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година ХI, брой 19

Варна, Декември, 2007 година

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
Колонка на редактора
Скъпи ученици, уважаеми учители!
В навечерието на светлия християнски
празник – Рождество Христово, искаме
чрез нашия вестник да споделим радостта
си от настъпващите празнични и
ваканционни дни и да си пожелаем весела
Коледа и щастлива Нова година.
Раждането на Спасителя изпълва с
надежда и вяра милиони сърца, дарява с
упование душите, носи радост и доброта.
В Святата нощ, затаили дъх, ще си
припомним отново легендата за Божия
син и изгрялата Витлеемска звезда,
известила на света чудото за появата на
Богочовека.
Щастливи сме, че в този тържествен
момент ще бъдем с найблизките си хора,
с тези, които истински обичаме и които
са готови да се грижат за нас с цената
на всичко. Нека в тези празнични дни
изразим особена благодарност към
нашите родители, да ги дарим с
радостта на вече порасналите им деца и
си пожелаем истински красиви и
стойностни неща.
Нека в тези дни на всеобща благост и
добротворство да погледнем с други очи
на хората, изпаднали в нещастие и
немилост, на онеправданите от съдбата,
на болните и недъгавите, за да се опитаме
да им помогнем в името на Спасителя на
човечеството.
Весела Коледа и успешна Нова Година!

Дядо Коледа
Сняг на облаци се дига,
дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.
“Дзън-дзън-дзън!” - звънци звънтят,
в сладък сън децата спят.
Но да знаят той що носи,
ще наскачат голи, боси
и ще дигнат шум безкрай:
“Дай на мене, дядо, дай!
На мен - кукла, на Стоян топка или барабан!”
Гео Милев

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

ДЯДО КОЛЕДА,

започват на 24 декември
и продължават до Стефановден

Дядо Мраз, Санта Клаус,
Свети Николай, Крис Крингъл …

За хората Малка Коледа е поголям
празник от следващите, защото тази вечер
се е родил Христос. Найхубав е той за
децата. Бъдни Вечер е първата кадена
вечер. Найважна роля при нея играят
бъдникът, трапезата с обредните хлябове,
коледните ястия и коледуването.
На Бъдни вечер  24 декември,
семейството се събира у дома. Приготвят
се седем или девет все постни манджи.
Специално за вечерта се прави питка с
късмети – дребни пари, дрянови клонки,
листчета с добри пожелания, обещаващи
здраве и благоденствие през следващата
година.
На 25 декември се чества Рождество
Христово. В някои източно православни
църкви се чества на 7 Януари, което
съответства на 25 Декември по Юлиянския
календар. Семейството отново се събира,
но за разлика от предходната вечер похапва
и блажно. Повярващите ходят на черква,
където има празнична рождественска
служба. Обикновено тогава се коли
прасето, а в градовете  хората просто
почиват, обикалят приятели и роднини,
похапват вкусно и пийват прилично, за
здраве ...

Дядо Коледа не винаги е бил такъв,
какъвто го познаваме днес. В древността
човекът, който раздава подаръци, се наричал
свети Николай. Той е роден в земите, където
днес се намира Турция, през 300а г. Според
легендите Николай пускал торби с подаръци
през комините или пък ги хвърлял през
прозорците. Начинът, по който раздавал
подаръците, и до днес е останал непроменен.
Покъсно Николай бил ръкоположен за
епископ, а шапката му, дългата дреха, бялата
брада и червеното наметало се превърнали в
негова запазена марка.
Добрият старец, такъв, какъвто го
познаваме днес, се ражда във въображението
на зъболекаря Клемент Кларк Мур през 1822
г. Тогава американецът написал поемата
“Разказ за посещението на свети Николай”. В
дните преди Коледа той ходил от покрив на
покрив, тихичко се спускал по комина, за да
влезе в домовете и да остави подарък на
децата във висящите до камината чорапи.
Образът на Дядо Коледа печели световна
популярност благодарение на реклама на
“КокаКола”. През 1931 г. художникът на
компанията Хадън Сандблъм направил
реклама, в която старецът в червени одежди
пие популярната напитка. От този момент
Дядо Коледа се превърнал в любимец както
на децата, така и на родителите в целия свят.
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“Българската Коледа”

