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VI а клас



КОЛЕДА

Рождество Христово или по известен
като Коледа е един от най-големите
християнски празници. На този ден
честваме раждането на Сина Божий
Иисус Христос. Православните
християни почитат Рождество
Христово, а за католиците и
протестантите това е най-чествания
празник. Включен е в 20 църковни
празници на България. През 1968
година Българската православна
църква установява честването на
празника на 25 декември.



ОБИЧАИ

Коледа е празник, които се свързва с
един от най-традиционните обичаи -
коледуването. С този обичай са свързани
коледарските песни, които се изпълняват
от коледари. Коледарите са група от
млади момци начело с възрастен мъж
наречен „станеник“. Те обикалят селото
от къща на къща, като пеят така
наречените коледарски песни, които
вещаят здраве и щастие в семейството.
Облечени са в специални дрехи –
ямурлуци, народни носии, калпаци на
главите и геги в ръцете.



ОТКЪС ОТ КОЛЕДАРСКА ПЕСЕН



ИМЕННИЦИ

На този ден наречен още Божич има
много хора, които празнуват имен
ден, а именно хората кръстени с
имената - Христа, Христо, Християна,
Християн, Христиана, Христина,
Eмануела, Емануил, Емил, Ренета,
Кристиан, Кристиян, Кристияна,
Кристиана, Кристина, Радостина.
Всички те имат двоен празник -
Коледа и Имен ден. Аз съм много
щастлива, че съм от тези хора и за
мен този ден е специален.



КОЛЕДА ПО СВЕТА

В много от страните по света Коледа е
просто светски празник. За тях е
много значим от към икономическа
гледна точка. Свързват го с размяната
на подаръци в семейството. В някои
страни Дядо Коледа се замества с
други митични персонажи. В
Австралия празникът доста често се
празнува на плажа при температура
достигаща 40 градуса. Бангладеш пък
мъжете засаждат двойки от бананови
дървета в близост до къщата си и
църквата.



КАК МОЕТО СЕМЕЙСТВО ПРАЗНУВА 
КОЛЕДА?

Моето семейство празнува Коледа по
най-обикновен начин. Първо в деня на
Бъдни Вечер аз, мама и баба приготвяме
нечетен брой ястия, като по този начин
спазваме традицията. След като станат
готови ги поднасяме на масата и най-
възрастният в къщата разчупва питката.
По традиция в нашето семейство
подаръците се отварят на сутринта, в
деня на Коледа. Още сънени, леко
рошави, по пижами и с боси крака
нетърпеливо отиваме при отрупаната с
подаръци елха. Забавляваме се докато ги
отваряме и си честитим празника. Денят
ни минава в забавления, смях и щастие в
семейна обстановка.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


