
 

 
 
 

Глаголицата e система от 

графики.  Състои се от 38 букви, 

предназначени да отразяват 

съвсем точно звуковите 

особености на старобългарския 

език. Кирилицата била създадена 

към края на IX век вероятно в 

Преславската книжовна школа.  

Включва 24 букви от гръцката 

азбука. Към тях били добавени 

още няколко букви, които 

отразявали спецификите на 

старобългарската реч. На 

глаголица били писани 

църковните книги, а на кирилица 

- светските. Постепенно обаче 

новата азбука изместила 

глаголицата. Делото на Кирил и 

Методий бива продължено от 

техните ученици Климент, Наум, 

Ангеларий, Горазд и Сава, 

които, идвайки в България, 

намират подкрепа за своето дело 

от българския цар Борис I. Били 

създадени Охридската и 

Преславската книжовни школи. 

България станала основен 

център на славянската 

писменост. 
 

24 май - Ден на 

славянската просвета 

и култура 
и е един от най-светлите 

български национални 

празници. Това е празникът, 

който се чества от най-дълго 

време в близката ни история. 

Денят на светите братя Кирил и 

Методий – създателите на 

славянската азбука бил 

отбелязван като църковен 

празник (на 11 май) още преди 

XII век, но за първи път е бил 

честван като национален Ден на 

просветата през 1851 година. 

Празникът на буквите е 

специална дата за всички нас. И 

без значение къде се намира 

човек трябва да пази спомена от 

жизнерадостната атмосфера в 

този светъл майски ден. 

Азбуките Глаголица и 

Кирилица: Думата "азбука" 

произлиза от имената на 

първите две букви от 

глаголицата - азъ и боукы. 

Английската дума за азбука 

"alphabet" пък се получава от 

имената на първите две букви 

от гръцката азбука - алфа и 

бета. 

Глаголицата е азбуката, която 

била създадена от двамата 

братя. Техните ученици създали 

по-лесни за изписване букви и 

тази азбука била наречена 

кирилица в чест на 

Кирил. Около 10 % от 

държавите на планетата днес 

пишат на кирилица. . 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

гр.ПЕЩЕРА, МАЙ 2022г. БРОЙ 6 

УЧИЛИЩЕН СВЯТ 
ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ 

    ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

24 МАЙ 

 
24 май – ден свещен 

за българската просвета и 
култура отреден. 

С деца, балони и цветя 

отбелязваме празника сега. 
С делото на Кирил и Методий, 

България е заслужила 

признателността , 

не само на славянските народи, 
но и на света. 

Създали българската 

книжнина, 
братята дали светлина в тунела 

към вечността, открехвайки 

тежката врата към знанието и 

писмеността. 
Канонизирани като светци, 

Кирил и Методий оставят в 

нашите души, отдали живота 

си да пребъдат светли 
българските дни. 

Почит към Светите братя 

отдаваме с чест, 
с благодарност към стореното, 

делото им да се помни днес. 

 

Любомир Джурков 

VI клас 
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           Хайде да опознаем своите учители:  Г-жа Николова – счетоводител в нашето училище  
 

- Г-жо Николова , какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Започнах училище на 6 

години. Нямах търпение 

да вляза в класната 

стая. Бях облечена 

според изискванията- с 

бяла риза , черна 

плисирана пола и бял 

чорапогащник. Косата 

ми беше на две опашки с 

огромни бели панделки.  

Запознавах се с всички 

деца, имаше тържество. 

Денят беше топъл и 

слънчев. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

 
- В прогимназията обичах 

естествените науки, 

госпожата по 

математика беше 

страшно готина, а по 

български език ми 

преподаваше класната и 

при нея винаги беше 

много интересно. 

Винаги съм обичала  

география, биология и 

история. 

- Как се насочихте 

към  професията 

счетоводство? 

- Моят вуйчо винаги 

ме е напътствал , той е 

„виновникът“ да 

следвам тази 

специалност-

счетоводство.  

