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          На 17 септември директорът Ваня Джурова откри новата учебна 

2018-2019 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов“. Гости на тържеството бяха: 

Г-жа Милена Хаджийска – н-к отдел „Образование, култура и социални 

дейности”, СО/район “Искър”; 

Г-жа Жасмина Ценева- председател на Училищното настоятелство; 

Г-н Николай Тошев—председател на Обществения съвет на училището; 

Г-жа Фиданка Димитрова –настоящ зам.-директор на 108 СУ ; 

Г-жа Татяна Дечева –настоящ зам.-директор на 108 СУ ; 

Г-жа Виктория Георгиева –настоящ зам.-директор на 108 СУ ; 

Г-жа Яничка Иванова – бивш зам.-директор на 108 СУ ; 

Г-жа Вела Константинова – първият  директор на 108-мо училище  

 

           По традиция програмата започна с посрещане на училищното знаме 

и издигане на националния флаг. Директорът на училището – г-жа Ваня 

Джурова, пожела на учениците много здраве, успех и целеустременост. На 

колегите – професионални успехи и лично щастие. 

            Поздравителни адреси бяха изпратени от: 

Столична община район „Искър“, Българска социалистическа партия - 

район „Искър“, Председателя на Народното събрание на Република 

България. 
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На 23.10.2018 г. 108 СУ "Никола Беловеждов" беше 

домакин на обучение по проект на Атлантическия клуб в 

България на тема: "Младежки посланици на НАТО". 

Обучението се проведе в зала "България" от Екатерина 

Димитрова, мениджър "Програми и проекти", 

Атлантически клуб в България  и гост лектора Съветник 

по административните дейности на Американското 

посолство - Андрю МакКлиърн. Обучението по проекта 

има за цел да запознае младежите с дейността на НАТО, 

като допринесе за по-доброто разбиране на целите на 

външната политика на България, както и учениците сами 

да достигнат до извода, че чрез общи действия и 

сътрудничество държавите членки на НАТО могат да се 

справят с проблемите пред тях много по-добре и по-

ефективно отколкото сами. 
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         Под надслова „Вдъхнови бъдещето” на 30 

октомври се проведе 17-тоиздание на „Мениджър за 

един ден“. 

         Това е най-директният подход на JA Bulgaria за 

среща на младите хора с реалния бизнес. Целта на 

инициативата е да им даде възможност за ранно 

кариерно ориентиране и придобиване на ценни 

умения за бъдещия им професионален път, а на 

компаниите и организациите домакини възможност да 

покажат своята отговорност към развитието на 

потенциала на младите хора на България. 

         Всяка година над 1000 ученици и студенти в 

цялата страна прекарват един ден във водещи 

български и международни компании и се учат 

директно от топ мениджърите и топ служителите им. 

Въпреки че са заедно само един ден, много от 

младежите и техните домакини продължават да 

поддържат връзка и след това.      Предложения за 

стажове или работа са често срещана практика към 

добре представилите се младежи. 

       Девет  младежи от нашето училище се включиха 

в инициативата, като заеха следните позиции:   

1. Мелани Славчева 12А – мениджър обслужване 

на клиенти Vivakom 

2. Михаела Христова 12А – експерт в Институт по 

публична администрация  

3. Емилияна Виденова 12А –  мениджър 

автомобилно дилърство  „Хоби кар”ЕООД  

4. Ронита Костадинова 11А – доцент по икономика 

в НБУ  

5. Александра Иванова 11А – изпълнителен 

директор на Агенция за приватизация и инвестиции 

към Столична община 

6. Александър Петров 11А- кмет на район Искър 

7. Илона Йорданова –мениджър управление на 

корпоративни клиенти  HP Inc 

8. Християн Симонов 11А –ръководител отдел 

„Продажби” Chaos Group 

9. Димитър Кривошиев 11А –  мениджър  в Cargill 

                                        Ст.учител: Ели Руменова 
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       На 13.11.2018 г. в 108 СУ „Никола 

Беловеждов” се проведе иновационен 

лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт 

България, като част от серия инициативи 

на училището в рамките на Световната 

седмица по предприемачество от 12. до 

18. ноември 2018 г. 

