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Нека всеки чуе,нека всеки знаедоброта край нас витае.
Нека сбъдват се мечтите
под ясните звезди,
нека всеки да празнува.
Нека бъдем по-добри
не само в коледните дни.
Ина Франсиска Рохас-Калинова-V Б клас

Коледата идва пак,
завалява вече сняг,
студ настана вред навън,
спря училищният звън.

А пък пощата не смогва.
Дядо Коледа се трогва.
Здраво елфите работят,
а играчките боботят.
Кристиан и Теодор-V Б клас

Сняг от облаци се вдига
Дядо Коледа пристига
в златна, хубава шейна
от далечната страна.
Подаръци донася той
и чудни мигове безброй.
Маринела Илиева -V Б клас
Магията на Коледа
Отново е Коледа.Над смълчания град се сипят снежинки и танцуват своя бял танц.
От камината се чува как пропуква някое дърво,а после червеникави искрици се
отразяват в замечтаните очи на децата.Елхата блести с приказна светлина.Масата е
отрупана и красива,а около нея е събрано цялото семейство.В стаята цари
спокойствие,уют,топлина.
Минава полунощ.Дългоочакваният момент с подаръците настъпва.Децата се
втурват към красивата елха със светнали от радост очи,а след това цялото семейство
празнува до късно.
На сутринта всичко е както преди.Магията на Коледа е отминала...до следващата
година.
Зорница Александрова -V Б клас
-

Зима бяла е навън,
има песен,има звън.
Край украсената елха
дядо Коледа пристига
и радва всички дечурлига.
Подаръци раздава пак,
за Снежко-зимен,бял калпак.
Маринела и Кристина- V Б клас

Спи моя палава сестричке,
спят зайчета,щурци и птички.
След малко тихо през комина
ще дойде старец белобрад.
Навсякъде,където мине,
ще има негов дар богат.
Габриела Великова – V Б клас

Вънка весело е вече,
зимата дойде ,човече!
Децата искат кукла,мече,
а Дядо Коледа им рече:
-За послушните деца
всичко може ей така!
Петър Радев – V Б клас

По случай Новата година
моя поздрав приеми
и нека радости големи
ти носят идващите дни!
Дамяна Янкова-V Б клас

Студ и сняг скова земята,
но радват се децата.
Коледа ще празнуват,
край елхата ще лудуват.
Светъл празник е това
за всички по света.
Обич,мечти,доброта
завладяват света.
Ина Франсиска Рохас-V Б клас

Вълшебна Коледа
Заваля първият сняг.Семейството гледаше през прозореца как падат една по една
белите пухкави снежинки.Но изведнъж сред снежинките изникна нещо,после се
приближи и всички видяха,че това е скитник.Той беше премръзнал.
Дядото излезе навън,а едно от децата забеляза,че говорят.След като приключиха
разговора и двамата се отправиха към къщата.Когато влязоха,най-малкото дете тихичко
попита какво е станало,а дядото му каза,че човекът е много самотен и няма никого.
Скоро е Коледа,вълшебна Коледа-продължи старецът.Затова аз го поканих да
празнува с нас,да сподели празника.Може би няма да ни почувства като истинско
семейство,но е хубаво да има кой да е с теб на Коледа,а още по-хубаво-да има кой да те
обича.
Детето с обич погледна стареца и му каза,че е най-добрият и мил човек на света.
Вержиния Горанова – V б клас

Всички ние сме със семействата си на Коледа и Нова година.Представете си
колко самотно би се чувствало едно дете само на Коледа.За него няма да има украсена
елха,вкусни ястия и коледно настроение.Просто няма да има възможност да се
почувства обичано и щастливо.
Аз познавам едно момче от Русия,което живее в България с родителите си,но
точно за Коледа те ще са по работа в далечната страна и той ще бъде сам на
празниците.Аз знам,че ще се чувства много самотен.
С радост разбрах,че наша обща приятелка го е поканила и той е приел поканата
да прекара празничната нощ с нейното семейство.Доволна съм,че няма да бъде
сам,въпреки че близките му са далече и аз самата ще се чувствам щастлива,че мой
познат ще празнува,заобиколен от добри приятели.
Ана Недева – V Б клас

Коледата идва,знай,
ела и с нас си поиграй.
Елхата украси
и топли дрехи си сложи.
На пързалката иди,
с приятели се весели.
Жив и здрав бъди и догодина,
за да радваш цялата дружина.
Давид Кунчев-V клас

