
 

 

24 Май - Празник на  славянската 

писменост, 

на българската просвета и култура 

 

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - празник на писмеността, 

просветата, културата. Празник на духовното извисяване, на стремежа към 

усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.  

Едва ли има българин, който да не изпитва трепетно вълнение от този празник – 24 

май, когато по улици, площади, училища, обкичени с цветя, звучи тържественият химн в 

прослава на светите братя Кирил и Методий: 

„Върви, народе възродени, 

Към светли бъднини върви...“ 

Буквите, създадени от Св. св. Кирил и Методий, преводите, които правят на най-

важните богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да слави Бога на 

своя език, са от историческа значимост за формиране на българската култура и 

развитието на нашата държава. 

Апостолската мисия на двамата създатели на славянската писменост и култура е 

отдавна известна и всепризната. Тяхното дело намира и пуска здрави корени най – 

напред на българска земя. Именно тук то разцъфтява, набира сили и разпръсква 

животворните си плодове навред по славянските простори, за да създаде нова 

цивилизация.  

Този празник е пряко свързан с развитието на българското образование през 

Възраждането. Първото тържество в чест на светите братя е организирано на 11 май 

1851 г. в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив по инициатива 

на бележития учител – родолюбец и общественик Найден Геров. През 1857 година, 

освен в Пловдив празникът се отбелязва и в други градове. Денят 11 май не е случайно 

избран от Найден Геров - това е общият църковен празник на двамата братя. Оттук 

нататък този ден постепенно се превръща в ежегоден училищен празник по всички 

краища на България. Същевременно се променя неговият характер – от училищен 

неусетно се превръща във всенароден. 



Спонтанното възприемане на новия празник от всички българи за толкова кратко 

време е наистина уникално. Това е жив израз на изконните въжделения на българите за 

просвета, знание и култура. 

През 1892 г. Стоян Михайловски  написва текста на всеучилищния химн, познат на 

всеки българин с първия си стих "Върви, народе възродени" . Химнът е озаглавен 

"Химнъ на Св.св. Кирилъ и Методи" и включва 14 куплета, от които ние днес 

изпълняваме най-често първите шест. В чест на празника, през 1900 г. композиторът  

Панайот Пипков създава музиката към химна. 

Този най-български  празник обединява минало и бъдеще, за да обогати настоящето 

ни. Специална дата за всеки българин. Където и да се намира по света, той пази 

спомена за жизнерадостната атмосфера на този майски ден. 

Честит празник на всички българи! 

 

Седмичен план 

за периода от 23.05. до 28.05.2011 г.  

Понеделник      9.00 ч. Участие в областно състезание на ученически 

23.05.2011г.                  екипи по първа помощ към БЧК 

                                        Отг.: Топчийска 

 

Вторник                10.00 ч. Годишни утра – 1 клас 

24.05.2011 г.                                                  Отг.: кл. ръководители 1 клас 

                      Открит урок по английски език – 1 а – 4 каб. и 1 б – 3 каб клас 

                            Отг.: Велева 

                        Годишно тържество по английски език – 1 в  - 5 каб. и 1 г- 9 каб. кл. 

                             Отг.: Анчева         

                 10.30 ч. Участие в празнично шествие на учениците от 6 клас 

                                                        Отг.: Директор, кл. р-ли 6 кл., ПД УВД 

 

Сряда                     Представяне на информация в РИО на МОМН                                   

25.05.2011 г.         за подготовката на училището за прием -  7 клас 

                         Отг.: Топчийска 

 

Четвъртък             Представяне на ученически книжки 2 - 4 клас                   



26.05.2011 г.                                             Отг.: кл. ръководители 

                       Предоставяне на служебни бележки на учениците от 7 клас  

                               до 18.30 ч. 

                                                    Отг.: Топчийска, М. Николова, 

                                                          С. Куртева,  Н. Велева 

                     16.50 ч. Получаване на изпитни материали за изпит 7 клас 

                              Отг.: Директор, Топчийска         

                            

                       12.30 ч. Инструктаж на училищната комисия за подготовка 

                                        и провеждане на изпит 7 клас 

                                                                             Отг.: Директор, Топчийска 

 

Петък                     Национално външно оценяване по български език – 7 клас 

27.05.2011 г.                                                        Отг.: Директор, Топчийска                

 

Събота                     Спортен празник  -  по план                    

28.05.2011 г.                    8.30 ч. – начален  

                                        10.30 ч. – среден курс 

 

Задачи за седмицата: 

•Приключване на частичен ремонт на фасадата на училището 

• Приключване на оборудване на ММЗ 

• Проверка на училищ на документация 

 

 


