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КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА

За приятелите, близките и роднините няма по-хубав подарък от това да ги

дарите с част от времето и вниманието си. Понякога чувствата се изразяват не

само с думи, а и с действия. Една ръчно надписана картичка с искрено

пожелание или ръчно изработена коледна украса със сигурност ще стопли

сърцето на всеки!

През най-празничния и

семеен месец учителите от

начален етап организираха и

проведоха занимание в

коледна работилничка с

ученици и родители. Ръка за

ръка всички твориха, пяха

коледни песни и се

забавляваха.

Красивите неща, които изработиха учениците, ще бъдат част от

благотворителен Коледен базар, организиран от Община Хисаря на

23.12.2022г. от 10 часа в НЧ ,,Иван Вазов’’. Със събраните средства ще

бъде подкрепена благородната кауза ,,Подай ръка, сбъдни мечта“.



Интердисциплинарен открит урок на 

учениците от V, VI и VII клас

Интердисциплинарният урок е съвкупност от предметите история, география,

български език и клуб ,,Краезнание“. Децата от V, VI и VII клас запознаха

останалите ученици с коледните традиции и обичаи в България, Канада,

Аржентина, Русия, Франция и други дървави. Те разясниха на своите гости

как се е развил исторически празникът в различните страни по света, как се е

наричал в миналото и днес, какви ястия се приготвят за трапезата, какви

забрани трябва да се спазват по време на пости. Учениците презентираха

информация за символа на празника- коледната елха, как се е ,,появил“ Дядо

Коледа и кой му е дал това име.

Най- впечатлени от информацията за Дядо

Коледа бяха най-малките ни ученици-

първокласниците. Те научиха и също какви

гадания са се правели на празника. По пепелта

от бъдника се гадае за плодородие, а който

спечели паричката на Бъдни вечер, ще бъде

здрав през цялата година. Третокласниците пък

бяха впечатлени от забраните, свързани с

празника. Ученици от VIа влязоха в роля

облечени в

Учениците от V клас

представиха традициите и

обичаите на Коледа в

България, облечени в красиви,

български носии. Те разказаха

как се е зародила идеята за

коледната елха, кой е Свети

Николай и каква е връзката му

с Дядо Коледа.

Интердисциплинарният

урок завърши с въпроси

по кръстословица, на

която първолаците дадоха

най-много правилни

отговори и си спечелиха

вкусна почерпка.

различни национални тоалети.



Никулден е един от най-

обичаните зимни праз-

ници. Това е денят на

рибарите, моряците,

пътешествениците. На

Никулден се яде риба.

Народът казва: ,,На

Никулден човек трябва да

си почопли зъбите с рибя

кост!“

За празника учениците от

10а клас приготвиха

пържен шаран за здраве и

берекет, а 9а приготвиха

шаран с ориз и кисело

зеле по староселски.

Учениците от СУ ,,Христо Смирненски“ се

впускат и в различни кулинарни приключения.

Едно от тях е организираното мероприятие на

Младежки клуб ,,Иноватор“. Кампанията е под

патронажа на кмета на община Хисаря инж.

Пенка Ганева от МКБППМН към община Хисаря

в партньорство с Център за обществена подкрепа,

РУ на МВР Хисаря, училищата и с подкрепата на

инж. Найден Павлов – председател на ОбС

Хисаря. За тази среща нашите кулинари от 8, 10,

11 и 12 кл. подготвиха ке-

търинг за всич-

ки участници.

Част от асорти-

мента включва-

ше: тарталети,

локумки,

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

,,ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“
Още от най-ранна детска възраст нашите ученици

проявяват любопитство и интерес към

кулинарията. В занимания по интереси ,,Млади

кулинари“ петокласниците един път седмично се

развихрят в кухнята на училището!

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ

картофени крокети, брускети, соленки, мъфини,

мини кюфтенца и др.



Рецепта за Бъдни вечер

Представяме Ви кулинарно

изкушение на ученическия съвет

при СУ ,,Христо Смирненски“ за

празничната Ви трапеза!

ПЪЛНЕНИ 

ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ С 

ВАНИЛОВ СОС 

№ Продукти за 3

порции

Бруто

тегло,

/гр./

1 Ябълки 3бр.

2 Захар 60

3 Вода 110

4 Орехи 120

5 Стафиди 40

6 Ром 20

7 Канела 3

8 Ванилия 0,2

9 Масло 50

10 Ванилов сос:

11 Вода 500

12 Нишесте 15/

1,5с.л./

13 Ванилия 0,2

В тиган се карамелизира захарта до

златисто. Прибавя се сърцевината на

ябълките, стафидите/ накиснати в

ром/, нарязаните орехи и

подправките С получената смес се

пълнят полуготовите ябълки. Пекат

се във фурна за около 20мин.

Сервират се върху ванилов сос,

приготвен от водата, нишестето и

ванилията. Декорират се с цели

карамелизирани орехови ядки

Технология на 

приготвяне:

Ябълките се

почистват и

издълбават.