- Ако не бяхте 

счетоводител, каква друга 

професия бихте избрали? 

- Не съм мислила, може 

би медицинска сестра, за 

да помагам на хората. 

- Харесвате ли професията 

си? 

-  Да, много.  Приготвям 

се за работа с голямо 

удоволствие. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Обичам да се разхождам 

в гората през 

свободното си време. 
 

 

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСА за „ НАЙ-КРАСИВО 

БОЯДИСАНО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ“ СА : 

Битката беше оспорвана. На първо място от начален етап се класираха учениците от ІІ клас, на 

второ учениците от първи клас , а на трето третокласниците . В  прогимназиален етап първенец е 

Микаела Рамова  –V клас, на второ място Ирен  Кафеджиева- VІ клас и на трето Боряна Бандева- VІ 

клас. 
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Ето че 

безгрижните 

ученически 

дни за випуск 2022 г. в 

нашето училище си отиват, 

но уверени в бъдещето и 

все пак колебливи дали ще 

успеят да осъществят 

мечтите си, изпълнени с    

надежда    и    оптимизъм 

учениците от VІІа и VІІб 

клас споделят: 

- Остава около месец и ще 

трябва да отидеш след 

седми клас в друго 

училище, как се 

чувстваш, разделяйки се с 

всичките си съученици и 

учители след толкова 

години ? 

 - Ами чувствам се странно, 

иска ми се да видя нови 

неща, да се запозная с нови 

хора, но ще ми липсват 

учителите, някои хора от 

класа и все пак връзките, 

които съм създала, ще 

останат като много добър 

спомен, който  смятам        

да        пазя         винаги.  
Ева Стайкова 7а клас 

- С какво ще запомниш 

училището и класа си ? 

- Съучениците ми ще ги 

запомня с това, че колкото 

и различни да сме,  

намерихме своя добър 

приятел в този клас, 

намерихме  общи интереси 

и успяхме да се 

забавляваме , бяхме единни 

срещу другите, макар да 

имахме своите разногласия, 

но от тях се раждаха идеи, 

комични и весели 

ситуации. 

 Даниел Николов 7а клас 

- Как се чувстваш, 

разделяйки се с всичките  

си  съученици  и  

учители? -  Много ми е 

мъчно, че се разделяме. С 

този клас колко хубави 

мигове преживяхме, какво 

ли не сме правили. А за 

учителите пак ще ми е 

мъчно, но едно е да се 

разделяш с някого, с когото 

имаш 3-4 часа седмично, а 

друго е със съучениците си, 

с които си бил по 6-7 часа  

на  ден.  

Михаела Кръстева 7б 

- Ще се връщаш ли 

понякога в училище? 

-  Бих се върнал да се 

разходя по коридорите, да 

се видя с любими учители, 

да им споделя успехите си, 

все още имам и приятели в  

училището, ще минавам да 

ги навестявам, да ги 

посъветвам да учат повече 

и да се забавляват повече, 

защото както мен, така и 

тях ги очакват незабравими 

неща, които трябва да 

откриват.  

Кязим Халибрямов 7б
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ: 
    На годишната литературна награда “Спас Зафиров – 

2022 г.”, организирана от НЧ “Развитие „ гр. 

Пещера поощрителната награда беше за Кязим 

Халибрямов от 7 клас, а Селен Сиракова и 

Маринела Фиданова получиха грамоти за участие. 

Денят за връчване на наградите не беше избран 

случайно, а именно Денят на библиотекаря и  Ден за 

почит на светите братя Кирил и Методий. 

************************************************************************* 

 И тази година празникът 24 май – Ден на 

духовността, светлината и словото беше вълнуващ и 

различен, беше отбелязан на общоградското 

тържество, в което взеха участие и нашите ученици 

с песни и стихотворения. Кметът на града г-н 

Младенов награди с грамоти заслужилият наш 

учител: г-н Симетчиев , а грамотите на отличените 

ученици получи директорът г-жа Павлова, които 

учениците получиха по- късно лично от нея. 

