
2,5 деца, Дядо Коледа ще трябва 
да направи 842 милиона спирки 
на Бъдни вечер, изминавайки 221 
милиона мили. При различните 
часови зони, Дядо Коледа има 36 часа 
да достави подаръци, и средната му 
скорост ще бъде около 650 мили в 
секунда. Това е по-бавно от скоростта 
на светлината (следователно би било 
теоритично възможно, обаче доста 
трудно за един пухкав старец). Лари 
Силвърбърг, професор  в държавния 
университет в Северна Каролина, 
предполага, че Дядо Коледа използва 
облаци на относителност, за да 
свърши работата. Те са базирани на 
относителната физика, позволяват на 
Дядо Коледа да разтегне времето като 
гумена лента, която му дава месеци 
за доставка на подаръци, докато 
за останалите от нас минават само 
няколко минути.

4. Две седмици преди Коледа е 
един от двата най-често използвани 
момента за късане между двойки. 
Според данните, анализирани от 
публикации и статуси във Face-
book, двойките са най-склонни да 
прекратят връзката си две седмици 
преди Коледа и две седмици след 
деня на Свети Валентин, по време на 
пролетната ваканция. На Коледния 
ден обаче двойките се разделят  най-
рядко.

5. Исландия има 13 Дядо Коледи 
и стара дама, която отвлича деца. 
Коледа в Исландия е пъстър синтез 
на религия, приказки и фолклор. 
Вместо от един Дядо Коледа децата 
се посещават от 13 Yule Lads, които 
или възнаграждават децата за добро 
поведение, или ги наказват, ако са 
били палави. Периодът на ваканциите 
започва 13 дни преди Коледа и всеки 
ден един от 13-те „Юлеви момчета“ 
идва вкъщи и пълни обувките, които 
децата оставят под коледното дърво 
или със сладкиши и  малки подаръци, 
или с изгнили картофи. Майката на 
тринадесетте, полу-трол, полузвяр, 
ужасяваща стара жена Грела, отвлича 
палави деца и ги вари в котела си.

Mathe im Advent  е интернет 
страница, на която във времето до 
Коледа можеш да решаваш по една 
математическа задача всеки ден. В 
индивидуалната игра играеш сам 
срещу всички останали. Можеш да 
играеш и заедно с целия си клас 
срещу всички други немскоезични 
класове. Имаш шанс да спечелиш 
и награди.  Така, че имаш причина 
да участваш активно.  А, ако не 
спечелиш то поне следващото класно 
по математика ще ти изглежда като 
предколедно забавление.

Една камила казва на 
втората: „Добре, че 
най-накрая пуснаха 
коледните реклами 
по телевизията, та и 
аз пак да видя сняг!“

Както си опаковах 
коледните подаръци, 
изведнъж ми дойде 
кураж и опаковах и 
багажа на жена си!!!

Какво е бяло, голямо 
и се катери нагоре по 
планината?

Снежна лавина с 
носталгия

Как се нарича остарял 
снежен човек?

Локва

Как се нарича човек, 
който мрази старци? 

Дядо Мраз

Попитахме трима наши учители, кои са техните любими коледни 
ястия, сладки, песни или филми.  Може би ще поискате да гледате 
някой от филмите, да изпеете песен или да си направите сладките на 
г-жа Милкерт!!!

От 
г-н Покерцник
Новият философ на нашето 
училище ни назова два свои 
любими филма и вие лесно 
ще можете да разпознаете, 
че любимият му жанр има 
действие и малко „мрак“.  
Неговите любими филми 
са „Умирай трудно“ и 
„Кошмарът преди Коледа“  
Изглежда, че ако вие, скъпи 
ученици, напишете текст 
с повече напрежение, 
може би имате шанс да 
впечатлите г-н Покерцник в 
по-голяма степен.

Любими коледни сладки, песни, филми и 
рецепти, на които да се насладите!

От г-жа Дедай
Нашата учителка по немски ни разказа, че 
на Коледа нейното голяма семейство (с три 
деца) яде по традиция раклет.  За съжаление 
не успяхме да намерим рецепта, която да е 
общовалидна, така че вие можете да проявите 
творчество.  Но можете да изпеете любимата 
Коледна песен на г-жа Дедай в канон: “Dona no-
bis pacem”.  “Dona nobis pacem” : Dooona nooobiis 
paaceem*1...

От 
г-жа Милкерт

Всички познаваме зеления Гринч, който 
открадна Коледа.  Филмът за него е 
любим на г-жа Милкерт.  Но какво ли би се 
случило, ако ние откраднем Коледата на 
г-жа Милкерт.  Що се отнася до песните, то 
нейният вкус отговоря на факта, че тя е член 
на родителско-учителският хор и любимата 
и песен е: „Елате насам, вие вярващи хора“.  

Ето и кратък откъс: 
Herbei, oh ihr Gläubigen,
fröhlich triumphierend,

oh kommet, oh kommet nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!

Oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten,
o hlasset uns anbeten den König!

И не на последно място, дамата която ни помага 
да формираме политическо мнение обича да яде 
марципан от орехи.  Ако искате да я подкупите 
това определено би било удачен начин.  
Рецептата за този марципан можете да намерите 
на следващата страница.

(учителка по немски и изкуство в 
гимназията)

(учител по 
немски и етика в 

гимназията)

((учителка по история 
и социални науки в 

гимназията)

Кой обича вицове?
6. Японците традиционно се хранят 
в KFC за коледна вечеря. Въпреки че 
процентът на християните в Япония 
е близо до нула, всяка Коледа деца 
и възрастни се насочват към най-
близкия KFC, за да се насладят на 
пържено пиле - най-близката храна 
до пуйка, която можете да получите 
в Япония. Всичко е благодарение 
на успешната маркетингова 
кампания „Кентъки за Коледа!“ 
През 1947 г. Първо насочена към 
чужденците, KFC предложи „коледна 
вечеря“, съдържаща пиле и вино 
- ястие, което отдалече прилича 
на емигрантите на храна, която 
имат у дома. След огромен успех, 
пърженото пиле в Кентъки започва 
да рекламира тази оферта всяка 
година, докато веригата за бързо 
хранене не става силно свързана с 
празничния сезон.

https://www.pastbook.com/txt/12-
fun-christmas-facts/


