
 

 

 
 

24 МАЙ - Минало славно 
 

24 май е празник на славянската           

писменост, на българската 

просвета и култура., който се 

чества от най-дълго време в 

новата ни     история. За първи 

път на 11 май 1851 г. в 

епархийското училище “Св. св. 

Кирил и Методий” в гр. Пловдив 

по инициатива на Найден Геров 

се организира празник на 

Светите братя Кирил и Методий. 

Денят не е случайно избран , 

това е общият църковен празник 

на двамата светии.През 

Възраждането той се отбелязва 

не само в българските земи, но и 

зад граница - сред 

възрожденската ни емиграция в 

Румъния и Русия, сред 

българските студенти в 

чужбина.Възторженоточестване 

на  празника  е свидетелство за 

жаждата на българина за 

просвета и наука, за национално 

самоопределение и бързо 

икономическо и културно 

възмогване.Днес 11 май се 

чества като църковен празник на 

светите братя Кирил и Методий, 

докато 24 май се е утвърдил като 

празник на славянската 

писменост, българската просвета 

и култура. В Русия той се чества 

за първи път през 1986 г. по 

инициатива на мурманския 

писател Виталий Маслов. 24 май 

е празник, какъвто нямат другите 

народи по света. Най-ранните 

данни за отбелязване на 11 май 

като ден на славянобългарските 

просветители Кирил и Методи 

датират от XII век, когато те са 

признати за светци още в края на 

IX век. Празникът на св. св. 

Кирил и Методий се чества от 

българската църква и през 

следващите векове, а през 

Възраждането се превръща и в 

училищен празник на буквите, 

създадени от Кирил и Методий. 

Преводите,които правят  

богослужебни книги, защитата 

на правото на всеки народ да 

слави Бога на своя език, са от 

историческа значимост не само 

за формиране на българския 

народ и за неговия просперитет.  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 
гр.ПЕЩЕРА, МАЙ 2020г.                                                                                                                                       БРОЙ 6 

 

                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

  

Уважаеми учители , скъпи 

ученици, далеч назад във 

вековете, в утрото на 

българската държава двама 

гениални мъже сътворяват 

славянската писменост. 

Завършва примитивната епоха 

на "чертите и резките". И тога- 

ва става чудното избавление: 

"Народът, който тънеше в 

мрак, видя голяма светлина"… 

Всяка епоха създава форми на 

почит и възхвала за ония свои 

дейци, които са я белязали със 

значими дела. Но в човешката 

история има дела, които не се 

побират в границите на една 

епоха. Такова е и делото на 

нашите просветители Кирил и 

Методий. През годините на 

своето съществуване 

училището е следвало най-

добрите традиции в 

българското образование. 

Остаряват хората и сградите, 

остаряват идеите, не остарява 

училището като духовно 

пространство, като територия 

на човешкия порив към 

познанието. 

 

Паметникът в 

Пазарджик 

Паметникът в 

Охрид 
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Раздвоени между щастие и 

тъга, че безгрижните 

ученически дни 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 

някои неща тук, някои хора 

и все пак връзките, които 

съм създала, ще останат 

като много добър спомен, 

който  смятам        да        пазя         

винаги. Татяна Лилова 7б 

- С какво ще запомниш 

училището и класа си ? 

- Съучениците ми ще ги 

запомня с това, че колкото и 

различни да сме, всеки един 

от нас намери своя добър 

приятел в този клас, 

намерихме  общи интереси 

и успяхме да се спогодим , 

бяхме единни срещу 

другите, макар и понякога 

сами за себе си да имахме 

своите разногласия, но от 

тях се раждаха идеи, комич- 

ни и весели ситуации. 

Антон Радев 7б 

- Как се чувстваш, 

разделяйки се с всичките  

си  съученици  и  учители? 

-  Естествено, че 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 сед- 

мично, а друго е със 

съучениците си, с които си 

бил по 7-8 часа  на  ден. 

Петя Мървакова 7а 

- 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 .Петър Цеков 7а
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Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Фандъкова – учитител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество 

- Г-жо Фандъкова ,какво 

си спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Не си спомням много. 

Бях много 

развълнувана,красиво 

олечена,  леко 

притеснена и 

уплашена. 

- Можете ли да се 

определите с две думи, 

какъв учител сте? 

- Строга и взискателна. 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети в училище? 

- Трудово, Немски език и 

Биология. 

-  

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Работата с децата. Това 

е на първо място за 

всеки, който е избрал да 

бъде учител. 

 

 

 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

 

- Бях много подготвена,  

съсредочена и 

развълнувана.Но 

вълнението ми се оказа в 

повече, учениците бяха 

чудесни. 

- . 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 
07. 05. - Ден на Радиото е  професионален празник на всички отрасли 

на радиотехниката и свръзката в България и Русия. Чества се 

в България като Ден на радиото и телевизията и в Русия като Ден на 

радиото от 1945 г.На 7май 1895 г. руският физик Александър 

Попов представя своето ново откритие – първия радиоприемник в света. 

08. 05. - Международен ден на 

Червения кръст и Червения полумесец; Отбелязва се в деня 

на рождението на швейцарския хуманист Анри Дюнан,  писател, 

носител на първата Нобелова награда за мир и 

инициатор на създаването на Международния 

комитет на Червения кръст. 

15. 05. - Международен ден на Семейството; обявен през 1993 г. 

от Генералната асамблея на ООН с решение на 

Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г. 

Празникът официално се чества от 1994 г. Датата се отбелязва, за да 

привлече общественото внимание към редица проблеми в семейството. 

