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Празничен брой

мшжшаавйКоледни вълшебства в първи клас

Коледа наближава

Грейват елхите, праз
нично украсени!

Звездите слизат на 
земята, за да радват 

децата!

• Забава

• Вълшебства

• Изненади

• Награди

• Мечти

Както винаги през декември и тази 
година НБУ “Михаил Лъкатник” се 
пр евръща в територия на коледните 
вълшебства - ЛЪКАТНИКЛАНДИЯ. 
Класните стаи и коридорните прост
ранства блестят в своята празнична 
украса. Училищното звънче приканва 
децата да влязат в час и възвестява 
междучасията с весели коледни ме
лодии. Елхата във фоайето на пър
вия етаж съперничи с красотата си 
на своите посестрими в класните 
стаи. С червените си коледни шапчи
ци веселите лъкатничета се присъе
диняват към безбройната свита от 
помощници на Дядо Коледа — 
джуджетата— и отварят своите колед
ни работилнички. Сръчните им ръчич
ки измайсторяват най-красивите 
коледни картички. Децата пишат 
вълнуващи писма на Дядо Коледа. В 
тях те не само посочват какво искат 
да им донесе добрият старец, но и 
обясняват с какво са заслужили своя 
подарък.
По Коледа всички стават по-добри, 
защото:
“Днес спасител се роди,
Бог го прати на замята, 
за да станем по-добри, 
хората да станат братя.”
Децата започват да изпълняват свои
те добрини в чест на Коледа.
От най-здравите дрянови клонки лъ- 
катничетата изработват красиви сур- 
вачки. С тях дефилират на атрактив
ния ПАРАД НА СУРВАЧКИТЕ. 
Кулинарното шоу привлича 
вниманието на любопитни
те деца, които се включват 
както в приготвянето на 
коледната пита и тиквени
ка, така и в дегустацията.
Коледари, сурвакарски 
наричания, коледни трапе
зи и коледни песни правят 
коледните тържества по 
класове незабравим праз
ник за деца и родители.
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Наша гордост̂
За високи постижения през 
2014 год. и по случай 
Никулден - Ден на Бургас, 
кметът Димитър Николов 
награди 400 изявени ученици. 
О т  тях 52 индивидуални 
грамоти получиха талантливи 
деца от НБУ “Михаил 
Лъкатник” , а нашият 
мажоретен 
състав получи 
14 грамоти.
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УШБу р г а с  cle -̂го р д-ете ст=и- =Ц ЛГ" Ж"Снимка за 
спомен с 

кмета

ургас 06.12.2014 г Димитър Николов Кмет

От Община Бургас — Сладка торта 
за сладки танцьори! Слънчеви капки с 12 дипломи от Кмета на Бургас!
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Сурвачке пъстра и 
красива, 
дрянът ти - 
от гората,
Красотата - 
от ръцете на децата!

Едно от най-популярните  
наричания при сурвакане  
е следното:

Сурва сурва година! 
Весела година!
Пълен клас на нива, 
ж ъ лт мамул на леса, 
червено грозде на лоза, 
жълта дю ла в градина! 
Пълна кесия с пари! 
Сурва сурва година, 
до година със здраве, 
до година, до амина! Стр. 3

Коледни и новогодишни картички 
ПЪРВО МЯСТО

Александра Бахчеванова - II г клас 

Виолина Димитрова - III е 

Калина Асирян - IV б

Писмо до Дядо Коледа 
ПЪРВО МЯСТО

Теодора Кичукова - !а 

Жаклин Янева - II е 

Василена Петелска - III д 

Калоян Милушев - IV б

Изработване на новогодишна 
сурвачка 

ПЪРВО МЯСТО

Дарина Митрева - II д 

Десислава Кръстева - III г 

Димитър Пантелеев - IV б

НАГРАДИ ОТ КОЛЕДНАТА НАДПРЕВАРА

Сурвачка или сурвакница е 
украсена дрянова пръчка, с която по 
стар български обичай хората 
взаимно се„сурвакат“ на Нова 
година, като леко се удрят по 
гърбовете с пожелания за здраве, 
щастие, берекет.



ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА - 

„РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” -  
2014 Г.

Гордост за НБУ "Михаил Лъкатник" е, 
че сред повече от 2 000 творби на 
участници от цялата страна първите 
места в раздел ПОЕЗИЯ и ПРОЗА са 

спечелени от:

клас
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ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

, ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА 

|ЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ"- БУРГАС 201*

Анастасия Евгениевна Лукина - IV "в" 
клас - Първо място в раздел ПОЕЗИЯ 

Димитър Миленов Великов - IV "б" 
клас - Първо място в раздел ПРОЗА

Сред красивите коледни картички със своята 
оригиналност се отличават тези, които са изработили 
Стелиан Карастоянов от II в клас и неговото семейство.

НБУ “Михаил Лъкатник” - училище 

за победители!

Ние сме победители !

Учениците на госпожа Таня 
Атанасова със своите отличия

ПРИЕМСТВЕНОСТ
Четвъртокласниците и децата от детските градини

По
традиция срещу Коледа 
четвъртокласниците гостуват 
на своите малки 
приятели от детските 
градини. Те им 
разказват колко е 
хубаво да си ученик 
в НБУ “Михаил 
Лъкатник”.
Лъкатничетата пеят, 
танцуват и поднасят 
подаръци на 
малчуганите.
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КОЛЕДНИ 
ТЪРЖЕСТВА В ЛЪКАТНИКЛАНДИЯ

Колещо, мой Колеру

Стр. 5



Лъкатничетата от III ж клас за втора поредна година посетиха предпразнично 

своите приятели от ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ. Топлотата, с която дариха лишените 

от семейство младежи, са толкова ценни, 

колкото и поднесените подаръци.

Коледни чудеса в Лъкатникландия По Коледа стават чудеса! По Коледа се сбъдват мечти! По Коледа сме малко 

по-добри!

Дали има други деца, 
които всяка година 
похапват от коледна пита, 
лично омесена от 
Директора на училището!

Коледен базар
И тази година срещу Коледа в 
НБУ “Михаил Лъкатник” се 
организира коледен 
благотворителен базар. По 
предложение на участниците в 
Детския училищен парламент 
събраните средства ще бъдат 
вложени за направата на 
Площадка по безопасност на 
движението в двора на 
училището.
Доскорошният паркинг ще се 
превърне в учебна територия за 
усвояване на правилата за 
движение и практически занятия 
по безопасност на движението. В 
инициативата се включва и 
майката на загиналата на 
пешеходна пътека възпитаничка 
на нашето училище Валя.
Както винаги нашите всеотдайни 
партньори —  родителите —  се 
отзовават с готовност и 
благодарение на тях коледните 
щандове са отрупани с кулинарни 
изкушения и сувенири.
Събитието бе отразено в 
новинарските емисии на Нова 
телевизия на 22.12. 2014г.
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