     Ученици от 11. и 12. клас взеха 

участие в инициативата. Разпределени в 

пет отбора, в рамките на четири  часа 

разискваха и генерираха идеи, за да 

предложат решения на казус , свързан с 

младежката безработица и кариерно 

ориентиране. Разполагаха единствено с 

достъп до интернет и съветите нa 

менторите: 

1. Кирилка Ангелова – бизнес 
доброволец на ДАБ 

2. Александър Бачев – управител на 
Seven Points 
3. Боян Василев –  управител на 
Marketing MILL 
   Събитието уважиха  представители на 

местната власт , ръководството на 108 СУ, 

учители и ученици. Презентациите с 

решения бяха представени на сцена пред 

тричленно жури в състав: 

1. Ивайло Цеков – кмет на СО/район 

“Искър” 

2. Людмила Стоева – секретар на 

МКБППМН, СО/район “Искър” 

3. Виктор Бачев – консултант в 

Seven Points 

    Всички участници получиха 

сертификати, а отличените отбори – 

грамоти. 

      По време на мероприятието 

учениците тестваха своите знания в 

различни области , според зададения 

казус, финансовата си грамотност, както 

и уменията си да работят в екип, да си 

разпределят правилно времето и ролите, 

да генерират идея, да презентират пред 

публика, да отговарят на въпроси и да се 

аргументират. 

    Целта – да се отрази степента на 

уменията на учениците , за да се оцени 

ползата  от  този образователен подход в 

бъдеще за развиване на т.нар. „меки 

умения”.  

Координатор на събитието : 

старши учител Ели Руменова 
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Как да превърнем знанията в умения? 

 

Нашето 108 СУ „Н. Беловеждов” е 

Иновативно училище  по предприемачество и 

бизнес. Усвояваме не просто теоретични знания , 

но и  практически „меки” умения – 

комуникативност, презентиране пред публика, 

работа в екип;  развиваме  логическо мислене и се 

подготвяме за навлизане в реалния живот.  

Седмицата на предприемачеството  тази 

година е предизвикателство за учениците от 

седми, осми и девети клас, които за първи път 

участваха в Иновационен лагер. На  15.11.2018 г.  

точно в 8.30 часа   участниците влязоха в 

компютърните зали. 

Разпределени в пет отбора, в рамките на 

четири часа, те  търсеха варианти по зададения 

казус:  Как да повишат  мотивацията и интереса 

на Иван към учебната дейност. Работата на 

отборите беше подпомагана от ментори – ученици 

от 11. и 12. клас, които вече са придобили опит в 

иновационните лагери. По време на 

мероприятието фокусът беше насочен върху  

модела „ученик обучава ученик” , учене чрез правене 

и учене чрез преживяване.  

Решенията на казуса  бяха представени 

от отборите изключително атрактивно чрез 

презентации и скечове на живо, на сцена пред 

тричленно жури: 

1.Росислава Димова – ст.учител по физика и 

астрономия 

2.Маргарита Пенева – психолог 

3.Тони Йонков – ученик от 12 а клас 

Отличилите се отбори получиха 

Сертификати за участие и награди: албуми, 

чертожни принадлежности,  папки, химикалки. 

Иновативна беше идеята работата  по казуса да 

бъде отразена от журналисти – ученици от 9 а 

клас. Проведени бяха интервюта с участниците, 

менторите и членовете на журито. 

Организатори на иновационния лагер бяха 

ст.учител Ели Руменова, ст. учител Светлана 

Михайлова, ст.учител Панка Апостолова, 

Цветанка Попова - учител по математика, Карина 

Степченкова –педагогически съветник и фотограф 

на събитието.  

Благодарим на всички участници, 

организатори и гости, които уважиха събитието и 

станаха част от Седмицата на 

предприемачеството в нашето училище! 

          Журналистите  бяхме ние:  

Илиана Николова и  

Радослав Радулов от 9 а клас 

 



 

 

Вълнуващ открит урок по предприемачество и бизнес  

в Столична община – район “Искър”, София 

 

На 16.11.2018 г. в Столична община – район “Искър”, София се проведе 

открит урок на тема „Един нов бизнес. Избор на кмет“ по програмата „Нашата 

общност“ на Джуниър Ачийвмънт България, като част от  инициативите на 108 

СУ „Никола Беловеждов“ в Световната седмица по предприемачество, 12-18 

ноември 2018 г.  

