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Р ъ к а  з а  р ъ к а         Б р . № 9  

В е с т н и к  з а  д е ц а  
Издава: V “а” клас при Гимназия с преподаване на чужди езици- град Плевен 

СРЯДА, 23 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.                                      ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХІV,  БРОЙ  9 
             

ННАА    99  ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ  22000099  ВВ  ГГИИММННААЗЗИИЯЯ  СС  ППРРЕЕППООДДААВВААННЕЕ  ННАА  

ЧЧУУЖЖДДИИ  ЕЕЗЗИИЦЦИИ    ГГРРААДД  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  ССЕЕ  ППРРООВВЕЕДДЕЕ  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККАА  

ССББИИРРККАА 
 

на тема «Ефективност на организираните и  провежданите образователно-възпитателни дейности 

в полуинтернатните групи в начален етап на основната образователна степен». Програмата 

включваше дейности, с които ученици и учители заедно показахме, че нашето училище е водещо 

в града. Пред гостите бяха представени уроци, детски театър, презентации и филми. 

Учениците от ІІІ клас , с ръководител Деница Горанова 

представиха детски театър - ”Коледните вълнения на Врабчо” 

по Петър Кърджилов на новата открита сцена. Гостите бяха 

очаровани от интериора и прекрасното изпълнение на 

артистите.   
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Европейският Съюз обяви 2010-а за година на бедността и 

социалното изключване. Бедността и социалното изключване на един 

човек съответстват на границата на бедността на обществото като 

цяло. България не стои встрани от глобалните проблеми на ЕС. 

Учениците от І
а  

клас , заедно със своя класен ръководител г-жа 

Кулева, организираха дарителска акция, с цел събиране на дрехи и 

играчки за децата от Дом «Майка и дете», гр. Плевен. Малчуганите, с 

много любов, рещиха да подарят някои от любимите си играчки на 

деца в неравностойно положение. Изработиха поздравителни 

картички, и макар и не изучили буквите, всеки написа пожелание за 

здраве, щастие и късмет през Новата година на новите си приятели. 

                

 
               

    През 1999 година в 

Гимназия с преподаване на 

чужди езици-Плевен, Здравка 

Йорданова, учител по музика, 

създава детска формация 

"Звездица". Основна цел на 

формацията е, учениците да 

изградят себе си като българи 

родолюбци, творци - 

изпълнители и естети, 

уважаващи нравствените и 

културни ценности на своята 

страна и народите по света чрез музиката, танца 

и поезията. Във формацията участват ученици 

на възраст от 8 до 13 години. В репертоара на 

състава намират място както творби от 

различни композитори, така и традиционен 

български и чужд фолклор-автентични песни и 

танци, народни обичаи. 

През 2007 година, с любезното съдействие на 

Община Плевен, фирми-дарители ГПЧЕ-

Плевен и родолюбиви българи, Здравка 

Йорданова издава сборник "От извора", 

съдържащ 20 обредни и 10 

тематични /битови, трудови 

и хумористични/ народни 

песни от Плевенско. В 

навечерието на 

Международния ден на 

Детето - 1 юни, излиза 

компактдиск "От извора", 
който съдържа 10 плейбека и 

10 синбека /инструментални/ 

с народни песни на хора от 

Плевенско. Целта е, 

уникалният песенен, танцов, инструментален 

български фолклор от местния Плевенски край 

да бъде съхранен и докоснат от учащи се, 

родители, учители, както и от културни дейци, 

за да пребъде България! 

Детска формация "Звездица" е носител на 

отличия и награди от регионални празници, 

национални събори и конкурси. Формацията 

има записи в БНТ, ТВ"Евроком" (Плевен) и 

град Велико Търново. 
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  ББЪЪДДННИИ  ВВЕЕЧЧЕЕРР  
 На 24 декември - се е родил Иисус Христос. Тогава на празничната 

трапеза се слагат седем, девет, единадесет -  нечетен брой постни ястия. 

  ККООЛЛЕЕДДАА  
 На 25 декември, рано сутринта, млади неженени момци минават от 

врата на врата и носят  пожелания за богата реколта,  здраве и 

плодородие по хора и животни. Стопаните ги даряват с краваи и сушени 

плодове.   

ББЪЪЛЛГГААРРССККОО  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННОО  ККООЛЛЕЕДДННОО  ЯЯССТТИИЕЕ..    
      Преди да Ви споделя едно от Коледните ястия, които приготвя мама, 

не мога да пропусна предхождащия Коледа празник Бъдни вечер. 

Едно от традиционните български ястие за Бъдни вечер: 

Пълнени чушки с боб: 

      Сушени чушки се накисват във вода. Сварява се боб и се отцежда. 

Запържва се лук до златисто и към него се прибавя боба, слага се 

чубрица, сол, червен, черен пипер. С тази смес се пълнят чушките, слагат се в тава, прибавя се 

олио и малко вода и се запичат във фурната. 

