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Коледа

СУ „Отец Паисий”
град Кърджали

Коледа (Рождество Христово) е голям църковен и любим семеен
празник в християнския свят.

АКЦЕНТИ В БРОЯ:

Децата с нетърпение очакват подаръците на Дядо Коледа, а
възрастните украсяват дома и приготвят трапезата, за да прекарат
коледната вечер в радост, заобиколени от близки и обичани хора.
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а червеното - на Христовата кръв.
Коледа е времето, в което се случват чудеса!

Как възниква Коледа?
На Коледа християните честват раждаСпоред Евангелието от Лука Иисус
Христос се родил в град Витлеем, провинция

16

Юдея в обор, като за люлка са му послужили
яслите на животните.
Според легендата, когато се е родил на
небето, се е появила нова звезда, ознаменуваща идването на новия юдейски цар.
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Коледа в България

Рождество Христово, наричано още Коледа, е един от най-големите празници в християнския свят.
В България той е продължение на Бъдни вечер, наричана в някои райони на страната Малка Коледа,
Кадена вечеря, Вечерня и Неядка.
На 24 - ти декември, преди да бъде наредена празничната трапеза, стопанинът на къщата запалва
бъдника - отсечен ствол от дъбово, брястово или крушово дърво. С бъдника разбърква отъня, наричайки:
"Колкото искрици, толкоз пиленца, шиленца, теленца и дечица в моя дом!". Дръвчето остава да тлее цяла
нощ и да поддържа огъня жив. Вярва се, че светлината и топлината на бъдника символизират не само
раждането на Исус Христос, но те са и причина на празничната трапеза на Бъдни вечер да гостуват мъртвите предци и самата Божия майка, за която се нарича и първия къшей при разчупването на празничния
обреден хляб. По традиция на празничната трапеза трябва да има 7, 9 или 12 постни ястия - 7, защото
толкова са дните в седмицата; 9, защото толкова време трае бременността и 12, колкото са месеците в годината. Според църквата, храните на трапезата могат да бъдат до 33 - възрастта, в която Исус Христос се
жертва, за да спаси човешкия род. Трапезата трябва да бъде богата и да включва всичко, което се произвежда в домакинството като варено жито, варен фасул, сарми, пълнени чушки с боб или ориз, ошав, туршии, лук, чесън, мед, орехи и вино. В четирите ъгъла на стаята се поставя по един орех, за да се осветят
четирите краища на света. Не забравяйте да си пожелаете нещо в полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа! Според преданията точно тогава небето се разтваря и всяко желание непременно се сбъдва!
В полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа започва и обичаят Коледуване - зимният обичай за плодородие, здраве и късмет. В Коледуването участват млади мъже. Наричат се коледари. Коледарите пеят по
пътя, пред вратата и в къщата. Обредните песни, които изпълняват, са различни, зависят от мястото, на
което са и човека, за когото пеят. Пеят се песни за всеки от семейството - от най-възрастния до най-малкия. Домакините обикновено
даряват коледарите с кравай, пари, вино, а самият обичай завършва с угощение, на което се събират всички коледарски групи. Продуктите, които останат след него, се даряват на бедните, а парите на читалището, училището и църквата.
На Коледа, след църковната служба, всички се събират на
хоро, което според вярванията, символизира дълголетието. Вечерята на 25 - ти декември е много по-богата от тази на Бъдни вечер,
защото вече е позволено да се яде и месо.
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Според най-разпространените вярвания, каквото си пожелаем на Коледа, ще се сбъдне.
А ето още 10 от най-разпространените коледни поверия:
1. Ако по Коледа има скреж по дърветата, очаква ни изобилие през Новата
година.
2. По пепелта от бъдника се гадае за плодородието. Колкото повече, толкова
по-плодородна година ни чака.
3. Който спечели паричката на Бъдни вечер, ще бъде жив и здрав през
цялата година.
4. Ако парата е в парчето, отделено за Богородица или за къщата, годината
ще е много добра за всички.
5. Според народните поверия на Бъдни вечер излизат демони и таласъми и
бродят до 6-ти януари (когато Христос е покръстен). Ето защо се слага една
скилидка чесън в джоба, за да гони злите духове. Не бива да се излиза навън
без нея.
6. В зависимост от деня, в който отбелязваме Коледа, можем да разгадаем
какво ни очаква.
– Ако е в понеделник, зимата ще е тежка, а пролетта и лятото ще са дъждовни.
Есента ще е суха, гроздето няма да е много добро, също и виното. Няма да е добра годината и за кошерите
и меда.
– Ако Коледа е във вторник, зимата ще е снеговита, а пролетта – дъждовна. Есента ще е суха,
пшеницата и плодовете няма да са много добри. Ще има мед и масло в изобилие.
– Ако Коледа е в сряда, зимата ще е тежка, а пролетта – суха. Ще има грозде и вино в изобилие.
– Ако Коледа е в четвъртък, зимата ще е мека, а пролетта и лятото – ветровити. Зеленчуците и медът
ще намалеят. Плодовете и маслото ще са много.
– Ако Коледа е в петък, зимата ще е много зла, лятото ще вали, есента ще е суха, а гроздето – в
изобилие.
– Ако Коледа е в събота, през зимата ще трупа много сняг. Пролетта ще е ветровита, лятото – с дъжд.
Плодовете няма да са много, но ще са хубави. Овцете ще се разболяват. Могат да се очакват природни
стихии и бедствия – пожари, земетръси.
– Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, лятото – сухо, а есента – ветровита. Плодове, мед и
добитък ще има в изобилие.
7. На Бъдни вечер се разчупват 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.
8. 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.
9. Ако две групи коледари се срещат, не е на добре – през лятото ще вали град или ще се яви друго
зло. За да не се случи това, двете групи се бият помежду си или си разменят топузите.
10. На много места по света хората отварят широко вратите си на Бъдни вечер, за да могат злите духове да излязат навън. На перваза на прозореца се оставя свещ, която гори цяла нощ, за да освети пътя на
доброто към дома.
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КОЛЕДНО МЕЖДУЧАСИЕ