Наградени ученици от общински
конкурс
Всичко започна с идеята да се
провокира интереса на младите хора към
миналото и връзката му с настоящето, чрез
дейностите проучване, събиране и
систематизиране на документални
материали и изготвяне на мултимедиен
продукт.
Учениците от клуб „Дебати” решиха
да представят предпоставките за
евроинтеграцията и превръщането на
България в част от европейското
икономическо, политическо и културно
пространство, посредством личността и
делото на видния български възрожденец
др Иван
Богоров, патрон
на
Професионална гимназия по икономика –
Варна.
По същото време Община Варна, отдел
„Младежки дейности”  „Инициатива за
духовност и култура” обяви конкурс на
тема „Народната памет разказва”.
Участниците в клуб „Дебати”, ученици
от 11 в клас Виктор Краев, Димитър
Димитров и Александър Данаилов, под
ръководството на ръководителя на клуба
Мария Добрева  преподавател по История
и цивилизация и Философия и с активната
помощ на преподавателите: помощник
директорите – Мария Филипова и
Корнелия Иванова и завеждащ компютърен
кабинет Иван Панов изготвиха
мултимедиен продукт на тема: ,,Народната
памет разказва  Др Иван Богоров”, с
който участваха в конкурса на общинско
ниво.
В резултат на отговорното отношение
и проявеното творчество, продуктът успя
да спечели първо място сред 30 участници
от 15 училища. Тримата ученика спечелиха
награда  10 дневна екскурзия в Анталия 
Турция.
Мария Добрева

Резултатите от PISA 2006 – вече
известни
Излязоха
резултатите
от
международното изследване PISA2006 –
природни науки, коeто се проведе през
месеците януари и февруари на 2007
година. В него участваха около 4600
български ученици, заедно с около 400 000
техни връстници от още 56 държави.
Средният резултат на всички страни,
участвали в изследването, е 500 точки.
Българските ученици показаха среден
резултат от 434 точки, а учениците от ПГИ
„Др Иван Богоров” – 481 точки, който е с
19 точки понисък от средното ниво за
участвалите страни и с 47 точки повисок
за средното за България
Мария Филипова

На 1 декември стартира петата по ред
к ампания
на
благотворителната
инициатива “Българската Коледа.
Подарете надежда на дете в беда”,
която се провежда по инициатива и под
патронажа на президента Георги
Първанов и съпругата му Зорка
Първанова.
По време на кампанията се набират средства за лечението на болни деца
и за купуването на медицинска апаратура и консумативи за нуждаещи се детски
клиники и отделения.
На адрес www.bgkoleda.bg всеки може да се запознае с това как е
преминала кампанията през предишните четири години, както и да научи за
децата и клиниките, който са били подпомогнати. Сайтът съдържа също така
информация за децата и болниците, които “Българската Коледа” ще
подпомогне през идващата година. Указан е начинът, по който всеки желаещ
може да стане дарител – чрез SMS, телефонно обаждане, банков превод и по
интернет.

Изпрати своя SMS на телефон 1117!

Домът на Дядо Коледа
Домът на Дядо Коледа в Лапландия се е превърнал в голяма туристическа атракция.
В дните преди Рождество Христово къщата е посещавана ежедневно от над 5000 души,
като голяма част от хората, които идват, са от Япония и Европа.
Домът на добрия старец е разположен на няколко километра извън столицата
Рованиеми - в градчето Корвантунтури. Популярността на Лапландия идва в началото
на 50-те години на XX век, а дотогава зад Полярния кръг било снежна пустош. Тогава
в Рованиеми пристига вдовицата на американския президент Франклин Делано Рузвелт
- Елеонор. Малко преди да пристигне съпругата на Рузвелт, на 9 километра от Рованиеми,
в Корванунтури, е построена къщата на добрия старец. Наблизо минава път и местните
жители започват да продават сувенири на малкото туристи, навестяващи все още
почти неизвестната област в далечната Финландия. Дестинацията обаче бързо
придобива популярност. Все по-често любопитни туристи от чужбина започват да
посещават покоите на Дядо Коледа непосредствено преди Рождество Христово. Това
продължава до 1985 г., когато домът на белобрадия старец е напълно реконструиран и
официално открит за целогодишни посещения за децата и техните родители. През
1995 г. районът е провъзгласен за ”официалната столица на Дядо Коледа”.
В Рованиеми, освен дома на Дядо Коледа, неговия офис и пощата, е издигнат
през 1996 г. и увеселителният парк ”Санта парк”. Целта е да се убедят и най-скептичните
деца в съществуването на Дядо Коледа. Развлекателният център може да приеме до
50 000 души в седмиците преди Рождество. Туристическата атракция работи активно
от ноември до януари. Понякога ”Санта парк” отваря врати и през лятото, но само в
случаите, когато има желаещи да разгледат увеселителния парк. Паркът представлява
огромна пещера, в която са поставени въртележка, както и многобройни сергии на
джуджетата с различни сувенири и украшения.

