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Средно училище „Васил Левски” гр. Опака 

20.12.2021г. 

Празнично коледно издание  

Вестник  „БУКЕТ” 
Настъпва КОЛЕДА и НОВА ГОДИНА! 

Пожелавам на всички ученици, учители, служители 

и работници от СУ „ Васил Левски“ да са здрави, да са ра-

достни и усмихнати през новата 2022 година. Нека праз-

ниците ви бъдат хубави- изпълнени с веселие и положи-

телни емоции! 

Да ви е честита Коледа и да ви е щастлива новата 

2022 година! 

Борислав Борисов-директор на СУ „В. Левски“- Опака 

 

 

 

 

 

Директор: Б. Борисов 

Скъпи ученици, уважаеми колеги! 

Отново сме в навечерието на най- светлите и най – прекрасните празници от годината. 

Във време изпълнено с много тревоги и притеснения, време поставило ни пред изпита-

ния, изпращаме една тежка година, изпълнена с много критични моменти, страх и несигурност. 

Нека погледнем  към следващата 2022 година, с вяра и надежда. 

„ На света няма нищо по-крехко от надеждата“ казва Екзюпери. 

Именно с надежда заставаме на прага на новата година. Надежда за това тя да е мирна, 

по-добра, по-щедра, по-мъдра и по-спокойна. 

От сърце желая на всички най - вече здраве. Бъдете упорити, силни, можещи, знаещи и 

достойни. Обичайте за да бъдете обичани.  

Бъдете благословени!!!  

Зам.-директор: Ив. Иванова 
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Вв                                                                                                                                       Айча Мустафова 7.клас 

 

 

 

 

 

А Вие как се подготвихте 
за идването на Коледа? 

 
              Ученическо творчество: 

Нова година 

Нова година е време, в което всеки от 

нас съхранява веселия дух на момента. Този 

ден отразява ново начало и винаги ни учи да 

вървим напред. Каквото и да сме направили 

през старата година, научили нещо успешно 

или неуспешно, трябва да се поучим от ми-

налото и да продължим към бъдещето с 

нова надежда – точно това е значението на 

този празник. Най-просто казано ние не сме 

тъжни в края на старата година, а посреща-

ме Новата с голямо щастие и ентусиазъм. 

 Трябва да очакваме този празник с  

нетърпение и да мислим за преминаването 

на времето и да приветстваме нови въз-

можности и да се опитваме да подобрим 

живота си чрез тях. Новата година носи щас-

тие в живота на хората, тъй като отразява 

ново, свежо начало и оставя всички лоши и 

негативни преживявания зад себе си. Пос-

рещането и е заредено с оптимизъм, защото 

тя е ново начало, нов късмет. Всички начала, 

дори съвсем условните съдържат в себе си 

оптимизма за щастливия край. С идването 

на новата година самите ние трябва да се 

обновим. А обновяването е необходима: тя 

е неразделна част от самия живот, да се 

опитваме да оставим, доколкото можем, 

стария си Аз. Всички обичаме този невероя-

тен празник. Това е най-добрият, прекрасен 

и вълшебен празник в света. Милиони хора 

чакат този ден, а то съвсем скоро ще настъ-

пи. 

Ачелия Мюсретинова, 9. Клас 

 

 

Дядо Коледа 
 
В зимните нощи 
Децата в сладкия си сън сънуват 
и с нетърпение очакват 
подаръците под елхата. 
 
„Дзън- дзън“- звънят звънците. 
Дядо Коледа се показва, 
шейната се пързаля по облаците 
и  вече подаръците са под елхата. 
 

Мелек Османова, 8. Клас 
 
 

 

Гатанка 

Дано сутрин подраних. 
От прозореца открих. 
Бяла пелерина е облякла 
нашата градина. 
Що е то?  (сняг) 

Корай Назмиев, 6. Клас 
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Коледа 

Коледа! Колко хубаво сияеш ти!  
С празничния дух започват всички игри и 
веселби.  
Колко хубаво ухаеш ти! 
Ах, декември!  
Обичам тези приказни времена, 
 в които чакаме подаръци под елхата. 
Алени са бузките ми сега,  
а колко ми се иска да поиграя още на снега...  
 
