
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Мили деца, скъпи ученици, уважаеми 

родители, 
 

И в края на тази изпълнена с труд и 
учение година Българското училище в 
Хамбург организира Коледно тържество 
за своите деца и гости. 

За удоволствие на всички коледната ни 
празнична среща се състоя в голямата 
зала на Хамбург Хаус Аймсбютел, с 
голяма елха и много настроение. 
Началото принадлежеше на г-н Д. 
Луизов – Председател на УС на 
Българското училище в Хамбург. По 
традиция на този светъл християнски 
празник  бяхме поздравени и от отец 
Кръстин Апостолов от Българска 
православна църква в Хамбург. 

За празничното настроение на гостите  
се погрижиха изцяло учениците от 
нашето училище с програма, подготвена 
според българските традиции и обичаи. 

Учениците от прогимназиален курс под 
ръководството на г-жа Инна Стоилова  ни 
потопиха в настроението на Коледата в 
познатия ни християнски свят със 
стихове и песни на български и немски 
език. Изпълнението им открехна вратата 
за коледните вълшебства на сцената.  

В ролите на героите на Елин Пелин от 
приказката ,,Дядовата ръкавичка“ се 
вмъкнаха учениците от начален курс 
под ръководството на г-жа Симеонова. 
На сцената оживяха Лисанка, малката 
мишчица Гризанка, Зайо Средногорски, 
Вълчо, Мецана... Кой не помни 
историята за онзи разсеян дядо, дето 
тръгнал за Златица, па си изгубил 
ръкавица?...  

 
 
Малките актьори разказаха тази 
приказка  с много настроение. 
Творческата работа на актьорите 
(децата) и настроението им  бе 
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подпомогнато и приповдигнато от 
красивите български носии, в които 
бяха облечени. По проект „Роден 
език и култура зад граница“ на 
МОМН тази година Училището ни 
закупи от България за всички носии 
от онези краища на страната, които 
учениците в момента представляват. 

А за декорите не питайте... За втора 
поредна година децата сами ги 
изработиха! Художникът Бранимир 
Георгиев им гостува веднъж и 
резултатът бе неповторим! 

 
И както нашата традиция повелява 
специалните ни гости отново ни 
почетоха – това бяха танцьорите от 
група ,,Здравец“. С красивите и 
динамични български народни хора 
те вдигнаха на крак цялата зала, та 
така за малко да изпуснем Дядо 
Коледа с чувалите подаръци. 

 
Но Него очакваха с нетърпение най -
малките. Бяха се подготвили 
специално децата от предучилищната 
група под  ръководството на г-жа 
Найес. 
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С акордеона и уменията на г-жа 
Емилия Юкер песничката им дочу 
забързаният старец белобрад. 
Изпълнението на мъниците върна 
 публиката в спомените за детските 
години. Родителите повториха 
песничката след тях и нямаше как – 
Дядо Коледа и Снежанка разбира се, 
които минаваха наблизо в този момент, 
се появиха с пълни  чували!  

Децата  получиха заслужените си 
подаръци и с голямо настроение 
гостите в залата се хванаха на хорото. 
Както всяка година, родителите бяха 
подготвили и подредили коледната 
трапеза! Почерпиха се всички 
присъстващи! 

Как да пропуснеш такова удоволствие! 
И ние бяхме с тях – забавлявахме се от 
сърце!  

 
 

 

 
 

От центъра по социална рехабилитация 
гр. Дупница получихме благодарствено
писмо по случай благотворителната
акция,в която родители и приятели на 
българското училище Хамбург с
желание се включиха.  Тези подаръци 
зарадваха всяко едно дете от центъра и 
допринесоха за много положителни 
емоции и детски усмивки.В знак на 
благодарност те изработиха и ни 
изпратиха много красива коледна 
украса,която красеше нашият коледен 
празник. 

Благотворителна коледна акция 
„Деца помагат на деца” 

 

 