Екип от единадесетокласници, водещи в радиопредаването “Голямото междучасие” към Регионална радиостанция на БНР “Кърджали - Гласът на Родопите”, ни отвеждат на една коледна разходка по света и ни показват кой как възприема и празнува Коледа:
Представяме Ви част от проучването на Милица и Петър за Коледните празници по света.
М: Нека да започнем с това откъде произлиза самият празник. Доста от нас смятат, че той се е зародил
заедно с християнството. Само че, не е така. Коледа произлиза от древния римски празник "Деня на раждащото се Слънце", честван в края на декември, носещ името Календи . Кулминацията на празника е била на
25- ти декември, когато са се пренасяли животни в жертва на боговете, устройвали са се угощения и хората
са си разменяли дарове. Този празник е бил разпространен в цялата Римска империя. Въпреки че тя е била
полиетнична и полирелигиозна, той се е почитал от всичките й поданици. С налагането на християнството
през 313 г. рожденият ден на непобедимия слънчев Бог се слива с деня на Рождество Христово. И ето как Календи се превръща в Коледа. Дори в Речника на българския език, съставен от Институт за БЕ към БАН, е
отбелязано, че „Коледа“ произлиза от латинската дума calendae, което значи „първият ден от месеца“.
П: Но освен в България Коледа броди от миналото до днес по целия свят. А как се е запазила тази традиция ? Сега ще разберете. Стартираме с най-близката до нас страна – Русия. Тук Коледата е отражение на
дълбоко вкоренените славянски традиции и обичаи. В миналото младите момичета са се изкачвали по стълбите, стъпало по стъпало, повтаряйки “да" или „не", за да видят дали ще срещнат избраника на сърцето си. Друга традиция-символ е, че между клоните на елхата е била
укривана дни наред клетка с бели гълъби, които са били пускани на
свобода на Бъдни вечер, с надеждата да се върнат и да донесат късмет
и щастие. В Украйна преди 25-ти декември се е постело в продължение на 39 дни, а когато падне нощта, всички сядали около масата и
едно след друго се редели 12 ястия, в чест на светите апостоли, кои от
кои по-хубави.
М: И ако в Украйна ястията са 12, то празненствата във Финландия
започват още на фаталния според суеверните 13-ти декември – денят
на Св. Лучия (повелителката на светлината). Как мистериозно и загадъчно звучи само! В нейна чест се палят свещи, а училищата, фирмите и домовете избират своя Лучия, която
се облича в бели дрехи, препасана с червени панделки, а на главата си носи корона от свещи. Следващият
коледен празник е на 21-ви декември, когато къщите напълно се почистват, а рибарите акостират лодките
си, за да бъдат със семействата си отрано. Самата Коледа не започва със сядане около празнична трапеза, а с
престой в сауната. Това е древна финландска традиция. В страната сауната е толкова популярна, че на 5
милиона души се падат 1,5 милион сауни, в това число частни и дори мобилни. В град Ювяскюла дори беше
открита първата сауна - бар в света. В деня на Бъдни вечер финландците отсичат коледно дръвче, което е
пренесено на шейна (най-популярното средство във Финландия) и украсено със сладки, плодове, свещи, памук, хартиени знаменца и панделки.
П: От Швеция се пренасяме в Китай, където коледното дръвче стои в основата на детските занимания
и се нарича Дърво на светлината. Малчуганите изработват от хартия гирлянди под формата на вериги и
цветя и украсяват домовете си с огромни фенери. А сега кратък урок по китаистика. Ето как се поздравяват
с „Весела Коледа!“ - „Sun Tan'Gung Haw Sun” (на кантонски) или „Sheng Dan Kuai Le” (на мандарин). За китайците Дядо Коледа е „Дин Че Лао Рен“, което в превод означава "Старият Коледен човек".Той им носи подаръците едва в края на януари, когато е китайската Нова година.
М: Ако искате да видите този Стар Коледен човек по бански костюм, отидете в Бразилия. Горещините
там не позволяват на добрия старец да се облече по-прилично. В началото
на декември роднините се събират на вечеря и след това всеки пише името
си на малко листче. Хартийките са разбъркват и всеки взима по една - човекът, чието име е изтеглил, е неговият „таен приятел“, който на 25-ти декември получава специален подарък.
П: Поемаме към следващата коледна дестинация – Испания. Живял
съм там и съм прекарал доста испански Коледи. Ето какви са обичаите преди празника. Преди всяка коледа винаги има парад, в който главните участници са “Los tres Reyes Magos”, което преведено на български означава
“Трите Краля Магьосници”. Вярва се, че те са посетили Исус Христос веднага щом се е родил, за да му поднесат своите дарове: злато, сладки и вид растение, от което се извлича течност, наподобяваща дъвка. Днес, векове покъсно, по улиците
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минават актьори облечени като трите краля и раздават именно това. Е разбира се, не хвърлят злато, но за
сметка на това винаги има от златните шоколадови парички. Испанската Коледа е предимно семеен празник. След 22 ч. на 24- ти декември всички ресторанти са затворени. Хората се прибират вкъщи и чакат рождественската литургия в полунощ. Угощението започва след това: моруна, кестени и пуйка в Южна Испания,
бадемова супа и гъска - в Северна. Общото и на двете места е обилното ядене, полято с хубаво вино. Десертът
е бадемов сладкиш с мед.