След чаша мляко и бисквита, Дядо Коледа 
излита!   
Приключения безценни с елените му верни, 
 омагьосаната шейна и коледната звезда!  
 Как нетърпеливо чакам да ми донесеш по-
дарък,  
за да мога да разкажа и на внуците си по-
нататък, 
 че Дядо Коледа го има и коледният дух не 
бива да загива!  
Чувства на любов и доброта правят Коледата 

най-добра! 

Алис Заимова, 12. Клас 

 

Коледа 

Коледа- нощ прекрасна! 
За семейство и приятели сантиментална, 
усмивки и радост по небето безкрайна 
за моменти незабравими в нощта феноме-
нална. 
 
Пак настана вечерта вълшебна, 
Като светлина озарява нощта свещена. 
В очакване на подаръци въодушевена,  
Ослепена от снежната покривка. 
      
  Еда Шемсиева, 6. Клас 
 
 

 
 

Коледа е! 
Коледа е! 
Навън бял сняг 
и вълшебна красота,  
Вътре- прекрасна елха 
със златна звезда 
Пламва със свещички зелени и червени. 
Подаръци под нея ще ни остави 

Дядо Коледа за радост на всички. 

Селин Метин Oсман, 8. Клас 
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Денис Мюрселов 6.клас 

 

Кезбан Нехтинова 8.клас 

 

Неочакваното чудо 

     На 23 декември, преди Коледа, решихме да украсим стаите си. Сложихме елхата в хола, върху нея 

сложихме гирлянди, лампички и топки, а под нея памук, за да изглежда като сняг. Докато украсяваме 

аз предложих на баща ми да посъберем малко клонки и шишарки, за да стане по – хубава украсата. 

Той се съгласи, но ми каза, че ще трябва да отидем в гората, понеже наблизо няма откъде да събе-

рем клонки и шишарки. Аз поисках да тръгнем веднага, защото до утре исках украсата да бъде гото-

ва. Баща ми каза, че сега е късно, но аз го убедих, че ще сме бързи. Когато майка ми разбра, че ще 

отидем в гората, взе една чанта и в нея сложи храна, вода, одеяло и едно резервно фенерче, в случай 

че батериите на другото фенерче паднат. След като всичко беше готово, аз нарамих чантата и тръг-

нахме към колата. Когато пристигнахме в гората, започнахме да събираме това, което ни е нужно, но 

когато бяхме готови времето вече беше се стъмнило. Баща ми започна да се оглежда и ми каза да се 

успокоя, защото не знаеше откъде дойдохме. Аз му предложих да се поразходим и да намерим от-

къде дойдохме. Накрая аз и баща ми се изморихме и решихме малко да си полегнем, но сме заспа-

ли. След около 10 – 15 минути се събудихме от един нежен женски глас, който ни казваше да се 

приближим до нея, но тъй като гласът се чуваше отдалеч, решихме да отидем към посоката, от която 

се чува гласът.   

    След около 5 – 10 минути вървене видяхме колата, с която дойдохме. Когато влязохме в нея ви-

дяхме, че на задните седалки има два подаръка – за мен и за баща ми. Аз взех моя подарък и видях, 

че върху него има надпис, на който пише: „Благодаря ти, че полагаш усилия всичко да бъде готово 

преди Коледа! Благодаря и на баща ти, защото ти помогна! В замяна на вашите усилия и обичта ви 

към Коледа, ще се погрижа да се върнете у дома безопасно.” Бях толкова щастлива, че се случи това, 

защото вече знам, че на всяко добро се отвръща с добро и че наистина съществува Коледно чудо. 

