
Звънчетата звънят, 

снежинки летят. 

Къщният праг 

затрупан е пак. 

 

Рекичката замръзна, 

а врабченцето премръзна. 

Трохички търси то, 

ала намери си просо. 

 

Щастливо е то. 

Хо - хо - хо! 

Биляна Демирева 

Имало едно време 

едно момче. То се 

казвало Николай. 

Когато пораснало, 

открило тайна пещера. 

То влязло в нея и 

вътре открило един 

червен костюм с 

шапка и бяла брада. 

Когато се облякло се 

превърнало в Дядо 

Коледа и всяка 

Коледа се качвало в 

шейната и разнасяло 

подаръци по целия 

свят. На послушните 

деца давало 

подаръци, а на 

лошите – въглени. 

Михаела Маринова 

Зима   Легенда за Дядо Коледа 

Коледен дух 
Колко е хубаво сега,  

Коледа влиза у дома. 

Дядо Коледа приготви 

подаръци да дава,  

и дори който не слуша, 

ще започне да слуша. 

 

Един иска кола,  

друг пък кукла,  

хайде, Коледа сега е! 

Елхата украси 

и с нас се весели! 

 

От сняг си направи 

снежен човек, 

Сложи му ти нос, уста, очи. 

Ела да поиграеш с нас, 

 Да се забавляваме завчас! 

Станислав Качулков 
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ДЕТСКО КОЛЕДНО ВЕСТНИЧЕ  

Вестникът на творците от 4 клас  

Биляна Демирева 

 

Михаил Атанасов 

Кристиана Стоянова 



Имало едно време красива 

оперна певица, която вярвала в 

красотата на Коледа и в Дядо Коледа. 

Нейните приятели, за разлика от нея, 

не вярвали в неговото съществуване.  

  - Една вечер точно си лягала, 

когато изневиделица пред нея се 

появила Снежанка. 

 - Аз знам, че ти вярваш в мен и 

Дядо Коледа! – казала Снежанка. – Не 

се бой, че твоите приятели не вярват в 

нас! 

 - Благодаря Снежанке! – 

отвърнала певицата. 

 - Чуй ме сега. Рано сутринта 

отиди до магазина за коледни 

подаръци, сложи ги под елхата и 

наблюдавай какво ще се случи. 

Така и станало. На сутринта 

приятелите ѝ видели как Дядо Коледа 

стои пред елхата с чувал с подаръци. Те 

останали много очудени, но вече 

повярвали в него. 

 - Е, видяхте ли, че не съм 

грешила - казала певицата, - хайде 

сега да отворим всички подаръци и да 

се забавляваме! 

От този момент всички 

повярвали в красотата на Коледа и в 

Дядо Коледа. 

Кристиана Стоянова 
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но въпреки това беше забавно—

всички се забавляваха до насита. 

Драко беше щастлив. 

Това беше най-хубавата 

му Коледа, защото 

намери много и добри 

приятели.   Това беше 

най-големият подарък, 

който беше получавал 

някога. 

Валентин Апостолов  

Едно драконче на име Драко 

живееше на остров в Атлантическо 

море. То се хранеше със 

сьомга или кокоси. 

Веднъж на острова му 

дойдоха гости. Те 

започнаха да го украсяват 

с коледни играчки. Драко 

се запозна с тях и стана 

техен приятел. Помогна 

им с украшенията. Отне 

им цял месец да украсят целия остров, 
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  Коледна вечер 

  Драко 

 

 

За мама вкусни изненади, 

а за тате още по-вкусни шоколади. 

За малките дечица, 

топла-топла пица. 

 

Толкова е хубаво да е Коледа!” 

 

Да, така е, каза си Сиси и сладко 

заспа. А на сутринта под елхата 

намери всичко, което семейството си 

беше пожелало. 

Йоана Дафова 

 Коледа е! Всички са весели. Сиси и 

Ани дълго чакаха Дядо Коледа. Мама 

каза: „Хайде да си лягате!“ Сиси си 

легна спокойна, защото вече беше 

съчинила своето коледно 

стихотворение, което щеше да бъде 

изненада за нейната майка: 

 

“Дядо Коледа дойде, 

подаръци на донесе. 

Обича той бисквитки,  

от дечицата добрички. 

Бр.1 

“Коледа е празник с 

весели игри. На 

Коледа ще има 

милиони подаръци за 

всички от сърце. “ 

  Коледа 

Ива Узунова 

Радослав Иванов 



Детско КОЛЕДНО ВЕСТНИЧЕ  

Бъдни вечер е вече 

и имам ново коледно елече. 

Украсяваме с мама елхата, 

а баба слага софрата. 

Сядаме на масата 

и разрязваме питата. 

Изричаме молитва 

и лягаме в топлата завивка,  

в очакване на празник весел 

и на чудна весела песен. 

 

Силвия Кирова 
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 Снежен човек 

 Бъдни вечер 

Направих си снежен човек 

с кафяв елек. 

Сложих му шапка голяма 

заедно с мама. 

Сложих му своя шал 

и го изчистих от цялата кал. 

Намерих му тенджера за 

калпак 

и що за чудо—отново заваля 

сняг. 

И повтарям ви пак— 

отново заваля сняг. 

Докато карах своята шейна, 

сетих се и сложих на човека 

носа. 

Силвия Кирова 

Весела Коледа мили 

деца, нека сте щастливи и 

най-добрите на света! 

Звънкат звънчета, а 

децата пеят с весели 

гласчета. 

Дионис Кралев 



Гр.Бургас 

Ул. Сан Стефано 88  

ОУ “Васил Априлов” 

Коледа е най-хубавият празник. На него се 

подаряват подаръци. Всички са много 

щастливи. Вечерта преди дългоочаквания 

ден, на Бъдни вечер, всички деца с 

нетърпение чакат подаръците. На сутринта, 

когато станат и ги видят под елхата, се радват 

много и ги разопаковат с нетърпение. Всички 

обичаме Коледа. 

Весела Коледа и Щастлива Нова 

Година! 

  Коледа 

vasilaprilov@abv.bg 
www.ouaprilov.org 

Кои сме ние 

В нашата занималня ние никога не скучаем.  

Домашни пишем в несвяст,  

но когато сме готови, започва забава в захлас.  

Обичаме да пеем  

и да сме смеем,  

доста щуреем.  

Но на приятели добри, 

помагаме в беди. 

Слава Гиздова-Петкова 

Намерете ни на адрес: 

гр.Бургас ул. Странджа 32 

Габриела Георгиева 

Денислава 

Георгиева 

Автори: учениците от ПИГ 4 клас 


