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Abstract: First Primary School “St. St. Cyril and Methodius“, Gotse Delchev is working on the project “Next 
step of social life learning through English”, “Erasmus +” KD. The project partners are the Czech Republic, Spain, 
Lithuania and Turkey. Our fi rst mobility was in the city of Olomouc in the Czech Republic, on Christmas Eve and 
one of our goal was to share tradi  ons and customs related to this holiday in Bulgaria and the Czech Republic. 
Bulgarian teachers, together with Czech teachers and pupils together with other par  cipa  ng countries, made 
ceramic decora  on Christmas items, prepared tradi  onal dishes for Christmas Eve and Christmas, decorated  
“survachka” – a special tree branch.

We presented a presenta  on, prepared by Bulgarian students called “Christmas - a holiday of hope”. Em-
phasis was placed on symbols and customs with a marked magical character. All par  cipants were impressed by 
Bulgarian ritual breads, the “badnik” in the fi replace, divina  on for health and carolling tradi  on as an integral 
part of the holiday. This holiday is covered in Bulgarian literature classes and with our students we had a spe-
cial lesson which  reproduced the custom of Christmas Eve and Christmas holiday. A great interest was shown to 
“survachka” by par  cipants students, who under our guidance and using authen  c materials brought from Bul-
garia, decorated a special tree branch. Together with students we prepared tradi  onal dishes related to the up-
coming celebra  on. We cooked a bread with coin, oshav – dried fruit, stuff ed peppers, sarmi, popcorn. Czech 
pupils prepared their tradi  onal Christmas sweets. It was a warm con  nuity between two cultures, the par  ci-
pants from Spain, Lithuania and Turkey became involved, too.

I. Кратко въведение
Програмата за културен обмен „Еразъм +“ е успешна у нас. Направлението ѝ е училищно образова-

ние. Децата биват приобщавани чрез културен обмен, като за целта се използват презентации, анкети и 
други занимания. Те са отворени за света, приемат с голям интерес културите на другите народи. Обме-
нът се осъществява косвено чрез учителите, които отиват в другите страни, участват в учебния процес и 
извънкласните форми, добиват опит и после го предават на децата. 

Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев, е координатор  по проект ,,Next 
step of social life learning through English“ по Договор №216 – 1 – BG01 – КА 219 на стойност 22 750 евро. 
Проектът е финансиран от Програма Еразъм+ КД 2 на Европейския съюз и дейността му е за периода сеп-
тември 2016 – август 2018 година. Наши партньори са училища от страните Република Чехия, Литва, Испа-
ния и Турция, което ни дава добра възможност за културен обмен между тези страни. Първата ни мобил-
ност бе в град Оломоуц – Република Чехия, в навечерието на Коледа и една от целите ни бе да споделим 
традиции и обичаи, свързани с този празник в България и в Република Чехия.

II. Цели и задачи:
1.  Опознаване традициите и културите на другите народи, наследството, оставено от предшествени-
ците им.

2. Да покажем богатството и разнообразието на нашия фолклор.
3. Да приучим учениците към толерантност към чуждите култури и традиции, което ще ни помогне да 
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живеем заедно в обединена Европа и света като цяло.
4. Обогатяване на възможностите на учителите и учениците за комуникация, нови познания, положи-
телни емоции.

5. Възможност за намаляване броя на учениците, застрашени от отпадане от училище.
6. Да се заинтригува вниманието и на неучастващи в проекта страни – други учители, други ученици, 
родители, обществеността.

III. Реализация
За осъществяване на поставените цели българските учители съвместно с чешките учители и учени-

ци в присъствието на другите страни участнички изработихме коледни предмети от керамика за украса, 
приготвихме традиционни ястия за Бъдни вечер и Коледа, украсихме сурвачка, разгледахме културни па-
метници в Оломоуц. 

Представихме презентация, изготвена от българските ученици, на тема ,,Коледа – празник на надеж-
дата“. Акцентът бе поставен на символите и обичаите с подчертан магически характер, на здравослов-
ното хранене. Особено впечатлени останаха присъстващите от българските обредни хлябове, бъдника в 
огнището, гадаенията за здраве, коледуването като неизменна част от празника, постенето като част от 
здравословния начин на живот. Споделихме, че този празник е застъпен в часовете по литература и с на-
шите ученици правим специален урок, в който възпроизвеждаме обичая на Бъдни вечер и коледуването.