18. 05. - Международен ден на Музеите; Решението е взето през 1977 

г. в Москва на ХІ генерална конференция на Международния съвет на музеите. Думата "музей" 

идва от латинската дума "museum", която е от гръцки. "Mouseion" било мястото (понякога храм), 

което било посветено на музите, покровителките на изкуствата в гръцката митология. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1945
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/1895
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  
 L ‘ dif l ej e m f  . rj e 
   В часовете по литература при г-жа 

Джинина учениците от двата седми класа 

се запознаха с произведението на 

П.Славийков“ Неразделни“ и представиха  

проектите си на тема “Неразделни“ 

П.Славейков ,през погледа на  

„Ромео и Жулиета“ от 

У.Шекспир“.Учениците 

разгледаха общото и различното 

в двете творби и доказаха, че 

темата за невъзможната  любов 

не умира през вековете.   
---------------------------------------------------- 
         В клуб по интереси „Опознай Англия“ с ръководител г-жа 

Т.Анастасова, учениците са запознаха с традиционните храни и 

напитки на страната.Те направиха табло по същата тема и говориха 

за това кои от английските ястия се консумират и приготвят у нас. 

---------------------------------    
Г-жа Иванова постави предизвикателство 

пред петокласниците да представят своя любим 

автор в часовете по български език и литература.С 

проектите си: табла и презентации, учениците 

показаха ,че въпреки общото мнение ,че днес книги 

не се четат ,те имат любими книги и автори.Сред 

тях са Ран Босилек, Дора Габе, Ангел Каралийчев, 

Елин Пелин  и много други страхотни  български 

писатели и техните произведения. 

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

     По случай празника на българската просвета и култура и на славянската 

писменост -24 май, нашите съученици нарисуваха пъстри и 

красиви рисунки , за да покажат ,че са горди със своята 

писменост и благодарни на двамата братя  Кирил и Методий, 

завещали ни азбуката. 

 
         

 



МАЙ , Брой 6                                                                               ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

 

Лично творчество: 
 

Празник 

Днес разнуваме нии празник най- голям. 

Весело ще бъде – знем!  

Светите Кирил и Методий братя са били. 

и създали  буквите добри. 

С тях се смеем и играем, 

книгите четем и пишем. 

С буквите добро желаем  

за празника за всички личен. 

 

 Виктория Доспатлиева 7б клас        

 

 

 

 

 

За тях 

Идва празникът ни  любим! 

Да  изпеем заедно химн, 

за любимите ни букви! 

Що водят към наука, 

към знание  и сполука! 

Братята  двама Кирил и Методий  

дали са ни техния свещен буквар! 

Затова и ние днес ги славим! 

Че с тези мъдри букви 

днес градиме книги,вестници, 

списания и имейли,интернет издания.  

 

Юлияна Якофова 7б клас           
 

 

Слона: Вие сте открит човек, който няма тайни.Съвестен сте 

и рядко се забърквате в неприятности.Доверявате се лесно и 

вярвате в доброто. Другите се вслушват в съветите Ви. 

Кончето: Вие сте свободолюбив човек,който се бори сам с 

предизвикателствата на живота.Имате страхотни идеи, но се 

доверявайте повече и на приятелите си. Обичате да 

ръководите. 

Кучето: Вие сте добър и прекалено наивен по 

душа.Раздавате се във всичко и сте готов да помогнете на 

всяка цена, но понякога имате усещането ,че не сте оценени 

достатъчно.Научете се да казвате „НЕ“ 
 

24 май 

Празници безброй имаме в живота наш, 

но 24 май всеки българин го знае! 

С буквите ти  думички създай 

и напиши ти приказка без край  

и с героите мечтай. 

На детето малко  прошепни , 

че книгите са прозорец към света 

и в тях  безкрайно ти  се взираш, 

за да откриеш своята мечта. 

Хайде ,прочети му и  за Кирил и 

Методий! 

Не го оставай само и неграмотно 

По улиците то да броди!                                             

 

Татяна Лилова 7б клас 

Букви 

Ний без букви сме били, 

 и без книги и съдба. 

Братя  Кирил и Методий 

на време са решили: 

азбука създали, 

азбука и после книги. 

Благодарим ви братя светли ,мили, 

че сте буквите открили 

и на нас да учим с тях  сте ги дарили!   

 

Антон Радев   7б клас      
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Да разнообразим скуката……… 

  Разгневен баща се прибира вкъщи и вика на сина си:  

    - Всичко знам! 

   Петърчо му реагира веднага. 

    - Така ли! Кажи тогава кой е петият по височина връх в света? 

   Следва мълчание. 

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

И един съвет към всички бъдещи кандидат- гимназисти: Не правете 

това на изпит!!! 

 

 "Хъшовете тихо пиянстват в кръчмата и чакат да пукне топчето, за да започнат борбата." 

 "Странджата може да е беден, но поне има лъжица в ръката си." 

 "Макар да са заклети алкохолици, хъшовете са борци за свобода и трябва да се уважават." 

 "Макар да е още млад, лицето на Бръчков сигурно е имало много бръчки, откъдето идва и 

името му." 

 
     РЕШЕТЕ КРЪСТОСЛОВИЦАТА:                                                    ПОМОГНЕТЕ НА МЕЧО ПУХ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Широколистно дърво. 

2. Храст, чиито плодове са лечебни и се използват за чай. 

3. Ударни инструменти. 

4. Вкусна гъба за готвене. 

5. Екзотично животно с големи размери и бивни. 

6. Горски плод. 

7. Горско растение с жълт цвят, предвестник на пролетта. 

 

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