Наз Н. Ниязиева 8.клас 
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Инициатива „Споделена Коледа“ 

Всеки клас участва с ръчно изработени украси за елха за училищната и 

общинската елха 

    
 

    

Красива Коледа 

Красива Коледа, 

идва при нас 

и ще ни зарадва още в този час. 

Бял снежец, пухкав кожух 

Радваме се ние и нашия дух. 

Честита Коледа, здраве и щастие 

Нека всички сме здрави, 

обичани и щастливи! 

Снежна Коледа, обичам те аз! 

Очаквам те с нетърпение 

Обичам те безкрай! 

Анъл Мехмедов, 8. Клас 

 

Хайде всички край елхата 

Да се съберем и веселим. 

Да чакаме Дядо Коледа, 

Да тропа на вратата 

Да дари дните със здраве и доброта. 

                              Хазар Хасанов, 8.клас 
 

Гатанка: 

 

       Със Дядо Коледа раздава подаръци за забава. 

Децата я обожават. Тя е кралица на снега! 

Що е то?                                                   СНЕЖАНКА 

Санер Селимов, 8.клас 
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Резултати от обявените конкурси в  Средно училище „Васил Левски” 

гр. Опака, посветени на Коледа 2021г. 

               1. Рисунка: 

1-4 клас: 1 място: Гьокче 3.клас 

                  2 място: Ада 3.клас  

                  3 място: Алейна 1.клас 
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5-7 клас: 1 място: Айча Мустафова 7.клас 

8-12 клас: 1 място: Джансевер 9.клас 

                    2 място: Бенгю 9.клас  

3 място: Шебнем 9.клас 

               2. Картичка: 

           1-4 клас: 1 място: 2.клас 

                 2 място: Мехмед 3.клас 

                 3 място: Алиджан 3.клас 

           5-7 клас: 1 място: Селин 6.клас 

                 2 място: Азра 7.клас 

                 3 място: Билге 7.клас, Еда 6.клас 

           8-12 клас: 1 място: Иван 8.клас 

                    2 място: Ахмер 9.клас 

3 място: Сечил 10.клас 

              3. Сурвакница: 

1-4 клас: 1 място: Ада 2.клас 

                  2 място: Каан 2.клас  

                  3 място: Батуан 3.клас 

5-7 клас: 1 място: Генчосман 7.клас 

                  2 място: Корай 6.клас 

3 място: Елиф Хасанова 6.клас 

                   4. Сувенири: 

1-4 клас: 1 място: Шейда 2.клас 

                  2 място: Ада 2.клас  

                  3 място: Каан 2.клас 

5-7 клас: 1 място: Айгюн Ахрединов 7.клас 

8-12 клас: 1 място: Селин 8.клас 

                    2 място: Бенгю 9.клас  

3 място: Дамла 9.клас 

                  5. Литературно произведение на коледна тематика. 

                     1 място: Алис Заимова 12.клас-стихотворение 

                     1 място: Ачелия Мюсретинова 9.клас-есе 

                     2 място: Айча Хасанова 7.клас-кръстословица 

                     2 място: Наз Ниязиева 8.клас-съчинение 

                     3 място: Еда Шемсиева 6.клас-стихотворение 

                     3 място: Корай Назмиев 6.клас-гатанка 
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Снимки от класните стаи: 

   
                Камина - 9 клас                                                    

 
             Елха – 7 клас                                                      Елха – 11 клас 

 

12 клас 
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Снимки на изработени коледни сувенири, картички, сурвакници и др. 

