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Подаряваме ви нашия истински Коледен 
вестник! Чуден подарък!

Брой

Представяме ви 
нашето първо печатно 

издание!  9часа е 
дигитален вестник, 
но един истински 
вестник от време 
на време трябва 
да може и да се 

представи на хартия.  
Така се надяваме да 
ви предадем малко 
коледно настроение 

по начин, който 
да ви позволи да 
го запазите за по-

дълго време.  Дори 
и когато ви догони 

пред-коледния стрес.  
Седнете с чаша чай 
и коледни сладки и 
се наслаждавайте 
на очакването за 

празника.  Надяваме 
се да ви помогнем за 

това! 

Този брой съдържа:
+ Вицове

 + Интересни факти за 
коледа

+ Любими коледни 
сладки, песни или 
филми на някои 

учители
+ Малко реклама
 + Информация за 

следващия ни конкурс
+ Рисунки и текстове 

на екипа
 + Други полезни

1.  Песента “Jingle Bells” е била написана не за 
Коледа, а за Деня на благодарността. „Jingle 
Bells“ е първата песен, излъчена в космоса.

2. Червеният нос на Рудолф вероятно е резултат 
от паразитна инфекция на дихателната му 
система. Според Роджър Хайфийлд, авторът на 
книгата „Физиката на Коледа: от аеродинамиката 
на елените до термодинамиката на Турция“, най-
известният елен в света има червен нос поради 

паразити. Връзката на Рудолф с тези паразити 
обаче е симбиотична: в крайна сметка червеният 
нос осветява пътя през зимната нощ за целия екип 
от елени.

3. Дядо Коледа разтяга времето като гумена 
лента, за да достави всички подаръци за една 
нощ. Според детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в 
света има 2 106 милиона деца под 18 години. Ако 
приемем, че всяко домакинство има средно
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НАГРАДА!!! - 50 лв.

Лесно можеш да спечелиш!
Казаха ни, че миналия път не сме били достатъчно ясни.  Затова: 

Това е обява за състезание по изработване на свободен 
литературен текст..

Темата е Коледа или Зимен празник (по избор)

Срокът е 20. декември 2019. 
Наградата е висше себеудовлетворение и 50 лева във ваучери. 
Имейлът е 9stunden@gmail.com.
Пиши и спечели!!!

Скъпи читатели, благодарим, че посетихте коледния базар на Немско 
училище София. И с нетърпение ви очакваме и на нашия Коледен концерт!
Ще се радваме да четете нашия вестник през цялата година на 
https://9stunden.blog/ и да ни следвате във фейсбук и инстаграм!

Над това печатно издание 
работеха:

Дамян Василев, Дамян Стайков, 
Ясен Янев, Богдан Шиников, Филип 

Аврамов, Преслав Василев

Рецепта за МАРЦИПАН НА СЕВЕРА от орехи и лавандула

За 120гр марципан се нуждаете от следните съставки:

         • 250 гр. орехи с черупка (100гр. изчистени орехи)
         • ¼ с.л. сушени цветове от лавандула
         • 1  ½ с.л. мед
         • Мелничка за подправки
         • Мелничка за кафе
        
Изчистете орехите от черупките. Сложете до три орехови ядки в мелничката за кафе.  Мелете ядките, 
докато вече не се чува как парченца удрят капака на мелничката.  Смелената маса извадете с лъжичка 
върху стъклена повърхност. Смелете по този начин всички орехи. 
      Смелете изсушените цветове на лавандулата в мелничката за подправки.
      Направете кладенче в средата на ореховата каша и сипете вътре медът и прахът от цветовете.  
      Започнете да обърквате, като взимате орехова каша от ръба и я сипвате върху меда.  Объркайте 
добре.
       Месете кашата докато всички съставки се смесят добре.
       И ето, новото ви ароматно марципаново творение е готово.   Марципанът е мек и може лесно да 
се оформи.  Можете да го използвате като пълнеж на кекс или бонбони.
Охладен може да се съхранява в хладилник няколко седмици, а  ако го замразите, даже цяла година.

https://www.rohkost24.net/marzipan-walnuss

6 интересни факта за Коледа