М: Със сладки, плодове и много цветя пристига празничният коледен дух и в Индия, където дори и
невярващите празнуват. Там Коледа е символ на братството, а всяка къща се превръща в остров на топлота и
разбирателство, защото една от традициите е семействата взаимно да си ходят на гости и да пеят песни, да
свирят на барабани и чинели. В южната част на страната хората имат обичай да украсяват къщите с малки
газени лампички и да слагат разноцветни панделки на вратите. На север пък всяка вечер в продължение на
една седмица християните ходят на църква, където пеят коледни песни. Между къщите и по улиците се палят големи картонени фенери. Интересно е, че коледното дръвче е украсено с играчки, гирлянди, манго или
дори банани.
Продължаваме да обикаляме по света, ей така, по пантофи, както може би сте и вие в тази студена неделна утрин. И за да се сгреем малко се пренасяме на юг, за да разберем как празнуват Коледа в Египет.
П: Тук Коледа се чества на 7 – ми януари. Обичай е по-заможните жени да приготвят риба и понички и
да ги раздават на бедните. На коледната трапеза има хляб, чесън, супа, месо и ориз. Във всяка къща може да
опитате и от специалните бисквити с формата на кръст, наречени „кахк“. Освен множеството играчки, и какви ли не други подаръци, децата получават задължително и комплект
нови дрехи, тъй като при тях е традиция на този празник да се носят чисто нови дрехи.
М: Неделно и предпразнично поемаме към Аржентина, където украсяват не елха,а изкуствено дръвче, направено от памук. На коледната
вечеря цялото семейство се събира в лятната градина. Люто печено прасенце или късчета месо с чесън и твърдо сварени яйца са традиционните
блюда на аржентинците. Подаръците идват чак на 6-ти януари. Тогава
малките деца оставят обувките си под коледното дърво или до леглото, за
да може Дядо Коледа да пусне в тях много играчки и бонбони. В знак на
благодарност пред вратата малчуганите оставят вода и сено за уморените
елени.
П: И ако за елените в Аржентина има коледни вода и сено, то в
Португалия Коледа завършва по доста фалиращ начин за член от семейството. Вярва се, че в коледната нощ на гости идват душите на мъртвите роднини. Хората оставят на масата хляб и плодове, за да може починалите да опитат. Коледните празници завършват на 6-ти януари,
когато жените месят специален хляб и поставят дребна монета в него.
Който намери паричката, трябва да почерпи цялото семейство и да плати следващата коледна вечеря.
М: Което е повод за следващо празнично семейно събиране, както
е в Гваделупа. Там Коледа е празник на човешката топлота и на гостоприемството. И освен това топлината е доста осезаема: празнува се при... 28 градуса на сянка! Антилците
не познават снежната Коледа и започват да се приготвят за празника една седмица предварително. Естествено никой не тръгва да търси елха в тропическите гори! Всяко семейство си има собствено коледно дърво,
изкуствено за жалост, но отрупано с топки и гирлянди. Основните коледни ястия са пуншът и кървавицата.
За да бъде по-ароматно питието, домакините изсушават на жаркото слънце кори от портокал и мандарина.
Колкото до традиционната кървавица, цялата къща, дори съседите участват в приготвянето й. В навечерието
на Коледната нощ антилците ядат свинско месо, а в празничната вечер се яде ориз и така наречените
„дървени грахчета" (нещо като ситните зърна на зрелия фасул). Всички пеят и заедно отиват в полунощ в
църквата. А през това време „татко Коледа" минава и оставя подаръците.
П: Неусетно и бродейки из света на Коледа времето ни почти изтече. Пожелавам ви весели празници,
прекрасни моменти със семейството и много здраве. Това беше всичко от нас - екипът на „Отец Паисий“. Ще
се чуем пак догодина, в неделя, отново в 10 ч.
М: Е, не ви ли стана някак по-празнично, след като вече сме с почти цял час по-близко до Коледа. Пожелавам ви едни много топли и усмихнати коледни и новогодишни празници, споделени с най-близките ви.
Поздравете добрия старец от мен, дано да зарадва малките с всичко онова, което са написали в писмата си, а
за по-големите – нека донесе един чувал, пълен догоре, със здраве и красиви моменти.
Заедно: Бяла и топла Коледа и успешна Нова година! До скоро!