В училището, което посетихме, има дългогодишна практика за изработване на керамични из-
делия. Учениците демонстрираха с високи умения изработване на керамични предмети на ко-
ледна тематика – коледни звезди, ангелчета, елхички и др., които моделираха по матрица, оц-
ветиха, украсиха  и след това изпекоха в керамична пещ. Впечатлени останахме от организация-
та от страна на чешките ученици, които сами подготвят материалите за часа, работят отговорно 
и след приключване на часа почистват стриктно работните си места. Те ни демонстрираха основ-
ните техники за работа с глина, след което и ние се включихме  към изработването на предмети 
за коледния благотворителен базар в подкрепа на хората в неравностойно положение. Чешките 
ученици изготвиха заедно с нас по предложение на българските си връстници предмети, които 
те изработват в часовете по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, бит и тех-
ника. – коледни елхички, гривни, гердани. Тези предмети също се включиха в благотворителния 
базар и за наша радост бяха изкупени.

Изключително впечатлени останахме от много добре оборудваната кухня, с която разполага 
училището, където се провеждат часове по готвене и здравословно хранене. Кухнята се превър-
на в една мултикултурна работилница, в която с голяма желание се включиха ученици от Чехия 
и учители от Чехия, от България, от Литва, от Испания и от Турция. Под наше ръководство съв-
местно приготвихме традиционни за България и Чехия  ястия, които слагаме на бъднивечерска-
та и коледната трапеза. Специфичните продукти за българските ястия: лозови листа, сухи черве-
ни чушки, тиква, боб, точени кори, сушени плодове, пуканки и др. носехме от България. Напра-
вихме  питка с късмет, сарми, тиквеник, напълнихме чушки с боб, сварихме ошав, изпукахме пу-
канки и подредихме трапезата.

Голям интерес проявиха присъстващите към сурвачката, която под наше ръководство чешки-
те ученици изработиха с автентични материали, донесени от България. За изработването на сур-
вачката също носихме всичко необходимо от България: дрянови пръчки, вълнени конци, суше-
ни плодове, чесън, пуканки, люта чушка, шипки и др. Разяснихме каква е ролята на сурвачката 
– дрянова украсена пръчка, с която обикновено децата сурвакат и наричат благопожелания за 
здраве, благоденствие и берекет. Разяснихме, че задължително е дряновите клонки да се при-
вържат, с което сурвачката добива форма на единично или двойно кирилско «ф».

Интересна за присъстващите бе функцията на българската новогодишна сурвачка – расти-
телно жертвоприношение с божествената сила, което осъществява пожеланията и мечтите на 
хората. Обяснихме, че изборът на дряна за сурвачка не е случаен. От всички дървета той напъп-
ва най-рано, още по времето на зимното слънцестоене, когато денят спира да намалява и започ-
ва да расте. Макар че по нашите земи тогава започва зимата, фактически от този момент започ-
ва новият цикъл на Слънцето и на възраждащата се природа. Пъпките на дряна  са олицетворе-
ние на младостта и жизнеността, защото цъфва най-рано и най-късно зрее. Символ е и на мъд-
ростта, защото пръв известява идването на пролетта. 
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Добри практики

Отбелязахме, че може би от всички съвременни европейски народи единствено при съвре-
менните българи са се запазили елементи от древния празничен цикъл около деня на Възраж-
дащото се Слънце – това са названието Коледа, запаленият коледен Бъдник, обичаите Бъдни ве-
чер, Сурвакането. Това сме унаследили от прабългарите, които за разлика от траките са приели 
християнството много късно и то от своя най-голям враг – византийците. Само век след своето 
християнизиране българите попадат под жестоко византийско владичество, което е нова причи-
на за повърхностно възприемане и упражняване на християнските традиции и съчетаването им 
със старите езически празници. Като резултат днес почти няма български църковен празник, в 
основата на който да не са заложени стари езически представи и обичаи. Най-типичен пример 
за това е Бъдни вечер.  

Другото растително жертвоприношение, характерно за българския народ, за възраждащото 
се Слънце е запаленият бъдник на Бъдни вечер, който отразява вярата на българите, че на този 
ден небето се отваря и младият новороден бог – Слънцето, идва при хората, като слиза по ви-
соко дърво. На отсеченото за Бъдни вечер дъбово дърво  българите са гледали като на възмож-
ност при тях да слезе Младият Бог, който носи здраве и имот вкъщи. Смята се, че пепелта от по-
жертваното дърво е свещена и има магически свойства – лекува рани, наторява нивите за пове-
че берекет, носи щастие. Вярва се, че горящата в огнището дъбова главня представлява Слънце-
то, което в този ден идва при хората, като слиза по божественото дърво, свързващо небето със 
земята.

