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Коледна приказка 
В кошарата на бедните пастири 
В такава нощ Христос се е родил. 

И днес пак търсим светлите му дири 
И вярваме, че свят човек е бил. 
С коледната приказка на баба 

потегляме насън към Витлеем, 
В приказките, както подобава, 

пред нищо трудно няма да се спрем. 
А в стаята елхата 
в приказна позлата 
ни чака да се върнем 
от сладкия си сън.  

Свещичките догарят, 
очите още парят, 

в прозорците отеква 
красив камбанен звън! 

Звън!  
Коледа! Коледа! 
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Коледа е снегът, който блести, топлата гозба, която 
ухае, горящият бъдник, който стопля, трапезата, 

която събира семейството. Коледа е време за мечти, 
нови надежди, топли прегръдки, мили усмивки и 

светли пожелания. Нека за Коледа си пожелаем здраве, 
вълшебни споделени мигове, мир, любов и 

благоденствие! 

 

Светли Рождественски празници! 
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Професионална гимназия по 

вътрешна архитектура и 

дървообработване “Христо Ботев”, град 

Пловдив представи България в два 

ключови проекта с огромно значение в 

сферата на професионалното 

образование. 

      Единият от тях -“Монтесори в 

Професионалното образование и 

обучение” (Montessori in the VET) - е в 

своята финална фаза и е стартиран с подкрепата на Европейската комисия. Проектът Монтесори в Професионалното 

образование и обучение - ПОО  ще отговори на два от четирите приоритета на стратегическата рамка за европейско 

сътрудничество в образованието и обучението, а именно:  

• Прилагане на осигуряване на качество в ПОО: в началото на 2014 г. 

Комисията публикува първия доклад за изпълнението на Европейската 

референтна рамка за осигуряване на качеството на ПОО, според която, 

въпреки че EQAVET е допринесла за развитието на култура на качеството 

на професионалното образование и обучение, въведените мерки са 

насочени главно към училищното осигуряване и имат ограничено 

въздействие върху ученето в процеса на работа и относно предлагането на 

неформално ПОО;  

• Еволюция на ролята на учителите и обучителите: учителите и 

обучителите играят съществена роля за модернизацията на ПОО; това са 

предизвикателства, свързани с нови педагогики, разработване на учебни 

програми и осигуряване на качество. Обучаващите трябва да придобият 

по-големи педагогически умения и да играят поддържаща и насочваща 

роля.  

Проектът има за цел да допринесе за подобряване на качеството 

на ПО на европейско ниво в областта на услугите, механиката и 

художествените занаяти, като се започне от най-добрите практики, 

разработени в различните страни партньори. 

Както знаем, методът Монтесори е образователна система, 

разработена от педагога Мария Монтесори, практикувана в около 60 000 

училища по света, в услуга на деца и младежи, включени във възрастовия диапазон от раждането до осемнадесет години.  

Редица училища обаче разшириха програмите си за по-малки деца до ниво средно училище и гимназия. В 

допълнение няколко Монтесори организации са разработили курсове за обучение на учители или курсове за ориентация 

и се очертава консенсус относно плана за обучение.  

Отговорите на въпросника, създаден с участието на ПГВАД “Христо Ботев”, която представя страната ни по 

проекта заедно с още пет партньорски държави, разкриват 

осъществимостта на това проучване. Всъщност 83,3% от 

партньорите твърдят, че принципът на Монтесори: работим за 

подобряване на независимостта на ученика „помогни ми да го 

направя сам“ е приложим в ПОО.  

По същия начин 95,8% от партньорите смятат, че 

принципът „Грешките не трябва да се разглеждат като грешки, а 

като възможност за учене и подобряване“, е приложим, както и 

принципът „За всеки ученик се изисква: ред , свобода и 

постоянство в индивидуалната си работа”, който получава 70,8% 

Предвид гъвкавостта на метода и според въпросника, 

споделен с партньорите, той трябва да се счита за осъществим и 

приложим в ПОО.  
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ИМАШ ЛИ ЦЕЛ, ЩЕ НАМЕРИШ ПЪТЯ 
Утро е. Мрачно, дъждовно и есенно. Взирам се в замъгления прозорец. Между клоните на 

старата смокиня, разлюлени от вятъра, се прокрадват плахо слънчеви лъчи. Те някак закачливо се 

заиграват с капките дъжд и танцуват с пухкавите облаци, устремени да достигнат земната повърхност. 