Б А Н И Ц А
Здравето на теб се падна
няма вече болест гадна
здрав ще си през таз година
бодър, весел  до амина...
*
Пада ти се днес парата 
няма вече до заплата
да се чудиш и се маеш
как да свържеш двата края...
*
На теб се пада път далечен,
да скиташ вечно си обречен,
но тук във родната ти къща
една любов ще те завръща.

С

К Ъ С М Е Т И

Любовта, ако ти се падне
няма да е ден до пладне
ще е обич сладка като мед
ха дано изтеглиш тоз късмет
*
Знанието сила е голяма
и ще стана аз голям!
Аз си знам какво да правя
и си правя к’вот си знам!
*
На теб учение се пада,
май, че това ти найприляга,
не измисляй как да кръшкаш,
имаш още изпити да тръшкаш

Клечица кибрит ли що е?
Вече ти бъди спокоен!
Догодина до амина
ще се топлиш на камина!
*
Щом от дрян намериш клонка,
то е все едно иконка 
вярата ти в този час
ще порасне, зная аз.
*
Чесънче  скилидка тънка
дяволи ще гони вънка,
а пък с люспица от леща
чака те любов гореща!
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Конкурс за реферати
Професионална гимназия по икономика
„Др Иван Богоров” обявява темите за
националния конкурс, който се провежда
вече за трета година и в който до сега участие
са вземали градовете В.Търново, Русе,
Бургас.
Съвместно с катедра „Финанси и
кредит” при Икономически увиверситет –
Варна е обявена темата за реферати:
„Алтернативните източници на енергия –
нова възможност за българския бизнес”.
Защитата на рефератите ще се проведе
на 18.04.2008 год.
Краен срок за заявки – 15.02.2008 год.
Информация и заявки  от сайта на
гимназията.
Очакваме вашите заявки и ви желаем
успех!
Марияна Вачкова

Участие в международна
конференция
Ученичката от ПГИ „Др Иван
Богоров” Ида Карагитлиева ще участва в
международна конференция на тема:
„Младежта на столиците и регионите за
мир, дружба и сътрудничество”, която ще
се проведе от 12.12. до 16.12.2007 год. в
град Москва, Русия

Групата за автентичен фолклор
„Букавица” с първия си албум
След успешното осъществяване на
трети проект по линия на дирекция
,,Младежки дейности и спорт” при Община
Варна, с голямата подкрепа на съвета на
училищните настоятели, учителската и
ученическата колегии при ПГИ „Др Иван
Богоров”, фолклорна група „Букавица” с
художествен ръководител гжа Кичка
Христова ще зарадва своите почитатели в
навечерието на Коледа и Нова година с
първия си музикален албум, озаглавен
„Бре, де са’й чуло, видяло!”
Посланията на участничките в групата
са закодирани в красотата на песните, в
добродетелите, които са достигнали до нас
чрез фолклорните традиции.
Компакдискът е едно успешно рекламно
проявление на извънкласните дейности с
учениците на Професионална гимназия по
икономика.
Александра Параскевова, Лидия
Алаеддин, Емилия Бенева, Деница Беева,
Мирела Кирякова, Кристина Дикова от 10
б клас ; Яница Колева, Анна Михайлова от
10 а клас; Емине Ембие от 12 д клас, Илина
Илиева от 10 е клас; Деница Динева от 11 в
клас; Светлана Димова от 9 б клас; Инна
Иванова от 8 б клас и Деница Маринова от
8 г клас заедно нанизаха с много труд,

