БУДИЛНИК
Вестник на българските деца в Отава и Гатино
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Ой Коледо,
мой Коледо...
NEWS

Наближават най-светлите и
топли християнски
празници...
Учениците от българското
училище "Св. Св. Кирил и
Методий" към Ottawa Catholic
School Board в Отава ви
пожелават Весела Коледа и
Щастлива Нова Година.
Нека пазим радостта в
детските очи! Нека децата ни
знаят кои са и от къде идват!
Всяка култура е уникална, но
българската е нашата.
Любовта към българското се
учи от най-ранно детство. И
нашето вестниче показа, че
децата с желание могат да
творят на родния си език...

Зима в рими

Аз обичам Коледа.
Камбаните звънят.
Децата весели скачат
на белия килим.
Аз Коледа чакам от лятото.
Песни чувам аз вкъщи...

Децата весели скачат в снега.
А снегът е бял в зимната гора.
Вали, вали, чисти снежинки...

Вали, вали сняг и затрупва къщурката.
Сняг се натрупва много, много...
И селото е вече чисто бяло.

Рисунка и рими:
София и Борис Петров, 3-то ниво
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Топло, топло е в къщата.
Добрият приятел - Огънят
топли ни всичките...
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брой 3

Моята мечта за Коледа

Рождество Христово е най-вълшебният празник в цялата година! Децата много
го харесват, защото тогава дядо Коледа раздава подаръци и радост. Обаче
Коледа дава не само подаръци, украси и шоколад. Има нещо по-важно от това любов, радост, семейство и приятели. И сега ще ви разкава за моята мечта за
Коледа.
Коледа на моите мечти е да можем да посетим едно изключително красиво малко
градче на име Hollyvale.Там улиците да са украсени с гирлянди с мънички
камбанки и да има една огромна елха, украсена с диаманти в центъра на града.
И когато дойде Коледа с моето семейство и семейството на най-добрата ми
приятелка да имаме празнична вечеря заедно и когато се събудим, да почнем да
отваряме подаръците под елхата! И после през нощта да си разказвамеистории и
да се смеем!
Това е моята мечта за Коледа!!! А каква е вашата мечта?:)
Автор: Деница Димитрова, 3-то ниво

Г А Т А Н К И
Бели барелинки танцуват в небето и
покриват земята с бял и топъл юрган.
Що е то?

Кой не забравя да ни даде подаръци
и идва от северния полюс на шейна
и еленчета?

Кой топли земята и пази семенцата

Гатанки: Деница Димитрова; Рисунка:
Стивън Данев, 3-то ниво
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от студ?

Коледа е моят обичан празник
Аз обичам Коледа защото съм със семейството и приятелите си. Обичам
Коледа, защото получавам подаръци. Коледа ми е любимият празник,
защото мога да играя отвънка с приятелите си. Харесва ми пухкавият сняг.
Много е красив и забавен.
Текст: Мила Тодорова, 3-то ниво

Автор: Мая Тотева, 3-то ниво
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Как аз празнувам Коледа и Новата Година?
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Автор: Анджела Христова, 3-то ниво

Неродена мома
Продължава от миналия
брой

— Не мога, сестричко.
— Чакай да сляза да ти помогна.
Момата слязла. Извадила вода. Циганката си наляла
стомната и рекла:
— Знаеш ли какво, сестричко? Облечи моите дрехи,
пък аз твоите. Ще се огледаме в кладенеца, да видим
коя е по-хубава: ти ли, аз ли.
Сменили си дрехите. Когато се оглеждали, циганката
бутнала неродената мома в кладенеца и се покачила
на върбата. Дошли сватбарите. Царският син
погледнал нагоре към върбата. Не можал да — познае
момата.
— Защо си така почерняла, моме? — попитал той.
— От слънцето — отговорила циганката.
Облекли булката в сватбена премяна. Завели я в
царския дворец. Направили сватба. Минало се, каквото
се минало, царският син отишъл веднъж да напои коня
си на кладенеца, дето видял за пръв път неродената
мома. Но конят пръхтял. Не искал да доближи до
водата. Царският син заповядал, да изгребат
кладенеца. Искал да види от що се плаши конят му.
Като изгребали водата, намерили в кладенеца златна
рибка. Сготвили рибката и царският син ял от нея. Като
изхвърлили костите, една кост паднала в градината
под прозорците на царския син. От тая кост израснала
висока топола. Тя стигнала чак до прозорците. Щом се
покажела царицата, тополата я шибала с тънките си
клони. А когато се подадял царският син, тополата го
милвала.
Продължава в следващия брой
Рисунка: София Петров, Анджела Христова и Деница
Димитрова
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Не се минало дълго
време, при кладенеца
дошла една циганка. Тя
съгледала момата.
Попитала я:
— Кого чакаш тука,
моме?
— Царският син —
отговорила момата. —
Ще дойде да ме вземе
със свирачи и сватбари.
Така ли? Чакай тогаз да
си извадя вода, че да се
махна от тука. Не съм за
пред царски сватбари.

Ох, колко мъчно се вади вода от този кладенец! Не
мога да измъкна ведрото!
— Дърпай, дърпай — ще го извадиш! — рекла
хубавицата.
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— Нямам — отговорил
царският син.
И тая мома се изгубила.
Тръгнал пак царският
син. Вървял, вървял —
стигнал един кладенец.
Срязал и третата
ябълка. От нея излязла
чудна хубавица, цялата
греела като слънце. И тя
рекла:
— Бате, дай ми водица!
Царският син й дал, и тя
останала при него.
— Искаш ли да се
омъжиш за мен? —
попитал я той.
— Искам — отговорила
момата.
— Знаеш ли къде ще те
заведа?
— Не зная.
— В царския дворец. Ти
почакай малко ей на
тази върба. Аз ще дойда
да те взема с царска
колесница. Ще доведа
свирачи и сватбари,
както му е обичаят.
Царският син покачил
момата на една върба
до кладенеца и заминал.

Коледна игра с думи
Каква е украсата на
Коледа?
Какво гори в
огнището?
Какво става с
водата като
замръзне?
Кой е помощникна
дядо Коледа?
(животно)
Кой ни дава
подаръци всяка
Коледа?
Кой казва благата
вест на овчарите?

Отговори:
1. Красива
2. Огън
3. Лед
4. Елен
5. Дядо Коледа

Играта измисли
Деница Димитрова, 3-то ниво
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6. Ангел

Детска кръстословица

Водоравно:
1. Обувки, които се пързалят
2. Изненада, която Дядо Коледа ти носи
3. Замразена вода
4. Дружина от момци, които излизат на
Бъдни Вечер
5. За Рожден ден приятелите ми правят...
6. Вечно зелена с играчки украсено

Автори: Стивън Данев
и Даниел Христов,
3-то ниво

Подредете буквите, за да поправите колелата на колата
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Автор:
София Петров,
3-то ниво
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автор: София Петров

Игра на шах

Благодарности!

Весела Янева
Диана Джигрова, преподавател по
български език, 3-то ниво

училище

към

School Board.

Ottawa

Catholic
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децата от 3-то ниво на българско
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Специални благодарности към
Кристина Търпова
и Божидар
Ценев от фирма Euroshine за
помощта, с която допринесоха за
реализациата
на
коледното
тържество
в
българското
училище към Ottawa Catholic
School Board.
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