Да, това е тяхната цел - земята. Следвайки вярната посока, лъчите достигат целта си. Така значими са и 

ценни за нашата земя! 

Замислям се. Лъчите и хората си приличат! Всяко същество е дошло на земята с цел и посока, 

изпълнено с мечти, стремежи, копнежи… 

Когато хората имат ясна представа какво искат, просто са намерили целта си и се стараят 

да поддържат стил на живот, насочен към сбъдване на тази цел. В различните етапи на нашия живот 

потребностите, стремежите, целите са различни. Ние се развиваме с напредване на времето, 

придобиваме опит и така, разширявайки кръгозора си и опознавайки света около нас, биваме 

заинтригувани от нещо или някого. Именно така ние откриваме своята цел и си проправяме път към 

нея. Намирането на цел не е толкова недостижимо, както и откриването на пътя за нейното реализиране. Когато човек иска нещо, 

ще намери начин; когато не иска, ще намери извинение. 

Как да намерим вярната посока, как да се ориентираме кой е точният житейски път? Както казва Борис Крутиер: ,, Най- 

надеждният компас по пътя на живота е целта.‘‘ Разбира се никой не може да ни гарантира, че пътят, по който сме избрали да 

вървим, ще ни отведе до заветната цел, но можем да си изберем път, съвпадащ с посоката, която даваме на живота си. 

Ние, младите представители на обществото, сме неговата най-чувствителна и най- проблемна част. Усвояваме огромно 

количество информация, проявяваме оригинално мислене, поставяме си високи цели. Това ни прави и толкова ценни. Търсим, 

намираме и често губим себе си в огромния океан на живота. Всичко това се случва благодарение на свободата да избираме какви 

да бъдем, в какво да вярваме, към какво да се стремим, по кой път да поемем. 

Често в желанието си за силни усещания и в стремежа към бунтарство, водени от любопитство или желание да се 

приобщят към дадена група, редица млади хора се оказват подвластни на изкушението да опитат нещо ново. Според статистиката 

над половин милион наши сънародници са опитвали поне веднъж в живота си под една или друга форма наркотични вещества. 

Факт е, че много младежи предпочитат да подминат това предизвикателство. Тук решаваща роля имат нашите родители, учители, 

треньори, специалисти - да ни ,,отварят очите‘‘ за хубавото, за доброто, да ни подкрепят в търсене на самите себе си и 

изграждането ни като личности. 

Лъчите на слънцето озаряват лицето ми. Взирам се в прозореца.,, Живеем в невероятен свят, пълен с красота, чар и 

приключения. И няма край на приключенията, които могат да ни се случат, само ако ги търсим с отворени очи.‘‘( Джавахарлал 

Неру) 

Мария Стефанова Земярска – 9 клас  

 

,,Имаш ли цел, ще намериш пътя” 

Тези думи са ми познати. Досещам се и за други: ,,Има ли желание, има и начин”. И двата израза имат общо. Да имаш 

желание, означава да имаш цел. Една от основните ценности в живота на човек е целта. Не всеки има цел, не всеки има шанс да реши 

дали ще си постави някаква цел в този живот. 

Когато сме малки, си мислим ще животът е нещо лесно, всичко е розово, прекрасно, с едно цветно око като се погледне. Като 

деца хората си казват: “Аз ще стана астронавт”, “Аз ще стана лекар” “Аз” и “Аз” и “Аз”. Но идва мигът, в който някои хора стъпват в 

живота по - рано, други - по-късно, други - навреме. И си поставяме цел да сме най- добрите в училище, на работа или в нещо друго. 

