
В очакване на един от най-краси-
вите празници ученици, учители 
и родители се събрахме в залата на 
Дома на националните общности 
в Прага, за да си припомним българ-
ските традиции и обичаи, свързани 
с този голям християнски празник. 
Истинска коледна атмосфера при-
даваше украсената с гирлянди зала 
и блестящата в различни цветове 
елха. Всички присъстващи бяха 
приятно изненадани от импровизи-
раната изложба с рисунки и коледни 
картички, сътворени от децата.
И ето че всички ученици седнаха зад 
празничната маса, на която имаше 
питка, орехи и плодове, и заразказ-
ваха за коледните традиции и оби-
чаи.
„Бъдни вечер е. Според християн-
ските вярвания Исус Христос се 

е родил в тази най-свята нощ във 
Витлеемските ясли в Юдея. Него-
вата майка – Дева Мария – родила 
младия бог върху сламата в яслите. 
Затова традицията повелява под 
трапезата на Бъдни вечер да се 
разстила слама на пода и да се слага 
слама на софрата. В тази най-свята 
вечер масата е отрупана само с това, 
което е родила земята, защото 
Бъдни вечер е последният ден от 
Коледните пости. Ястията трябва да 
са 7,9 или 12.“ С тези встъпителни 
думи учителката Даниела Димова 
откри празничния следобед на 13 
декември.
Учениците без затруднение отгова-
ряха на въпросите й: кога се праз-
нува Коледа, как се нарича вечерта 
преди Коледа, как се наричат мом-
четата, които обикалят домовете на 

стопаните в коледната нощ и поже-
лават здраве и плодородие, с какво 
стопаните даряват коледарите. 
Някои от родителите също активно 
се включиха в дискусията – задаваха 
допълнителни въпроси, разказваха 
по-малко известни подробности 
за коледните празници. След това 
всички ученици изпяха любимата 
си коледна песен „ Ой, Коледо, мой 
Коледо, родило се Боже чедо“.
Освен с обичая Коледуване, уче-
ниците запознаха присъстващите 
и с новогодишния обичай Сурвака-
не. Децата от предучилищната група 
бяха изработили красиви сурвачки, 
украсени с пуканки, кравайчета 
и вълна. В залата се разнесе позна-
тото сурвакарско пожелание“Сурва, 
здрава, весела година, да сте живи, 
да сте здрави, догодина, до амина“.
Настъпи най-вълнуващият момент 
за най-малките – посрещането на 
добрия Дядо Коледа. С любимата 
коледна песен

Зън, зън, зън, зън, зън, зън, зън!
Кой е вън? Кой е вън?
Кой ще дойде в този час?
Дядо Коледа при нас! 

малки и големи посрещнаха дълго-
очакваните гости.
Дядо Коледа дойде, придружен от 
Снежанка и натоварен с няколко 
чувала, пълни с изненади. Децата го 
поздравиха с коледни и новогодиш-
ни песни и стихове, а той им раздаде 
дългоочакваните подаръци. Накрая 
всички се събрахме около празнич-
ната трапеза.

Мария Захариева

Коледа в училище „Възраждане“
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