       На селдващия ден за Коледа обикновенно приготвяме:  

 

Свинско месо с прясно зеле: 

 600 – 700 г. свинско месо 

 1/3 ч.ч. мазнина – олио или свинска 

мас 

 2 глави лук 

 1 ч.л. червен пипер 

 2 -3 бр. домати 

 чубрица 

 черен пипер 

 кимион 

 1 кубче 

бульон 

 1 бр. зелка 

( голяма ) 

 1 – 2 с. л. брашно 

 лимонена киселина

     Месото се нарязва на порции и се пържи в мазнината. Прибавя се лукът ситно нарязан, 

червеният пипер, доматите нарязани на кубчета и всичко се задушава. Посолява се леко. Зелка се 

нарязва на ивици и се стрива с малко сол, лимонена киселина и се прибавя към месото. Натрошва 

се кубчето  бульон, наръсва се 1 -2 с.л. брашно, подправките и се налива малко вода. Ястието се 

разбърква и се прехвърля в тава. Пече се във фурна 2 часа. 

Рецептите представени от Милен Мухамед Кабалан. 

 

Сурвакари 
От Коледа до Йордановден са мръсните дни или “караконджови” дни. Народното вярване 

утвърждава, че през тези дни на земята идват зли сили – вампири, таласъми и караконджоли, за 
да “лочат кръвта на закланите прасета” и да пакостят на хората. Ето защо хората гледат да не 
замръкват вън от къщи. Не правят годежи, сватби и седенки.На децата зашиват скилидка чесън 
на дрехата, за да ги предпазва през деня. 

    ККААЛЛЕЕННДДААРР  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРССККИИТТЕЕ  ППРРААЗЗННИИЦЦИИ  ИИ  ООББИИЧЧААИИ  

 

ММААССККААРРААДДННААТТАА   ООББРРЕЕДДННООССТТ   
Българските игри с маски са обвързани основно с празниците 

от Коледа до Великден. 



 4 

Играещите около новогодишните празници  в Западна България са най-
популярни  като “сурвакари”. Носят пожелания за богата реколта, здраве и 
плодородие по хора и животни.  

“Сурва, сурва година, весела година! 
Голям клас на нива,червена ябълка в градина, 
Жълт мамул на леса, едър грозд на лоза, 
Пълни кошери със мед, малки пиленца навред! 

           Живо, здраво до година, до амина!   ” 
Традиционната npeдcmaвa зa новогодишните суровакници  на  бьлгарите  винаги  

е била свързана както с тяхната украса, така и  с прякото  им  обредно  предназначение, 
сързано с митологичната култура на народа. Тя представя суровакницата като форма на 
световното дърво, а сурвакарите - медиатори между световете, предопределящи бъдещото 
плодородие.    Изра6отаните суровакници по бьлгарско са два типа: «дялани» и «вити» Дяланите 
могат да са «булки»или «перашки»,  а  витите  се  изработват  от «клонати» дрянови пръчки, с 
положена върху тях украса от разноцветни вьлнени конци, пуканки, ошаф, люти      чушлета, 
семки, стафиди, цветни хартийки. Този тип украсени суровачки са познати в народната 
терминология като «писании», «шарени», «пъстрени», «сторени», «китени» и др.  

            След  сурвакарите (по  икиндия)  по къщите ходят маскирани младежи  с «камила» или 

«джамало» за поздрав към стопаните, за здраве и добьр приплод през следвашата година, като 

джамаларят благославя: 
Дето стъпи джкамалото, радост и берекет да има! 
Както ми е здрав топуза, тьй да са здраВи хората!  
Както са рои пчелата, тъй да са плодят деиата! После «джамало» символично умира, за да 

умре злото в дома на стопанина и отново възкрьсва, както се събужда npupoдama, зa да даде 
повече плодородие на хората. В замяна на своята игра - словесна  и имитативна плодоносна 
магия, младежите получават продукти, пари и добра почерпка. 
 

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 12.12.2009г. 
 

Стилиян Иванов Нановски, Іаклас - ІІ място 
Пламен Бориславов Борисов, І а клас - ІІІ място 

 
 

 

 

 

От древни езически времена и 

е съхранена до днес като част от 

българската фолклорна традиция. 

 Кукерите наричани още 

бабугери, станчинари, 

сурвакари или джамалари са 

българските карнавални 

фигури - мъже, предрешени като 

зверове или типични персонажи 

(бабата, дядото, царят, 

бирникът), винаги с маски на 

главите, често с чанове на пояса 

и с кожуси с козината навън. 

В различните райони на България маскирани мъже 

играят около Нова година – през Мръсните дни /от 

Коледа до Йордановден/, през Сирната неделя и през 

Тодоровата неделя /последната седмица преди и първата 

от Великденските пости/. Зимните и предпролетните 

ергенски игри с маски се свързват със смяната на старата 

и новата година,с наближаващото събуждане на 

природата. Те носят  пожелания за богата реколта, 

здраве и плодородие по хора и животни. Символиката им 

е насочена към прогонване на злите сили и подготвяне за 

ново начало.  Маските в народните вярвания 

защитават от зловредното влияние на “нечистите сили“. 

Звукът на звънците, окачени около кръста на 

маскираните, подсилва предпазното им действие.  

ЗЗАА  ВВААСС  ММААТТЕЕММААТТИИЦЦИИ  
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