Разяснихме различните обичаи, свързани с Бъдни вечер. Споделихме и някои предсказания:
Ако сребърната пара е в парчето от обредния хляб, отделено за Богородица или за къща-

та, годината ще е много добра за всички.
За изобилието на месеците през годината се гадае и с лук и сол. След като всички си лег-

нат, домакинята разрязва глава кромид лук и слага в 12 люспи 2 – 3 щипки сол. Нарича ги на 
12-те месеца и ги качва на покрива на къщата. На сутринта гледа дали солта се е стопила 
или не. Ако се е стопила, съответният месец ще е дъждовен и плодороден. Ако солта е оста-
нала и се е втвърдила, месецът ще е сух и неплодороден.

Ако пепелта от бъдника на сутринта е много, много ще е и плодът по земята и стоката.
На Бъдни вечер се разчупват орехите, които са наречени на всекиго от семейството. Ако 

при счупването те останат цели, ако са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през 
годината.

Каквото е времето на Бъдни вечер, такова ще е и през юни. Ако на Бъдни вечер времето е 
облачно, пролетните култури ще са добри и пчелите ще носят повече мед. Ако целият ден е 
облачен, ще има болести през годината.

Ако на Бъдни вечер вали сняг, пчелите ще се роят много.
Ако времето е мъгливо, такова ще е то и през годината.
Не се става по време на вечерята, за да не напускат квачките полозите.
Не се излиза навън, защото се смята, че там може да срещнем злите сили.
Кулминацията на нашата мобилност по проект ,,Next step of social life learning through English“ 

по Програма Еразъм+ КД 2 бе мащабният и запомнящ се благотворителен концерт, подготвен и 
изнесен от хората от Дома за ментални и физически увреждания, който включваше изпълнения 
от различни културни области – песни, танци, оперета, театър на сенките и др. Празничната про-
грама бе свидетелство, че с тези хора се работи много, което ги прави позитивни, макар че имат 
някакви недъзи. 

След концерта бе проведен коледен базар за подкрепа на хората от Дома с ментални и физи-
чески увреждания. Особено бяхме впечатлени от отношението на учениците към каузата да се 
подпомогнат тези хора. Те не само бяха предоставили свои предмети, които бяха изработили, но 
се включиха в разпродажбата. Силно ни впечатли отношението на гражданството, което уважи 
хората от Дома за ментални и физически увреждания, наслаждавайки се на прекрасната програ-
ма и закупувайки предметите, които те сами бяха изработили в работилниците на Дома.  Пред-
ставители на кметството отправиха приветствия към хората от този дом и им пожелаха да запа-
зят своя дух и ентусиазъм.

На другия ден чешките учители ни бяха осигурили екскурзовод, които ни разведе из забеле-
жителностите на град Оломоуц. Възхищавахме се на съхранените и на възстановените разруше-
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ни културни паметници. На огромния площад „Хорни намнести” разгледахме плана на Оломоуц 
по градоустройствения модел, изработен от бронз, ренесансовата сграда на кметството, изкачи-
хме се на 75 метровата кула, откъдето се открива прекрасна гледка на града. На една от стени-
те на кметството е и известният астрономически часовник, от чиито прозорчета излизат фигури 
на работници, селяни и учени.

Впечатляваща е и огромната 35-метрова „Колона на Света Троица” с изваяни фигури на па-
дащи ангели. Колоната е издигната през 1754 г. и е най-голямата сред хилядите подобни колони 
в цяла Чехия, тя е част от културното наследство на ЮНЕСКО. С гордост се изпълнихме, като раз-
брахме, че две от големите фигури са на Светите братя Кирил и Методий. Това ни убеди, че ма-
кар да имаме различия в културата, има и неща, които са общи за българския и чешкия народ.

При мобилността ни в Република Чехия се получи една топла приемственост между две кул-
тури, на която станаха съпричастни и участниците от Испания, Литва и Турция. Езиковата барие-
ра бе прескочена. За присъстващите България вече не бе непозната, а едно райско кътче от све-
та, събрало в едно красота, природа и културно наследство. За нас Република Чехия стана нещо 
познато и скъпо.

Всичко, което научихме при нашата първа мобилност по проект ,,Next step of social life learning 
through English“ по Програма Еразъм+ КД2,  споделихме с българските учители и ученици и това 
им даде възможност да обогатят своите представи за културните ценности и на другите народи.