В занятието, подготвено и проведено от старши учител Любка Стоянова, 

взеха участие ученици от IV “в“, ученици от 11. клас, родители.  

Гости на събитието бяха г-н Ивайло Цеков – 

кмет на СО- район „Искър“, г-жа Людмила Стоева - 

секретар на МКБППМН в СО - район „Искър“, г-жа 

Фиданка Димитрова и г-жа Татяна Дечева -  зам.- 

директори на 108 СУ „Никола Беловеждов“, учители, ученици, родители. 

Малките предприемачи, разделени в три отбора, преодоляваха 

различни предизвикателства „Добра дума“, „Лабиринт на сметките“, 

„Тайното послание“. Предизвикателства са насочени към развитие на 

математическа и финансова грамотност, езикова култура, логическо мислене, презентационни 

умения, креативност, инициативност, комуникативност и умения за работа в екип. В проведената 

ситуативна игра „Избор на кмет“ учениците показаха пред родители и гости модел за вземане на 

решения. Чрез избор на кмет на общността те определиха най-добрия начин за използване на празно 

помещение на плаката „Как действа една общност?“. Избираха между приют за животни, магазин за 

играчки и скейт зала. По интересен начин „кандидатите“  представиха 

платформите си. Следваха и попълваха  стъпките на схемата „Дървото на 

решенията“ и разбраха необходимостта решенията да се вземат въз 

основа на достатъчно информация. Усвоиха понятията бизнес, бюлетина, 

гласуване, избор, компромисен избор, ресурси. Всички гласуваха 

безупречно и очакваха с нетърпение резултата. Спечели кметът с 

бюлетина № 3, Вилизара Дамянова, представила предизборна платформа 

„Приют за бездомни животни”.  

Отборите бързо и качествено преодоляха предизвикателствата и завършиха с равен брой 

точки. Тричленното жури в състав: 

1. Ели Руменова – старши учител по предприемачество и бизнес в 108 СУ 

2. Людмила Стоева – секретар на МКБППМН, СО/район “Искър” 

3. Димитър Кривошиев – ученик от 11. клас,  профил предприемачество в 108 СУ 

определи отбора победител. 

За отличната работа и активно участие всички ученици получиха 

сертификати, грамоти и много предметни награди. 

Вълнуващият урок завърши с вдъхновяващия цитат: 

„Ако можеш да мечтаеш за нещо, значи можеш да го постигнеш. 

Не забравяйте, че всичко започна с една малка мишчица!“  

Уолт Дисни 

Откритите уроци са инициатива на Джуниър Ачийвмънт България 

от 2008 година, която цели да покаже на обществото как младите хора 

придобиват практически знания и започват развитието на предприемачески умения от ранна детска 

възраст чрез игри, състезания и много усмивки. 

                 

  Любка Стоянова - старши учител в 108 СУ „Никола Беловеждов“ 
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Национално ученическо състезание събра в Стопанска 

академия – гр. Свищов, над 230 средношколци от 

България 

Учениците от 12 “ а” клас на 108 СУ участваха в ученическото 

национално състезание в град Свищов, което се проведе в 

Стопанската академия „Димитър Ценов“ на 16.11.2018 г. 

Състезанието включваше  7 направления. Участниците бяха 

разделени както следва: четирима ученици в направление „Туризъм“ и двама ученици в направление 

„Управление на проектите“.  

Направление „Туризъм“:  

Емилияна Виденова  

Иванина Иванова  

Цветан Ставрев  

Михаела Христова 

Направление „ Управление на проекти“  

Виктория Азманова  

Eмили Ерменкова 

Учениците бяха разделени в различни отбори. Имаха на разположение за работа 3 часа и половина. 

От направление „Управление на проекти“  трябваше да разработят различни проекти без определена 

тема. 

Имаха пълна свобода на действие. От направление „Туризъм“ задачата беше да разработят идея за 

иновативен хотел.  