 
********************************************************************************************** 

     За трета поредна година отборът на ОУ 

„Свети Патриарх Евтимий“ гр. Пещера , с 

ръководител г-жа Елена Ванчев ще 

представя област Пазарджик в 

националния етап на състезанието за  

защита при бедствия, пожари и 

извънредни ситуации , което ще се 

проведе от 27-ми до 29-ти юни в град 

Велико Търново. Пожелаваме им  много успехи и високи постижения! 

 

                           ******************************************************************************* 

    След няколко години отлагане , най- накрая тази 

година огромни цветни хвърчила изпъстриха 

небето в двора на нашето училище. Парадът на 

хвърчилата организира  г-жа Костадинова и 

активно участие взеха учениците от начален етап, 

които със своите шарени хвърчила показаха на 

всички колко е важна детската усмивка и радост.  

 

 

               ********************************************************************************** 

          На стадиона на града се  играха срещите от 

ученическия футболен турнир , организиран от 

Община Пещера и  ФК“Свобода 2011“. Всяко 

училище представи своите  отбори от начален и 

прогимназиален етап. Нашите отбори завоюваха 

вторите места . Вълнението беше голямо . След 

състезанието кметът на града  Йордан Младенов 

връчи купи и грамоти на участниците. 
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                             УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ: 

    За втора поредна година в нашето училище стартира    мобилността по националната програма 

„Иновации в  действие“. Посрещнати по стар български обичай, с питка и мед, бяха гостите от:  

СУ“Христо Ботев“ гр. Карнобат, СУ“ Св. СВ. Кирил и Методий“ гр. Стрелча  и ОУ „ Христо 

Смирненски“ гр. Ямбол.  По предварително подготвена програма пред тях бяха представени   

интердисциплинарни уроци – „Пътят на доброто“, „Предай нататък“ и изнесен урок в Биовет АД 

под наслов „    В хармония с природата“, ревю на костюми от отпадъчни материали „Еко мода“, 

посещение и представителна изява на крепост „Перистера“ и интересни мероприятия. Ученици и 

учители  с голямо вълнение и старание подготвиха  и представиха всички планувани 

мероприятия. Равносметката  след приключването на събитието беше ,че всички бяха доволни и 

вече имаме много  нови  приятели. 
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СМЕХОРИИКИ!!! 

 
-Мамо, мамо, кучето ми нагриза обувките!  

– Ами тогава ще трябва да го накажем. 

– Аз вече го наказах. Изпих му млякото от паничката!  

 

   **************************************************  

                                                                                                                                                                                                           

                      – Татко, защо петелът кукурига?  

                      – Петелът винаги кукурига, когато някой лъже…  

                      – Но той кукурига дори в три часа през нощта…  

                      – Е, синко, по това време се пишат вестниците…  

 ************************************************* ******************** 

                Жена с три годишната си дъщеря при лекаря: 

           - Докторе погледнете го това дете, ни на мен прилича, ни на баща си!  

          Тези дръпнати очи, тая идиотска усмивка, болна ли е, какво и има? 

                   Докторът дал бонбонче на детето изправил се и рекъл: 

          - Добре е детето г-жа, просто другия път и вържете плитките по-хлабаво... 

                     

 
               БУКВОСЛОВИЦА: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издава: 
група за занимания по 
интереси:  
„Училищен вестник“ 
с ръководител: 
Борислава 
Джинина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	- В прогимназията обичах естествените науки, госпожата по математика беше страшно готина, а по български език ми преподаваше класната и при нея винаги беше много интересно. Винаги съм обичала  география, биология и история.
	- Моят вуйчо винаги ме е напътствал , той е „виновникът“ да следвам тази специалност-счетоводство.
	- Ако не бяхте счетоводител, каква друга професия бихте избрали?
	- Не съм мислила, може би медицинска сестра, за да помагам на хората.
	-  Да, много.  Приготвям се за работа с голямо удоволствие.
	- Обичам да се разхождам в гората през свободното си време.
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