Цел за мен е силна дума. Ти си поставяш като цел определено нещо. Мъчиш се с всички сили да стане това, което искаш . Невинаги 

това зависи от нас. Когато има хора, които с негативните си мисли те карат да смяташ, че няма да успееш, няма как да си поставиш 

цел. Това може да се случи само ако ти искаш. Много е важно какви хора стоят до нас. Всеки човек може да каже, че не му пука хората 

какво мислят за него. Ако беше така, хората нямаше да се променят толкова. Колкото и да казват хората, че не се променят, те го 

правят, независимо дали искат, или не искат и това е често заради другите хора. 

Е, и така стигаме до извода, че хората все пак са важен фактор в определянето на нашата цел, защото само заради един човек 

ние можем да си променим целта. 

Стигаме до онзи момент, в който се питаме: “Това ли беше моята цел? Аз ли го избрах това ?” 

Целта си е цел и разбира се, е хубаво да имаш цел в живота. Имаш ли цел, ще има с какво да 

запълниш времето си винаги. Вместо да седиш пред телевизора или да чакаш новия сезон на един 

сериал, вървиш към целта си. Предполагам че на повечето хора целта им е да завършат средно, след 

това висше образование. А след това? Това ще се повтаря всеки ден, непрекъснато ще се променяш 

като другите хора. Ще отиваш на работа, ще се прибираш вкъщи, това ще се повтаря винаги. Няма ли 

да е по-добре да имаш цел? Предполагам че повечето хора искат животът да им е по-разнообразен, 

вместо всеки ден да им се случва едно и също. Сега животът се променя много, хората преди са имали 

цели, които даже и да са невъзможни, не са ги спирали да опитват, защото са знаели, имат ли цел, ще 

открият и начин. А сега? Сега хората много лесно се отказват. 

Разбираемо е да не успееш да направиш нещо от първия път. Не е фатално. Хората трябва да 

бъдат упорити. Когато имат цел, независимо каква е тя, не трябва да се отказват. Ако не я постигнат, 

няма значение, по-важното е, че са опитали. Така поне ще разберат, че няма нищо фатално. Могат да 

си изберат друга цел. Когато осъзнаят, че успяват, това ще ги накара да си кажат: “Аз имам цел, 

независимо какво ми струва, ще намеря начин и ще я осъществя. 

Иляйда Метин Фейзулова, 9 клас 
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КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА ГОЛЕМИЯ И МАЛКИЯ ЧОВЕК 

(есе) 

 

Човекът е може би най - удивителното творение 

на природата, но и една нищожна прашинка във 

Вселената, толкова слаб и в същото време така могъщ. 

 За какво се сещате, като чуете “голям човек”? 

Някои от вас първо ще свържат големината с 

височината. Примерно мъж - висок, едър и строен, 

всяващ уважение и респект с вида си. Други ще 

сравнят големината с възрастта - жена на 70 години с 

много опит и знания зад гърба си, преживяла 

десетилетия с всякакви изненади от живота, готова да 

разкаже за многобройните си спомени и уроци. 

Големината може да бъде разгледана и от страна на постиженията  - човек с огромна компания, 

големи суми пари, дългогодишно развит успешен бизнес. 

 А какво е обратното на голям човек? Точно така - малък човек. Може да си малък на височина 

и приятелите ти да се шегуват с теб за това. Малък може да си на години - дете в детската градина, 

играещо  с плюшени играчки, нареждащо със спокойна усмивка пъзел, все още неусетило тежестта 

на живота. Малки могат да са постиженията - някои хора нямат желание да продължат 

образованието си и да се реализират на по- високо 

ниво, да натрупат повече опит и знания или да 

покажат повече потенциал на работното си място. 

 За малкия и големия човек могат да се водят 

много дискусии и призмата на гледните точки да е 

различна. Този “голям човек” с огромна компания и 

многото пари на пръв поглед наистина считаме за 

успял, но невинаги нещата са такива, каквито 

изглеждат. За да стигне до сегашната си позиция, 

може да е престъпил много закони, да укрива данъци, да подкупва и прави нередни сделки, но 

обществото ще вижда само големия му блясък и могъщество.  