КОЛ ЕДНАТА Т РАДИ ЦИЯ
Денят преди Рождеството се чества като Малка Коледа. Според народното вярване Божията
майка се е замъчила на Игнажден и е родила Младенеца на Малка Коледа, но съобщава на
следния ден (традицията повелява родилките да съобщят на другия ден след раждането). Рано
сутринта на празника по домовете тръгват малки коледарчета. Те са облечени празнично, в
ръката носят дрянова пръчка  „коледашка”, и шарена торба през рамо. Коледарчетата обикалят
домовете, влизат в къщите, благославяйки. Стопаните ги даряват с малки кравайчета, сухи
плодове, дребни пари и ги посипват с жито от сито или решето за плодородие.
ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ
Още от ранни зори жените се подготвят за празника. Особено внимание се отделя на
приготвянето на обредните хлябове  безкръвното жертвоприношение за светлия ден.
Облечени в празнична премяна, те заместват обредните хлябове, които се приготвят от най
чисто брашно. Още при приготвянето на реколтата найхубавото зърно е отделено, измито
в реката и изсушено. Характерна украса за хляба е кръстът и неговите разновидности 
розета, цвете и т. н.
„Витите, превити краваи” с дупка в средата, които се даряват на коледарите, ги замесват
и украсяват момите и ги подаряват на своите избраници в Коледната нощ. На следния ден
коледарите организират с тях „търг” на мегдана, като събраните средства даряват на черквата,
училището или читалището.
БЪДНИК
Основен момент в подготовката на Бъдни вечер е отсичането и донасянето на бъдника.
Дървото не бива да докосва земята и до дома се носи на дясно рамо. Всички в дома го очакват
с нетърпение.
Бъдникът, това е дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено в къщи от млад мъж, с
него се поддържа огънят през цялата нощ. Внасяйки го в къщи, мъжът пита домочадието:
“Славите ли Млада Бога?”, жените отговарят: “Славим, славим, добре дошъл!. Мъжът добавя:
“Аз в къщи и Бог с мене!”
Вечерта на Бъдни вечер бъдникът ще
гори през цялата нощ. Според народната вяра
да е светло на Божията майка и да е видело на
мъртвите предци, дошли на празничната
трапеза. Според поверието бъдникът има
магическа и лечебна сила. В някои краища на
стр аната сутрин го гасят с вино и от
недогорелите части правят части за рало и
кръстчета за здраве. Пепелта от бъдника се
използва за лек, поставя се в ниви, лозя и
ливади, за да раждат.

Тиха нощ
Тиха нощ! Свята нощ!
Цела земя
Е в тишина.
Виж! Витлеемската светла звезда
Мъдреци води от чужда страна,
Дето Христос се роди /2

съпричастие и обич една красива песенна
огърлица от фолклорни бисери!
Успех и нека предстоящите празници
бъдат посветли, порадостни и много
красиви!

Знаете ли, че…
500 000 писма
п олуча ва Дядо Коледа всяка го дина в
пощенската си кутия. Пликовете започват
да пристигат в пощенската станция в
Лапландия, където добрият старец живее,
още в началото на декември. В нелеката
кореспонденция му помага Снежанка, която
е една от найверните му помощнички.
Повече от 10 мили она желания са
присти гнали в последните 20 години в
пощата на Дядо Коледа.

Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега
На похвала
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасение донасят до нас:
Ето спасител дойде! /2
Тиха нощ! Свята нощ!
Цела земя
Пей с веселба.
Почет на Бога нек’ всеки даде,
Че между нас днес спасител дойде Мир на всегда на земли /2