КОЙ Е НАПРАВИЛ ПЪРВИЯ СНЕЖЕН ЧОВЕК?
На кого първи е хрумнала идеята да постaви три снежни топки една върху
друга и кой е решил, че ще се използва морков вместо нос? Как може тази мистерия да бъде решена, след като всички доказателства отдавна са се стопили…
Легендата… Според нея, първият снежен човек е направен на 7 януари
1809 г. от Вернън Н. Пол и 9-годишната му дъщеря Йети в Ю Клер, Уисконсин,за
да държи надалеч елфите, които присвоявали коледните подаръци на този празник. Така постепенно пред всяка къща в града се появил по един снежен човек.
Доказателствата…. Оказва се обаче, че доказателства за „съществуването” на снежният човек има
още от Средновековието. Американският историк и карикатурист Боб Екстейн, автор на "История на снежният човек”, изследва художествени изображения в европейските музеи, художествени галерии и библиотеки. Найранният документ, в който се намира илюстрация на снежен човек е книга
от 1380 година. Снежната скулптура, направена през зимата на 1492-93 г.
в двореца на Медичите се споменава още в биографията на Микеланджело. В литературата темата за снежния човек се прокрадва около 1590 г. - в
драмата на Шекспир "Ричард Втори". През Викторианската епоха, снежният човек става изключително популярен символ на ваканционния сезон.
Има хиляди изображения, останали от тази епоха под формата на картини, поздравителни картички и реклами.
Модерният снежен човек…. Популярността на снежният човек достига
нови висоти през 1950 г., когато Джийн Отри записва своя коледен хит
„Frosty The Snowman”. Фрости бързо се превръща в магическа икона за
празника. Днес, снежният човек се е превърнал в символ не само на ваканционния сезон, но и на целия
зимен сезон. Той присъства в коледната украса, има най-различни съдове и дори дрехи и бижута с неговото изображение, са станали по-популярни от всякога. Образът на снежния човек предизвиква чувство
на щастие, простота, радост и магически напомня за удоволствията на детството. На 18 януари се празнува международния ден на снежния човек. Идеята за рождения ден е на германския колекционер Корнелиус Граетц. Датата е избрана, защото единицата символизира метлата, а осмицата – тялото на снежния човек.

