ", раздел "Рождествена украса "

Александра Димитрова Пенева от Ш А клас спечели Второ
място на Шестия международен турнир "Математика без
граници ".

На 6.12.2018г Дядо Коледа посети най- малките ученици от

първи клас на ОУ " Се. П. Евтимий".Смного песни, танци,

стихчета и аплодисменти децата показаха как се готвят за

предстоящите празници.Под звуците на коледната магия бяха

запалени тържествено светлините на училищната елха.

Чест и гордост е да бъдем най-усмихнатото училище в България,

отличено с първо място в 5ти национален конкурс „ Най-

усмихнат клас на България 2018г.", за масово участие в

категорията „ Училище на усмивката 2018".

Сребърен медал получи София Костадинова от III в клас на

конкурса по фигурно пързаляне "Ш В1ас& 8еа 1се Сир " е Кранево

На 17 и 18 XII в Коледния училиен базар бе събрана сумата от
2300 лева. Голяма част от нея ще бъде преведена по сметката на тежко
болни деца в нужда. С активното си участие ние доказахме, че добрите
дела сплотяват. Коледни чорапи, оригинални сурвакници, сладки
изкушения, картички и сувенири бяха номинирани и отличени с
рамоти.

Благодарим, приятели!

Издава: ОУ"Св.П.Евтимий"

гр. Варна
Гл.Редактор: Д.Василева
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