 Този пък “малък човек”, който на пръв поглед няма амбиции за каквато и да е реализация, 

може да е човек с много добро сърце, но да има много сериозни финансови 

затруднения, проблеми в семейството или проблеми със 

здравето, които да се окажат влияние върху желанието и 

възможността му за развитие.  

Няма значение колко си висок или нисък, могъщ 

или незабележим, а какво сърце и душа имаш и какво 

даваш от себе си на света.  

 

Мария Земярска 9.В клас 
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Смисълът на ,,Коледа'' 

Сигурен съм, че много от вас знаят, че на 25 декември честваме Рождество Христово 

(Коледа) и всички знаем колко дълги и пищни приготовления започват още в края на месец 

ноември. И какво, за какво е всичко това?! Вероятно, ако попитаме 100 човека, които срещнем 

случайно в някой голям хипермаркет, препълнен с благолепна и пищна украса,то навярно 

малцина ще знаят значението на този светъл празник. И за да не бъдете и вие от тези, които не 
знаят почти нищо за Коледа, аз искам да ви разкажа една чудна история. 

   Преди 2000 години в малкото градче Витлеем се случва едно вълшебно събитие, 

ражда се Богомладенецът.Той обаче не е посрещнат с почести и фанфари, той не е имал дори люлка или залъгалка, не е имал дори дом, 

родил се е в пещера и е бил положен в ясла, където се хранят животните. Първите гости на Божествения младенец съвсем не били 

велики царе и велможи а били прости пастири, на които Бог разрил това велико събитие. Историята съвсем не свършва до тук, но няма 

да ви отегчавам... Ще поискам само едно от вас, моля ви от цялото си сърце следващия път, когато пристъпите прага на някой голям и 

лъскав магазин, препълнен с пищни украси, спомнете си къде се е родил нашият Спасител и знайте, че колкото и пари да похарчите за 
подаръци и украса, то ако не помните тази историйка, всичко е напразно! 

  Пожелавам на всички ви, въплътилият се непорочно Христос Бог да ви дарува крепко здраве и небесно спасение! 

                                             Иподякон Християн Лилов,10 б клас 

 

Коледа, е един от най-големите християнски празници. На него християните честват 

раждането на Сина Божий - Иисус Христос. 

Едно от характерните неща за този ден е ”бъдника“. Той е задължителен за всяко 

семейство. Обикновено няколко мъже от дадено домакинство ходят в гората да отсекат 

дървото, което ще играе ролята на бъдник и гори цяла нощ. Обикновено бъдник бива дъб или 

круша. Самият бъдник, като се качи на шейната или друго превозно средство, не трябва да 

опира или падне на земята. По пътя за дома то не трябва да докосва земята. Когато пристигне 

в дома, стопанинът го слага в огнището. Бъдникът трябва да гори без прекъсване не само в 

нощта на Бъдни вечер срещу Коледа, но и до Йордановден. След като изгори бъдникът, 

пепелта от него не се изхвърля, а се ползва като лекарство през годината. 

На 24 декември българите принасят в жертва прасе, което е гледано цяла година, но храните, приготвени от свинското месо, а 

и от всяко друго месо, се консумират на Коледа. Това се прави с цел - понеже денят преди Коледа се явява последният от тъй 

наречените Коледни пости. 

Основната обредна храна на този празник е постна, а гозбите трябва да са нечетен брой. Вечерта, когато цялото семейство 

седне на масата, най-възрастният член на този дом прикадява вечерята. След това главата на семейството разчупва празничната погача, 

като първото парче се оставя винаги за Богородица. По време на вечерята на Бъдни вечер, никой от челядта на стопанина не може да 

става и да ходи изправен. Ако се наложи на някого да стане, то той трябва да върви приведен. 

Празничната трапеза не се раздига до сутринта на Коледа. 

В нощта срещу Коледа също се извършват гадания. Това се прави най-вече от младите момичета. Те слагат под възглавницата 

си първата хапка. Когото сънуват - за него ще се омъжат. Така те гадаят какъв ще бъде бъдещият им съпруг. 