ЛЕГЕНДА ЗА КОЛЕДНАТА ЕЛХА
В светата нощ, през която във Витлеем се родил Спасителят на света, се радвали на това събитие не само човеците, но и полските цветя и дърветата, които растели наблизо до пещерата, дето лежал Младенецът Иисус, пазен от Ангели.
Най-добре успели да видят спящия Младенец три дървета, които растели пред
сама-та пещера : величествената палма, високото клонесто маслиново дърво и
простата зелена елха. Те радостно шумели с листа и нетърпеливо разговаряли
помежду си:
- Да идем - казала палмата на маслината - да се поклоним на Младенеца и
Му поднесем нашите дарове.
- Вземете и мен с вас - тихо помолила елхата. Двете горди дървета погледнали презрително на
скромната си сестра. Палмата й отвърнала:
- Какво? Ти си толкова бедна и окаяна! Какъв дар
можеш да принесеш на Младенеца? Не виждаш ли, че имаш
само остри като игли листа и дори сълзите ти са воняща смола!
Бедната елха смутено замълчала, едва осмелявайки
се да хвърли още едни плах поглед кьм прекрасния Младенец,
който лежал в яслите, обкръжен от златосияйна светлина.
И ето, събудил се малкият Иисус. В пречистите му
нозе лежал разкошен палмов лист - дар от красивата палма и
благовонно масло от маслината, което изпълвало цялата пещера с благоухание. Но очите на Богомладенеца се насочили към
скромната и свенлива елха. Той ласкаво се усмихнал и протегнал ръчички към нея. Добрата елха! Тя била толкова радостна
и щастлива, че навела зеленото си стъбло в смирен поклон пред малкия Господ на славата...
А един от Ангелите нежно казал:
Нека това да ти бъде за награда, мило зелено дърво! От днес ти си призвано да прославяш празника на Христовото Рождество с твоето вечно зелено облекло и с блестящите,
подобни на звезди украшения, които човеците за вечни времена ще поставят върху тебе
в тази благословена нощ. Ти ще носиш на децата радост, а на възрастните ще напомняш
за златните дни на тяхното детство. О, бъди благословена.

OБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА НА ТЕМА: „АЗ РИСУВАМ СВОИТЕ МЕЧТИ“
НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ ОТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА "Аз рисувам своите мечти" , КЪРДЖАЛИ - 2016

Паисиевци оставиха своята следа в празничната история на училището, докосвайки се до непреходната сила на човешкия дух.
Силно, оригинално, запомнящо се и въздействащо показаха, че могат да надграждат наследените
традиции, създавайки красота, светлина и бъдеще навсякъде около себе си.
Предлагаме Ви няколко празнични мигове, запечатани в снимки.

КОЛЕДА В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

Още от дълбока древност знанието е насочвало мисълта и е
помагало на хората в тяхното развитие. Знанието може да се сравни с необятния океан. Не можеш да го преплуваш, но можеш да се
гмурнеш и да откриеш своето място – там, където водата е найтъмносиня.

ИЗКУСТВОТО ДА ТВОРИМ
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КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ

Ако тази Коледа не виждаш дядо Коледа значи това си ти.
На теб се пада честта да раздаваш подаръците

Весела Коледа!

ИДЕИ ЗА КОЛЕДА
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Всяка зодия има характерни черти, които определят предпочитанията ѝ в
на любим изпълнител. Подарете
различни сфери. Вижте какъв коледен подарък да подарите според зодията.
им нещо, което да докосне емоци– заради интереса му към различни спортове може да подарите на
оналния им характер – колажОвен
от
представителите на тази зодия екипировка или някакъв спортен аксесоар.
снимки, ароматни масла за спа
процедури, бижу с определенаОвните се увличат също по готварство и електроника.
символика.
Телец - подходящи коледни подаръци за тях са хубавото вино, вечеря в
изискан ресторант, а още по-добре ако съчетаете различни вкусотии в празнична кошница. Телците ще се зарадват също на ефектно бижу, инструменти или ароматни масла.