Всеки от нашите участници  получи сертификат, пълно безплатно обучение в Стопанската академия 

„Димитър Ценов“ през първия семестър на висшето образование, както и безплатно общежитие.  

Участниците получиха и отделни награди:  

Виктория Азманова – награда на община гр.Свищов  

Емили Ерменкова – награда на Областен информационен център гр. Русе  

Емиляна Виденова – награда за най-нестандартно управление  

Иванина Иванова – награда за най-иновативно представяне  

Цветан Ставрев – награда на Съвета по туризъм  

Михаела Христова – награда на Ръководител „Икономика и мениджмънт на туризма“ 
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Ст.учител Татяна Венева 

 

Ст.учител Татяна Венева 

Продължаваме нашата рубрика,  свързана със 

световният ден на анимацията - 28 октомври, 

като в този брой ще ви запознаем с манга 

анимацията. 

История 

Още от самото зараждане на японската култура 

съществуват рисунки, наподобяващи по идеи и 

структура днешните манга комикси. Археолозите 

са открили плочи с подобни изображения дори в 

древни японски гробници. От 12 век в Япония се 

появяват сатирични рисунки и картини с 

хумористичен характер. Особено изкусен в този 

вид изкуство е бил японският 

художник Хокусай, живял в началото на 19 век. 

След 1868 г. Япония започва развитието на 

модерната медийна комуникация, включително 

вестници и списания. В тях за първи път се 

появява мангата. Но най-значителният напредък 

в този вид изкуство идва след края на Втората 

световна война, когато окончателно се формира 

модерната манга като вид изкуство.  

Манга е японската дума 

за комикси и карикатури. Създателят (авторът) 

на манга се нарича мангака. Извън Япония 

думата се употребява за означаване на комикси, 

създадени първоначално в Япония (т.е. японски 

комикси, комикси в японски стил), но понякога 

се прилага и за чуждестранни комикси, които 

наподобяват стила на японската манга. 

Мангата обикновено се създава в черно-бял 

цвят, понякога с изключение на кориците и 

първите няколко страници. Причините за това са 

няколко: свързано е с традиционната японска 

живопис, а освен това значително опростява 

създаването на комикса. Въпреки това 

съществуват и изцяло цветни манга 

произведения, а в някои случаи и традиционно 

черно-бели манга творби имат и празнични 

броеве, които са цветни. 

Най-популярните манга творби често се 

адаптират за аниме (японски анимации, с 

характерен графичен стил), като сценарият 

обикновено се преработва, за да се привлече 

по-широка публика.  

Мангата има много жанрове, но основните са: 

спорт, романтика, драма, комедия, опера, 

фентъзи, фантастика, ужаси. 
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На  17.10.2018 г. във физкултурния салон на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, се състоя волейболен 

турнир  под патронажа на кмета на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков. 

За нашия отбор от 5.-7. клас – момчета 108 СУ „Никола Беловеждов“ – Първо място. ЧЕСТИТА 

ПОБЕДА, МЛАДИ ТАЛАНТИ! 

10 



Александър Златков – 11 А  , спечели 

бронзовия медал от юбилейното 30-то 

издание на турнира по фигурно пързаляне 

„Златна мечка“ в Хърватия. Златков беше 

представителят в най-голямата категория. 

Александър Златков събра от Световното 

156.78 точки, което е с около 16 над 

резултата му от юношеските Гран при серии. 

За волната програма мина границата от 100 

точки. Алекс е сигурен участник на 

шампионата за юноши и девойки през 

пролетта, след като е високо над норма за 

техника. 
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На 21 ноември Православната църква чества Въведение Богородично. Единствено  ние, 

българите, празнуваме Въведение Богородично  и като Ден на християнското семейство. От векове 

наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните 

житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват 

възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на 

техните заложби и дарби. 

Историята на празника е следната: 

Според Светото писание на този ден родителите на тригодишната Мария я завели в 

Йерусалимския храм и отдали в служение Богу. Йоаким, Ана и малката им дъщеря били съпътствани 

по пътя от своите роднини и приятели съ запалени свещички.  Първосвещениците в храма ги 

посрещнали с пеене на свещени химни. 

