
Коледни 
пожелания от 

10 “б” клас



“Рождество”
Днес черковната 

камбана
ни събуди отзарана

и припомни във зори
тя на хората добри

за онази проста, стара
и разкривена кошара

с плетения покрив гнил,
дето Бог се е родил.

Тя ни спомни за звездата,
що огряла тишината
и от чудни светлини
му оплела пелени.

Затова и толкоз мило
свети малкото кандило,

а от яслата със глас
сякаш Той ни вика нас-
да погали със десница

всички български дечица.



-Що така си заблестяла,
ей ,звездице ,ясна,бяла,

и с лъчи прозрачни ,меки,
къпеш снежните пътеки?
-Грея,ой,детенце будно,
грея тази вечер чудно,

че Ви нося радост свята,
радост вечна на земята.
Затова съм заблестяла,
затова съм ясна бяла-

грея с туй дърво елхово,
че е Рождество Христово.

“Чудна звезда”



,,Дядо Коледа’’
Сняг на облаци се вдига.

Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

Дзън, дзън, дзън. Звънци звънят.
В сладък сън децата спят.
Но да знаят той що носи,
ще наскачат голи, боси

и ще вдигнат шум безкрай.
„Дай на мене, дядо, дай!
На мене кукла, на Стоян

топка или барабан!“



“Шаро и първият сняг”

Песен 

https://youtu.be/1ioWDLfM7mE


“Снежинки”

Песен

https://youtu.be/M0ij66HFEkI


“Бяла зима”

Песен

https://youtu.be/hC2aA1mK_gg


“Снежен човек”

Песен

https://youtu.be/tYlVChua4GM


Рецепти за 
коледни меденки
Необходими съставки:
2 яйца
1 ч. ч. олио
1 ч. ч. пудра захар
1 к. ч. мед 
1 ч. л. хлебна сода
1 ч. л. канела
600 грама брашно



Рецепта за Коледни 
бисквитки

- брашно - 250 г
- масло - 125 г меко
- сол - 1 щипка
- захар - 150 г
- яйца - 1 брой
- сол - 1/2 ч.л.
- бакпулвер - 1/2 ч.л.
- ванилия - 1 с.л. 

ванилова есенция
- сладко - по избор, за 

слепване по желание



10 коледни филми 

1. Животът е прекрасен |1946/
2.Коледна ваканция /1989/
3.Коледна история /1983/

4.Бяла Коледа /1954/
5.Сам вкъщи /1990/

6.Чудо на 34-та улица/1994/
7.Лошият Дядо Коледа/2003/

8.Скъперникът/1988/
9.Коледна песен/2009/
10.Коледната песен на 

мъпетите/1992/



Дядо Коледа🎅🏻
Дядо Коледа (също Дядо Мраз), 

известен по света още като свети 
Николай и Крис Крингъл, е 

едновременно историческа и 
митологична личност, чието име се 
свързва с носенето на подаръци на 

Рождество Христово. Изобразяват го 
като закръглен старец с дълга бяла 

брада, облечен в червено и бяло.