Близнаци - телефони, таблети, плейъри, електронни книги са част от коледните подаръци, които се харесват на Близнаците. Другият вариант е да им помогнете да се организират, като им подарите тефтер-органайзер с хубава писалка – представителите на тази зодия винаги имат
много задачи, затова е добре да си записват.
Рак - подходящи коледни подаръци за тази зодия са стилни и модерни дрехи, козметика за домашни
спа процедури, парфюм. Красиво бижу също е вариант, но задължително да е от сребро или полускъпоценни камъни.
Лъв - заложете на лъскаво бижу или скъп парфюм. Вариант за коледен подарък на Лъвовете е и някакъв предмет на изкуството.
Дева - зарадвайте ги с подарък, който да предизвика логическото им мислене – някаква игра или интересна книга за мистериозно убийство. Подаръци за дома и ароматни комплекти също са добре дошли за
представителите на тази зодия.
Везни - филм, музика, книга – трябва да носят послание и да са посветени на любовта или на нещо,
което сте забелязали, че много харесват. Изненадайте ги с билети за концерт на любим изпълнител или с
разходка до някоя романтична дестинация.
Скорпион - ако мислите коледният подарък да е книга, най-добре изберете някоя с динамичен сюжет и неочакван край – мистериите са идеални за целта. В списъка с подходящи подаръци попадат още
стоки за дома, техника, дрехи. В плюс е, ако им подарите нещо изработено ръчно - плетен шал, фигурка от
филц, рисувана керамика.
Стрелец - обожават екскурзиите и всичко свързано с туризма. Подарете им
аксесоари за поход в планината, компактна раница или хубав сак, който да им
служи при посещението на следващата дестинация.
Козирог - може да им подарите нещо свързано с професионалното им израстване и конкретно с работата им – планери, скъпа химикалка, тематична книга.
Ако пък държите подаръкът да е по-личен, тогава избирайте между ръчен часовник, бижу, дрехи от естествени материи, парфюм.
Водолей - обичат иновациите, затова техниката последен модел им е слабост. Харесват увлекателни книги с теории за бъдещето и анализи на значими
събития в световен мащаб.
Риби - зарадвайте ги за Коледа с подарък като интересна книга или с диск

Коледни шеги
Дете на програмист пита баща си:
- Тате, тоя Дядо Коледа как побира в чувала подаръците за всички деца по
света?
Бащата:
- С WinZip, моето момче.
Иванчо казва на баща си:
- Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да напиша колело!
- Вече не искаш ли влакче?
- Искам, но намерих едно в шкафа ти.

Писма до Дядо Коледа

Писма до Дядо Коледа

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР В СТИХОВЕ
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ГОДИШЕН КАЛЕНДАР В СТИХОВЕ
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ОЧАРОВАНИЕТО НА КОЛЕДА

УЧЕНИЧЕСКА КОМПЮТЪРНА АКАДЕМИЯ
НИЕ СМЕ:
Ученици от 5-ти клас, участващи в "Ученическа компютърна академия" по проект "Твоят час"
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез
дейности,
развиващи
специфични
знания,
умения
и
компетентности „Твоят час" - финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни
фондове при СУ "Отец Паисий", гр. Кърджали - 2016/2017учебна
година.
1.

Венелина Венкова Василева – 5а клас

2.

Ирина Веселинова Стоянова – 5а клас

3.

Весела Щерева Добрикова – 5а клас

4.

Борислав Николаев Петков – 5а клас

5.

Десислава Савова Белева – 5в клас

6.

Дуйгу Меджнун Кямил – 5в клас

7.

Рая Красимирова Димитрова – 5в клас

8.

Бончо Иванов Матушев – 5д клас

9.

Борис Бориславов Мухтаров – 5д клас

10.

Емирхан Рейхан Салим – 5д клас

11.

Моника Николай Николова – 5д клас

12.

Муса Рамадан Муса – 5д клас

13.

Никола Атанасов Димитров – 5д клас

Коледа дивна и бяла,
пълна с безброй чудеса,
вълшебства на всички дарява
- очи затвори и ...
повярвай в това!

-