Малката  Мария е поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички 

присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-

горното. Там с благословия я посрещнал Първосвещеник Захария, баща на Св. Йоан Кръстител. 

Най-ранното известие за честване на празника е от края на първи век. Семейното ходене на 

църква днес символизира влизането на детето  Мария в храма и напомня на бащи  и майки за 

духовните им задължения към децата. 

Вярващи или не, 21 ноември е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги 

обичаме и колко много означават те за нас. Семейството е ценност, съумяла да съхрани народността и 

духовността ни през годините, затова го посветете на най-близките си хора и се заредете с много, 

много любов. 

 

Мария Петрова, 11 б клас 
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Историята за коледното чорапче 

От векове датира традицията да поставяме чорапче под елхата или над 

камината, което Дядо Коледа да напълни с подаръци или лакомства. В някои 

страни дори надписват чорапите с имената на всеки член от семейството.  

Една от историите за коледния чорап гласи...... Никълъс (Свети Никола) 

бил син на много набожни християнски родители в Турция. Като епископ на 

град Мира той бил много обичан от хората за щедростта, която проявявал към всички и 

особено към децата. Светецът знаел, че много хора в неговата енория са бедни и 

идвайки от богато семейство, той често им помагал. Както по обичай, всяка коледна 

вечер той посещавал къщите в енорията си, за да се увери, че всяко дете ще има 

подарък.  

По онова време всеки баща трябвало да осигури зестра на дъщеря си или 

дарове, които да даде на младоженеца и неговото семейство. Жена без зестра не 

можела да се надява да се омъжи. Никълъс чул, че някъде там имало един благороден 

мъж, който бил принуден сам да се грижи за трите си малки дъщери. Неговата съпруга 

починала и той, изпълнен с много тъга, поел теглото да ръководи семейството. 

Настанало време момичетата да се задомяват, но.....нито едно от тях нямало зестра. 

Една вечер дъщерите изпрали дрехите на баща си и проснали чорапите му над 

камината, за да се изсушат по-бързо. Тогава, знаейки за трудното им положение, Св. 

Никола тайно отишъл в техния дом. Когато видял съхнещите чорапи, той взел от 

шейната си три торби със злато и ги напълнил. Така, вече със зестра, благородникът 

успял да омъжи и трите си дъщери и доживял живота си спокойно и щастливо.  

Дано и нашите коледни чорапчета не останат празни!  

Весела Коледа! 

            Фикрет Хаджисюлейман, VI б клас  

 

 

 

 

Стават ли чудеса по Коледа? Градска легенда, научна 

фантастика или реалност е, че се случват чудеса по Коледа! 

Когато навън  е студено и небето е натежало от снежинки, 

нека си спомним за добрия Дядо Коледа, който сбъдва желания и 

мечти. Нека бъдем по-добри. Да подадем ръка на по-слабите, да 

укоражим смелите и всеотдайните. 

13 



 

 

Из „Малката кибритопродавачка, която не продаваше кибрит” 
Съвременна приказка за доброто, което можем да правим всеки ден 

Здравейте! Не се познаваме и аз ще ви се представя - казвам 
се Ваня! Обичам литературата, с удоволствие чета и съчинявам 
приказки. Любимата ми приказка е „Малката кибритопродавачка” от 
Андерсен. На 12 години съм, повтарям пети клас.  

Учебната година не свърши с Коледа  и чудото - тройка по 
математика - не се случи. Не я разбирам математиката, но и 
големите ме объркват.  В първи клас ни казаха, че от по-малко не се 
вади по-голямо. Може ли на масата да няма ябълки, а да извадиш 
две? Обаче кака Мариана от седми клас каза, че от нула се вадело 
две и се получавало отрицателно число. Кого да слушам? Учителите 
знаят повече, но пък каката е отличничка по математика. 