 

                                                                                                         Шебнем Айдънова 9.клас 

 

                                                                                                                           Джансевер Аднанова 9.клас 
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Забавен хороскоп 

за 2022 година 

Овенът е най-общо казано опасна 
муцуна. Притежава горещ, направо 
изпепеляващ темперамент. Амбици-
озен. Импулсивен. Нетърпелив. Свеж. 
Борбен. Упорит. Артистичен. Чаровен. 
Много силен и нахакан.  
Телецът е много баровски и тежкарс-
ки знак. Той сякаш е създаден да тру-

па богатства и ценни предмети. В повечето случаи е спокоен и настроен доста блаженствено.  
Близнаци е много приказлив и общителен знак. Привлича другите с непринуденото, привет-
ливо и лъчезарно излъчване, което притежава в изобилие. Той има за цел да изобрети нещо 
уникално, да създаде весела обстановка и да завърже безброй приятелства и връзки.  
Ракът е много силен, издържлив и добронамерен знак. Притежава изключително фин усет и 
поразяваща интуиция. Само да погледне някого и да му чуе глупостите веднага разбира що 
за човек е и на какъв се прави, дори какви са целите му.  
Лъвът е много чаровен и тежкарски знак. Той е създаден да буди респект и уважение. Ако 
случайно не получи дневната си доза комплименти, може да стане много нервен и опасен.  
Девите са много сериозен и находчив знак. Тези люде са най-разнообразни и богати на ха-
рактерни особености. Те се стараят да достигнат перфектно положение във всяка област. 
Обикновено достигат едно много добро интелектуално ниво и притежават богата обща кул-
тура.  
Везните са много добронамерен и общителен знак. Притежават много разум и бързо схва-
щат всякакви работи. Чувството за хумор е много над средното ниво и е адски изтънчено. 
Умни, умни, колко да са умни?  
Скорпионът е много силен, издържлив, агресивен и тайнствен знак. Притежава изключител-
но фин усет и поразяваща интуиция особено за лоши неща. Винаги в живота му е бъкано от 
тайни и заплетени случаи.  
Стрелецът е страхотна мешавица от два основни компонента, които са противоположни и 
взаимоизключващи се. Значи от една страна Стрелецът е адски интелигентен и остроумен, а 
от друга толкова експанзивен, див, необуздан и откачен, че държанието му е присъщо по-
скоро на някакво животно от рода на маймуните, отколкото на един възпитан и умен човек. 
Козирогът е скромен и стегнат знак. Дисциплиниран. Не обича шумотевиците. Ненавижда 
хората, които не разсъждават реалистично и логически. Празнодумието не му е по вкуса. Не 
е мързелив и винаги е готов да свърши някоя полезна работа.  
Водолеят е много добродушен, оригинален, отвеян и общителен знак. Новатор. Притежава 
разум в излишък и бързо схваща много неща, особено ако са грандиозни щуротии. Ексцент-
ричен. Необикновен и странен. Винаги е готов за приключения и веселби.  
Рибите са много тайнствен, измислен и добронамерен знак. Притежават изключително раз-
вита сензитивност и чувствителност, надхвърляща нормалните граници. Предчувствието им 
рядко ги лъже. Много сръчни, упорити, с особено мислене и богата душевност. 
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Четиригодишният син на програмист 

пита баща си: 

-Тате, татеее, как Дядо Коледа носи толкова 

много подаръци???? 

Бащата отговорил: 

-С Win Zip дете мое, с Win zip! 

 

 

 

 Разговор между близнаци: 

- Къде ходиш, бе? Мама вече два пъти ме къпа! 

 

Чак след петия си рожден ден разбрах, че не се казвам "Непипайтам"!!! 

 

–Тате, ти ми обеща подарък! 

–За първи път чувам. 

–Но тате, нали ми обеща подарък! 

–За втори път чувам. 

 

 

 

Как снежен човек отслабва? 

Той чака времето да се затопли. 

Какво пада на Северния полюс и нико-

га не наранява? 

Сняг. 

 

 

 

https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/21-%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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1. Кой носи подаръци на децата? 

2. Какво получават децата на Нова година? 

3. Дърво, което се украсява на Нова година? 

4. Кое животно дърпа шейната? 

5. В края на кой месец е Нова година? 

6. Какво се слага на върха на елхата? 

 

Изработил: Айча Мехмедова 7.клас 
Екип на коледното издание: 
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