НАПИШИ ПИСМО
ДО ДЯДО КОЛЕДА
Адресът на Дядо Коледа е:
Santa Claus, Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland
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Всяка година на Коледа семейството се събира
около трапезата в очакване на светлия празник, около
елхата, с нетърпение всеки да види подаръка си и
естествено ... около телевизора. Коледните филми
стават неизменна част от ежедневието ни около
празниците, те биват сменяни един след друг, а
историите са все същите – доброто винаги побеждава
и всички „заживяват щастливо”.
Една от найпопулярните и найчесто филмирани
приказки е „Коледна песен” на Чарлз Дикенс. Всеки
познава историята на Ебенизър Скрудж, било то от
Фред Флинтстоун, който забравя Коледа, Чичо Скрудж,
който не иска да раздели богатството си, или дори Ал
Бънди. Друга известна, но филмирана само два пъти
история е тази на Гринч, който искал да открадне Коледа. Но даже и този
зелен недоволник не успява да развали коледното чудо, което завладява и
него. Той разбира, че Коледа не е само гирлянди и подаръци. Тези приказки
са станали вдъхновение на значителна част от холивудското кино.
Всяка Коледа обаче биват „въртени” няколко специални филма, без които
празникът няма да е същия. Това са заглавия, които стоплят сърцата ни, които
карат и малки, и големи да втренчват немигащ поглед в телевизора и да
избухват в неудържим смях.
Едни от найчесто пусканите коледни филми са „Сам вкъщи” 1 и 2. Те са
добре познати и няма човек, който да не си спомня русолявото хлапе, което
надхитря издирвани престъпници. Действието се развива в коледната утрин,
когато малкият Кевин бива забравен от родителите си и остава сам на празника.
Естествено, това не е просто поредната Коледа, къщата му бива нападната от
крадци, които обаче не са и подозирали какво ги чака. Във втората част вече
познатите ни бандити Хари и Марв бягат от затвора, но за тяхно съжаление
отново попадат на Кевин.
Друг филм, който задължително се гледа около Коледа, е „Чудото на 34та
улица”. Малката Сюзън, която отдавна вече не вярва в Дядо Коледа, скоро
започва да променя мнението си, след като един от белобрадите старци й
показва, че е истинският. Тя получава найценния подарък от всички...нещо, в
което да вярва.
„Гринч”, в чиито образ се превъплътява Джим Кери, е една от малкото
екранизации на известния роман на Др. Зойс. Преди това той е бил филмиран
през 1966 г. като анимация. Историята се развива в магичния свят в сърцевината
на една снежинка. Зеленото плашило живее в пещера на планината Кръмпит,
заедно с кучето си. То има три пъти помалко сърце от останалите и не може
да обича нищо и никого. Дни преди Коледа му хрумва зловеща идея – да
открадне Коледа. Скоро след като започва да краде дръвчетата и подаръците
на жителите на Ху Вил, то осъзнава истинския
смисъл на този празник.
Никоя Коледа не може да мине и без
„Коледата невъзможна”, „Договор с Дядо Коледа”,
„Наистина любов” и всички онези празнични
филми, носещи усещането, че няма нищо
невъзможно.
Всеки злодей става добър, всеки проблем бива
решен, всяка Коледа е вълшебна и всички са
щастливи накрая, независимо къде са и какви са,
и както става в приказките  „те заживяват
щастливо”. За жалост в реалността не всяка
студена, гладна и самотна Коледа е завладяна от
коледния дух...
Ивелина Атанасова XII „е” клас

За изданието работиха учениците от Клуба за литература и изкуство
с ръководител Тончо Тончев
Предпечат: С. Йорданова

Катаджия спира автомобил,
превишил скоростта:
- Закъде сте се забързали толкова? пита той шофьора.
- Вкъщи. Посрещах нова година с
приятели и се позабавих. Жена ми се
сърди.
- Но сега е месец май...
- Именно, затова и бързам.

***

Двама приятели се срещат на
1 януари:
- Как посрещна Нова година?
- Не знам, още не са ми разказали...

След новогодишния празник в
детската градина баща говори на
сина си:
- Сине, ти си вече голям, трябва да
ти кажа истината - няма Дядо
Коледа. Това бях аз.
- Знам, знам. Нали щъркела също си
ти...

***

- Татко, познай кой влак закъснява
най-много!
- Кой, сине?
- Този, който обеща да ми подариш
още за миналата Нова година.

Празнуването на Нова година - това е
вечеря, завършваща със закуска...

***

Братче и сестриче правят снежен
човек. Момчето казва:
- Вече е почти готов. Ще отида до
кухнята за да взема морков.
Сестрата:
- Два моркова вземи. Нос също ще му
сложим.

”Драги Дядо Мраз!
Само едно нещо искам за Коледа списъка ти с момичета, които са
били лоши тази година”

***

“На Коледа стават чудеса!” си
мислеше Дядо Коледа, чакайки
тринайстата си пенсия.