В пети клас научих таблицата без грешка, събирам и 
изваждам без проблем, само с делението се обърквам, но госпожата 
не ме пусна в шести клас. Сигурно е права, но бати Гошо от девети клас ми призна, че не знае цялата таблица, 
дори ме похвали, че знам повече от него, но той е в девети клас, а аз дори не съм в шести. За мен цялата тази 
работа е магия, но не коледна, а математическа. На големите ученици им правят големи подаръци – пишат им 
тройки по математика. Искам да получа голям коледен подарък през юни - да мина в шести клас. За да 

изглеждам по-голяма, си потърсих гадже, но не стана. Едни ми се смеят, други ми викаха „сладурана”, но ме 
отминаваха. Не ми звучеше като за гадже. Оставам си малка и няма тройка по математика като подарък.  
Госпожата каза, че трябва да си развия логическата мисъл, но аз не знам как да стане, като не ми казват къде е 
навита, а аз знам, че не е у мене. 
 Тази Коледа започна обичайно. Мама и вторият ми баща се скараха, той посегна да я удари. Тя ме изгони, 
навън си поиграх със сняг. Стана ми студено, но вкъщи не можех да се прибера и тръгнах по улицата. Гледах 
светещите прозорци, гирляндите, усещах ухание на вкусна храна. Преглъщах и заради глада, и заради болката - 

разбирах, че приличам на малката кибритопродавачка, но нямах кибрит. Тя поне се е опитала да се стопли, аз не 
можех и това. Отнякъде изскочи Петър, Петьо му викаме, аз го излъгах, че се разхождам, защото искам да 
усещам студени иглички по лицето, а той ме покани у тях. Там беше топло и се нахраних. Вкъщи нямаше този 

лукс. 
 Вървях отново към къщи. Чух стонове. Настроението не беше Коледно, а ежедневно. Облегнах се на 
бялата пряспа до къщата, но аз знаех как да се стопля - с невидими клечици кибрит от сърцето. Представих си 
миналото - мама, тати, началната си учителка. Всичко е идеално - ето от небето се спуска едно голямо златно 3 

по математика, но все пак две мечти за една Коледа са много, нека просто бъда с мама и тати. Клепките ми 
натежаваха. Не усещах краката си. Спеше ми се. Спомних си, че когато четохме „Малката кибритопродавачка” 
госпожата ни каза , че е опасно да се заспи  на снега. Но аз се чувствах в безопасност с моите спомени - клечки 
кибрит, които не топлят ръцете, а сърцето. Загледах се в звездите - едната е за малката кибритопродавачка, 
друга  за Андерсен. Сега ще поспя, но трябва да се събудя, за да напиша своята приказка. 

Представих си отново светла и топла стая, мама и тати усмихнати, а на масата лежи написаната приказка 

за малката кибритопродавачка, която не продаваше кибрит. Моята история! 
Първо ще я прочета  на моята учителка по литература. Тя харесва историите, които съчинявам. Казва, че 

са като пламъчета, идващи от сърцето. Така се сетих за невидимите клечици кибрит. Госпожата винаги ми 
поправя грешките, защото моят правопис е палав и все бяга, въпреки че го гоня. Госпожата го хваща и връща в 
тетрадката. Ако му пишеха неизвинени отсъствия, щеше да се оправи. Но учителите пишат отсъствия и двойки 

само на учениците, а не на проблемите и хората, които им пречат да са ученолюбиви. Искат да ни помогнат, но 
сякаш ни наказват. Правят го за добро, но май не винаги  е честно и на мен ми става мъчно. 

Знам, че мечтата да напиша и разпространя приказка за моята героиня, звучи невероятно, но това ще се 
случи на Коледа, а на Коледа се случват чудеса, нали? 

Вие не познавате Ваня и никога няма да я видите. Но… ако някое дете ви напомни за нея, споделете 
топлината, която ще ви дари. Огънчетата в сърцето не се палят с кибрит, а със сълзи-едни от радост, други от 
тъга. Така ще върнете игривото пламъче на надеждата в детските очи.  Това не е чудо и не е нужно да се случи  
на Коледа, нали? 
         

 

               Аурета Василева- ст.учител по  БЕЛ 
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В нощта преди Коледа всеки може да си пожелае нещо, защото това е нощта, в която стават  

ЧУДЕСА! 

1. Коледният ден показва какво ще бъде времето през годината. „Топла Коледа – нездрава 

година“, казва народът ни и се надява на дълбок сняг и ясни студени дни. 

2 .Който спечели паричката на Бъдни вечер, ще бъде жив и здрав през цялата година. 