Друга много важна съставна част в празнично-обредната система на тези два празника е коледуването. 

Коледуване е зимен обичай за плодородие, здраве и щастие. Обичаят Коледуване започва още в нощта на Бъдни вечер. В него 

участниците са само мъже - ергени, сгодени и по-млади, отскоро женени мъже. Всички носят едно общо име – коледари. 

Подготовката на коледарите започва от Игнажден (20 декември). Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските 

групи от по 10-15 души, определя се водачът на групата, който е по-възрастен и женен. В групата има и по-малки момчета, наречени 

котки, които обикновено се движат пред коледарите и известяват стопаните за тяхното идване. Избира се и цар, или станеник — млад 

мъж, който знае коледарските песни, има артистична душа, щедра ръка и добро сърце. Водачът е посредник както между мъртвите и 

живите, така и между старата и новата година. 

 Коледарите са в традиционно празнично облекло, с калпаци, накичени с китки, а в ръцете си носят „шарени тояги“. 

Обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в източна посока. Първо се тръгва от къщата на най-личния човек в селището — 

кмета, попа или даскала. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и благопожелание. Стопанинът кани около 

трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с вит кравай. 

Освен с кравай, ги даряват още с пари, месо, сланина, боб, брашно, вино и други. Коледуването завършва с общо угощение, 

на което се канят и други женени мъже, у които са коледували. Останалите след това продукти се продават, а парите се даряват на 

бедните, на църквата, училището или читалището. 

Времето за коледуване е строго определено от традицията — от полунощ до изгрев слънце на 

Коледа. В народните представи тогава се появяват караконджули, вампири, таласъми и други 

свръхестествени същества. Вярва се, че коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. По пътя, 

пред вратата и в къщата, коледарите пеят тези специални обредни песни, различни по мотиви според 

мястото на изпълнение и лицето, за което се пеят. Най-общо те са обредно пожелание за щастие в 

семейството и добра реколта. 

Коледа завършва призори, на чешмата, с кръшни хора и коледни песни. Освен хорото, други 

обреди не се изпълняват.                                                         
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  ДЪРВЕСЕН ХОРОСКОП 
Яна Юрукова, 9.б клас 

ЧЕРЕША – от 21 до 30 март, от 13 до 23 август, от 2 до 11 декември 

Вие сте емоционални и обичате да витаете из облаците. Много енергични и готови за нови преживявания 

по всяко време. Най-добре си пасвате с Люляка и Лиственицата. 

 

ОРЕХ – от 20 до 30 април, от 13 до 22 септември, от 1 до 10 януари 

Вие имате връзка с природата – спокойни и земни хора. Обичате комфорта, който намирате в храната и 

спокойствието. Най-голяма съвместимост имате с Кестена. 

 

ЛЮЛЯК – от 21 до 31 май, от 14 до 23 октомври, от 30 януари до 8 февруари 

Вие сте огромни приключенци и мечтатели. Няма нещо, което да ви спре, когато стане дума за постигане 

на цели. Подхождате си най-много с Бора и Дъба. 

 

ЛИПА – от 22 юни до 1 юли, от 13 до 21 ноември, от 1 до 10 март 

Цените семейството и приятелите си и винаги научавате нещо от тях, за което сте благодарни. Вашата 

грижовност и добро сърце си пасват най-добре с Брезата и Лиственицата. 

 

ДЪБ – от 31 март до 9 април, от 23 юли до 2 август, от 12 до 21 декември 

Вие сте истински завоеватели с огнен темперамент. Приоритет ви е материалното, което ви прави 

центъра на внимание навсякъде. С Маслината и Бора имате най-много общо. 

 

БРЕЗА – от 1 до 10 май, от 24 август до 2 септември, от 11 до 20 януари 

Обичате да помагате на хората и да им давате съвети. Имате интерес към учението. Притежавате 

затрогваща готовност за саможертва в името на семейството и нуждаещите се. Най-голяма съвместимост 

имате с Ореха и Кестена. 

