
СУ „ Васил Левски” , гр. Вълчи дол
Вестник от деца за деца                  бр. 2/ 01. 2018 г. 

Коледа! Един от най-светлите празници! 

Толкова е красиво и бяло! Най-хубавата част от година, в която 

сме по-добри, по-усмихнати и по-щастливи! 

Сега е моментът да прегърнем близките си и да им кажем колко 

много ги обичаме! 

Коледа е любов, която ни прави по-добри! 

Пожелайте си нещо и вложете в 

желанието си късче от душата и сърцето 

си! Повярвайте в магията на Коледа и 

тя ще направи чудото! 

Весела Коледа 

и щастлива Нова година на 

всички ученици и учители 

от СУ „Васил Левски“!





Зима
Вън е бяла зима,
радост пак ще има,
че децата най-обичат 
по снега да тичат.

Весели снежинки 
с нежни пелеринки ,
падат от небето
за радост на детето.

Елис Кахраман, III а клас

Зима

Зимата е част от празници чудесни.

Зимният вятър пее снежни песни.

Мечката спи зимен сън. 

Мраз и студ е навън! 

Снежинките летят, летят и се въртят. 

С бяло наметало покриват земята, 

носят радост на децата! 

Момчил Петров III a

Зима иде
Сняг вали, вали навън,
чуйте, чуйте нежен звън.
Дядо Коледа с шейната
пак пристига при децата.
Подаръците под елхата остави,
никой, никой не забрави.
Атчелия, III б клас

Юлия, III а клас

Илкяр,III а клас

Илкяр,III а клас



Зима е
Зима е, всеки чака
сняг да завали, но уви.
В Америка е дошла, 
но в България липсва тя.

И мало и голямо 
на нея се надява,
за да бъде годината ни
щастлива и здрава.

Зима е!  
Чакаме сняг да завали
и на децата пързалки да дари,
за да има пак смях до зори.

Радомир ,III а клас

Зима
Зимата е моят любим сезон. Толкова е красиво! 
Навред е побеляло. Децата се радват и се спускат с 
шейни и ски. През зимата празнуваме най-хубавия 
празник- Коледа. Навсякъде е украсено със светлини и 
гирлянди. Под елхата Дядо Коледа оставя подаръци за 
децата. Обичам зимата! 

Ели, III а клас

Пожелание
В коледната свята нощ, 
когато хиляди ангели 
сътворяват вълшебства, 
аз ви пожелавам 
благословени да са 
мечтите ви и да се 
претворят в дните ви. 

Таня, III б клас

Рая, III а клас



УЧИМ СЕ, ТВОРИМ, МЕЧТАЕМ!

ЗИМА

Зимата е студен, но красив сезон. Толкова е хубаво, когато се 

събудиш сутрин рано да погледнеш през прозореца и да видиш

искрящата белота на падналия през нощта сняг. Обичам да 

наблюдавам танца на снежинките, които обличат дърветата в 

снежнобяла пелерина. Разходките навън са много приятни. А колко 

е хубаво да си направиш снежен човек или да играеш със снежни

топки! 

Обичам зимата и я чакам да дойде с нетърпение! 

Елис , III а клас

ЗИМНА РАДОСТ

Зимата носи много радост на нас децата. Когато натрупа навън 
сняг, аз обличам топлото яке, грабвам шейната и отивам на ски 
пистата. Там ме очакват моите приятели. Започва голямата игра! 
Пързаляме се с шейни и ски, правим снежен човек, целим се със 
снежни топки. 

След обяд, премръзнали, но доволни се прибираме у дома и 
сядаме до топлата печка.  

Мариян, III а клас

ЗИМНА КРАСОТА 

Заваля пухкав сняг. Покри полето с топла 
завивка. Дърветата облякоха бели 
дрешки.  Във въздуха танцуват снежинки 
като балеринки. Навсякъде е побеляло. 
Колко е красиво!

Звезделин, III а клас

Илкяр,III а клас



Материалите подготвиха: учениците ат ІІІ а,б класове, 

г-жа М. Душкова и г-жа Т. Чернева 

Зимата пак дойде
Заваля пухкав бял снежец. Златокоска стоеше
сгушена до камината. Наблюдаваше сипещия се на 
парцали сняг. За миг замечта:

- Да можеше за Коледа мама да е с мен. Да 
можех поне за този светъл ден да усетя топлота и 
милувка. – въздъхна тя, при което се отрони една
сълза по розовата й бузка, продължи надолу по 
алените й устни и стигна до нейното малко туптящо
сърчице.
Шаро стоеше в ъгъла на къщата и забеляза, че 

нещо е разтревожило Златокоска. Изтича до нея и я 
дръпна да играят навън.

Виктория, III б

Ели, III а клас
Елис , III а клас



Коледен базар в СУ „В Левски“

На 21.12.2017год. в СУ „Васил Левски“ 
се проведе станалият традиция 
благотворителен коледен базар. 
Всеки клас бе подготвил интересни 
изненади и бе подредил изкусно своя 
щанд. Базарът изкушаваше с кейкове, 
баници, погачи и сладкиши, 
подготвени от родителите. 
Привличаше с красиви и оригинални 
картички, сувенири и коледна украса, 
изработени с много любов и талант от 
децата под ръководството на своите 
учители. Базарът бе посетен от много 
гости, дошли да се полюбуват на 
прекрасните творения.Освен да 
бъдат набрани средства, този базар 
дава възможност  на учениците от 
началния етап, да разгърнат своите 
възможности и умения, да покажат 
своя талант и най-важното да бъдат 
единни в общата кауза –
благотворителността!



КОЛЕДА Е! ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!

Коледен поздрав към учениците от начален
етап поднесоха четвъртокласниците.
Подготвени от своите класни ръководители Зл.
Иванова и Кр. Петкова, те представиха
тържеството “Да бъдем по-добри!”. Коледния
дух витаеше навсякъде – празнично украсената
актова зала, красивата елха, камината,
обредния хляб, сушените плодове.
Четвъртокласниците представиха традициите и
обичаите, характерни за празника.



Малките коледари отправиха благопожелания 
за живот и здраве, сила, късмет и берекет. С тази
инициатива учениците съхраняват в сърцата си 
обичта към всичко българско и се възпитават в 
традиционните човешки и християнски
добродетели. 

Да съхраним традициите!