3. На Бъдни вечер се счупват орехите, които са наречени на всеки още на Игнажден. Ако при 

счупването те останат цели, ако са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през годината. 

 4. Листата на бръшляна от трапезата, сложени под възглавницата, могат да предскажат 

здравето на този, който е преспал върху тях. Ако са останали свежи и зелени до сутринта, човекът ще 

е здрав през годината. 

 5. За Коледа  всеки трябва да отиде и да си купи нещо от пазара – може да е малко и евтино, 

но да е ново. 

6. На Коледа не трябва да се шие, иначе някой в семейството ще ослепее. 

На Коледа метенето, прането, чистенето и подреждането не само че не се препоръчват, ами направо 

са забранени. Всичко трябва да е свършено през деня преди Коледа, точно преди Бъдни вечер.  

 

7. На Коледа се ходи на гости и се приемат гости.  

8. Ако по Коледа има скреж по дърветата, очаква ни изобилие през Новата година. 

 

   9. На Коледа се обличат най-хубавите дрехи, но не и черни дрехи. Облечете ли се в черно за 

Коледа, това може да донесе нещастие. 

10. На Коледната трапеза не се пие вода – който пие вода, ще е жаден, когато няма откъде да 

вземе вода. 

 

 

Вярвайте в чудесата, приятели! 

 

Поверията събра 

Мария Бориславовa, IX а клас 
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ст.учител Татяна Венева 

 

 

 

Състав        Необходими продукти за 6   
     порции 

 1                           средна пуйка (5-6 кг) 

 1                           лимон 

 1 глава              лук 

 2 зрънца         карамфил 

 2 резена          дюля 

 1                           дафинов лист 

 1 стрък             розмарин 

 50 г                    краве масло 

 за ароматното масло за гърдите: 

 200 г                меко краве масло 

 3-4 стръка     прясна мащерка 

 1 щипка          розмарин 

 1 ч. л.                риган 

 2 с. л.                нарязан на ситно магданоз 

 1 с. л.                 настъргана лимонова кора 

 ½ ч. л.              чеснов пипер, по желание 

 за плънката на бутчетата: 

 300 г                сурова наденица 

 100 г                  пушен бекон, нарязан на ситно 

 за соса: 

 1 глава             лук, нарязан на ситно 

 2 с. л.               зехтин 

 ½ ч. ч.            бяло вино 

 1 ч. л.                мащерка 

 2 ч. ч.               пилешки бульон 

 ½ ч. ч.            сметана 

                           сол на вкус 

                           пипер на вкус 

Начин на приготвяне 

1. 

Пуйката се оставя да се размрази в хладилника, като 
обикновено това отнема около 2 дни. Изваждат се 
вътрешностите, измива се и се подсушава добре. Обтрива 
се със сол и пипер навсякъде. Внимателно се отлепва 
кожата на гърдите и на бутчетата. 
2. 

Ароматното масло се приготвя, като маслото се смесва с 
мащерката, розмарина, ригана, магданоза, чесновия 
пипер и лимоновата кора. Разпределя се под кожата на 
гърдите. 
3. 

Суровата наденица се обелва, нарязва и се смесва с 
бекона. Тази плънка се поставя под кожата на бутчетата. 
4. 

Лимонът се набожда с вилица. Зрънцата карамфил се 
забождат върху лука. Вътрешността на пуйката се 
напълва с лимона, лука, дюлята, дафиновия лист и 
розмарина. Пуйката се намазва с масло и се покрива с 
фолио, но не плътно. Поставя се в тавичка върху скара. 
Наливат се 1-2 ч. ч. вода. Пече се на 180° С по 20 мин. на 
килограм, плюс 80 мин. Преди да се извади се запича още 
15 мин. без фолио, за да се зачерви добре. Преди да се 
нареже, се оставя покрита поне за 15 мин., за да не 
изтекат соковете.  
5. 

Сосът се приготвя, като лукът се слага да се запържи на 
средно силен огън за 4 мин., добавя се виното и се оставя 
да изври наполовина. Налива се бульонът и отново се 
оставя да изври наполовина. Слага се сметаната и се 
оставя да поври още 5 мин. Ако има нужда, се доовкусява. 
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