 

МАСЛИНА – от 9 до 18 февруари, от 1 до 10 юни, от 23 септември до 2 октомври 

Обичате хармонията и се стремите към определено равновесие. Лесно се сприятелявате с хората и те ви 

имат много доверие. Пасвате си най-добре с Върбата и Черешата. 

 

КЕСТЕН – от 11 до 20 март, от 2 до 12 юли, от 24 октомври до 2 ноември 

Непрекъснато изпитвате влечение към необичайното и екстравагантното. Имате удивителна способност 

да предусещате нещата и да преценявате хората от пръв поглед. Интуицията и чувствата определят 

целия ви живот. Най-голяма съвместимост имате с Черешата. 

 

ВЪРБА – от 10 до 19 април, от 3 до 12 август, от 22 ноември до 1 декември 

Смели сте и се стремите да оставяте следа след себе си. Смехът ви е заразителен и се наслаждавате на 

обществения живот. Подхождате си най-много с Брезата и Дъба. 

 

ЛИСТВЕНИЦА – от 11 до 20 май, от 3 до 12 септември, от 22 до31 декември 

С постоянство и упоритост постигате целите си. Може да изглеждате студени или груби в очите на 

другите, но вие всъщност сте чувствителни и много позитивни. Най-добре се разбирате с Ореха. 

 

БОР – от 21 до 29 януари, от 11 до 21 юни, от 3 до 13 октомври 

Свободата на душата за вас е свобода на живота. Любопитни и с разностранни интереси, и много 

красиви хора. Най-добре си пасвате с Палмата и Маслината. 

 

ПАЛМА – от 19 до 28/29 февруари, от 13 до 22 юли, от 3 до 12 ноември 

Чаровни, сдържани, готови да помогнете на всички. Грижите със съчувствие и разбиране за нуждаещите 

се. Но и вие се нуждаете от това не по-малко от другите. С Върбата и Липата се разбирате най-добре. 



стр .8                                                                            ЗАБАВЛЕНИЕ                                                               МЕЖДУ ДРУГОТО 21.12.2022 г. 

                                                                                                                                                                                       

      

Между другото, училищен вестник на ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

 

 

 

 

Отговорник брой - Йорданка Мирчева  

Редколегия: Йорданка Мирчева, Десислава Йорданова, 

Величка Бакалова, Емилия Илиева 

Печат на броя:  Петя Тасева 

 

ПГВАД „Христо Ботев“, Пловдив 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК „Между другото” 

Адрес: 4002, Пловдив, “Гладстон” 70,  

e-mail: tdvap@pgvad.org 

тел.: 032/ 642 563 

ДУХ Едно от лицата на Светата 

Троица (Бог Отец, Бог Син, 

Свети ...) 

АХАТ Твърд полускъпоценен 

камък. 

КАШУ Индийски фъстък. 

КЪЩА Дом, жилище. 

ОБОР Място с ясли за едър 

добитък. 

МЕЛБА Десерт от сладолед с 

крем и плодове. 

ОПАКО Обратната страна на 

нещо. 

ЧУВАЛ Торбата на Дядо 

Коледа. 

БЪДНИК Дебел пън, който се 

слага да гори в огнището на 

Бъдни вечер. 

ДЕТАЙЛ Съставна част, 

елемент. 

КОЛЕДА Рождество Христово. 

РУДОЛФ Най-младият от 

елените на Дядо Коледа. 

ТУИНГО Модел "Рено". 

АЙСКАФЕ Кафе със сладолед. 

ИЗУМРУД Прозрачен 

скъпоценен камък със зелен 

цвят, смарагд. 

ПЕР НОЕЛ Френският Дядо 

Коледа 

БАНГО ВАСИЛ Ромският Дядо 

Коледа 

СИНТЕР КЛААС Белгийският 

и холандският Дядо Коледа 

ЧЕРНИТЕ РАМКИ 

Криминален сериал на реж. 

Генчо Генчев, с Лиляна 

Миладинова и Борис Луканов. 

ЕДУАРД ДЖОНСЪН "Бащата" 

на коледните лампички (1846-

1917) 