Втриват се с

масло и захар.

Подреждат се в

тава с малко

вода. Пекат са в

силно загрята

фурна за около

5мин.

Дряновата сурвачка е традиционно

използвана в България на

Васильовден. Вярва се, че сурвачката

носи магическа сила. В Централна и

Източна България тя се украсява с

плодове, зърна и хлебни изделия,

докато в Западна България често се

окичва и с монети. Пъпките на

сурвачката се наричат с различни

благопожелания и се поставят в

новогодишната семейна баница.

Жените мият косите си с вода, в която

са потопени пъпки от сурвачката.

Конецът не се връзва, а се увива.

Накрая сурвачката се хвърля в река.

Какво символизират материалите,

от които се изработва сурвачката:

Дрян – здраве, дълголетие и

мъдрост;

На Сурва…

Червен конец – против уроки и за

предпазване от болести;

Вълна – символ на женското

начало;

Люта чушка - символ на мъжкото

начало;

Монети – здравина и богатство;

Плодове- плодородие и изобилие.



Умните и талантливи учениците от

професионално направление ,,Хотелиер“ и

„Организация на туризма и свободното време“

са изключителни творчески, креативни,

любознателни и успешни личности . По време

на учебната практика посещават ресторанти,

хотели, ресторанти, туристически центрове и

извършват различни дейности в тях.

Бъдещето в проекти

Това обогатява общата им култура и професионалните им

умения. Прави ги комуникативни хора, отворени към

света. Учениците влизат в роля на екскурзоводи, туропе-

ратори и хотелиери. Из-

готвят туристически па-

кети, организират екскур-

зии във виртуалното и

реалното пространство.

В класната стая напълно разгръщат творческото си

въображението, като изготвят проекти по

професията – проектират хотели, изработват

длъжностни характеристики и създават нови

модни тенденции в професионалните униформи.

Често учениците са канени като участници и

аниматори на културни мероприятия, тържества

и празници. Успешно се справиха в ролята на

римляни в „Нощта на музеите“ и

възпроизведоха моменти от храненето в

древността! Работата им като аниматори по

време на рождени дни и в детските центрове на

хотелите също набира скорост! Поемат всяко

предизвикателство и се справят все по-

професионално!



ЗЛАТНИШАМПИОНИ

На 30.09.22 г. в СУ “ Христо

Смирненски “ , гр. Хисаря се

проведе Европейски ден на

спорта в училище.

На 08.10.22г. се проведе

Лекоатлетически турнир

,,Приключение “ , гр. Пловдив,
в който нашите ученици

завоюваха III място – отборно.

На 20.10.22 г. се осъществи Трети

общински футболен турнир по Проект “

Деца играят, пеят и танцуват “ на стадион

,,Крепост“, гр. Хисаря. Нашите ученици

спечелиха I място с резултат: СУ

,,Христо Смирненски “ 7:0 ОбУ ,,Христо

Ботев“.

на 27.10.22 г. на баскетболен

турнир по Проект “ Деца

играят , пеят и танцуват!“

Първо място за отбора на СУ ,,Христо

Смирненски“ и на Общинските ученически

игри по лека атлетика V-VII клас , момичета

и момчета.

На 03.11.22 г. - Общински ученически игри

по футбол V-VII клас момчета още едно I

място – СУ ,,Христо Смирненски “

Финал: СУ ,,Христо Смирненски " 6:0 ОбУ

,,Христо Ботев“

Полуфинал: СУ ,,Христо Смирненски " 4:0

ОУ ,,Васил Левски "

Голмайстори:

Ивайло Александров - 1 гол

Иван Мушевски - 3 гола

Поредното

първо мяс-

то нашите

ученици

извоюваха

Още едно първо място

за отбора на СУ

"Христо Смирненски „

на Общински учени-

чески игри по лека

атлетика V-VII кл.



На 10.11.22 г. се проведоха

общински ученически игри по

футбол VIII- X клас, юноши.

I място СУ ,,Христо Смирненски “

Резултат: СУ,,Христо Смирненски“

5 : 0 ОбУ ,,Христо Ботев“.

10.11.22 г.- Общински

ученически игри по

тенис на маса V- VII

клас , момчета и VIII –

X кл. Юноши- II място -

отборно V-VII кл. III

място – индивидуално,

Хари Райт - бронзов

медал.

На 17.11.22 г. се проведоха

общински ученически игри по

баскетбол V-VII клас, момчета.

Нашите златни деца отново се

класираха на I място.

Училищният вестник Новинар ,,Христо Смирненски“ се издава благодарение на екипа в състав:

Ив. Маджарова, Г. Златилов, М. Стоянова, М. Шаралиева, П. Делибосова

Екипът на СУ ,,Христо

Смирненски“ гр. Хисаря Ви

пожелава светли Коледни и

Новогодишни празници!

II място - ОУ ,,Васил Левски" -

гр. Хисаря; III място – ОУ

,,Климент Охридски " -

гр.Хисаря


