
I част

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре



Свеждаме глава пред великото дело на двамата братя

св. св. Кирил и Методий.

Попиваме живителната мощ на тяхното слово,

както са го правили дедите ни столетия наред

Както ще го правят децата ни и внуците ни.

Ч Е С Т И Т П Р А З Н И К!



Израснали са в семейството на

византийския военачалник Леон и

съпругата му Мария.

Методий се появява на бял свят

през 815 година и е първородният им

син, а Константин е най-малкият от

седемте братя и се ражда през 827

година. Te са част от аристокрацията

на Византия, но и двамата говорят

славянски език.



Глаго̀лицата е първата българска азбука
създадена от Кирил и Методий в периода от 855 г.
до 862 г. за превод на църковна литература от
гръцки на български език. Това е и първата позната
славянска азбука. На глаголица са били написани и
първите български оригинални произведения.



Кирилицата, с която си служим, е
съвършено различна като графични
очертания от глаголицата. Създадена е
в Преславската книжовна школа от
Климент Охридски и с нея си служат
милиони хора по света - сърби,
македонци, руси, беларуси, украинци,
румънците др. Макар че съдържа и
гръцки букви, тя следва модела на
глаголицата и отговаря на най-
съвършения принцип за писане, според
който на всеки звук съответства отделна
буква. През годините някои букви са
претърпели промени.



Солунските братя

Азбука мила 

кой с любов дари ни?

Кой ни даде сила 

в робските години?

В нощите тирански

мрака кои пробуди?

Кой рода славянски

с писменост събуди?

Кой към светлината

тръгна да ни води?

Солунските братя

Кирил и Методий!

Георги Авгарски

 

 

 

 

 

 



За автора
Георги Иванов Захариев, известен

спсевдонима си Георги Авгарски, е
български писател и поет, автор на детска
литература.

Роден е във врачанското село Караш.
Остава рано без майка и е принуден да
работи, за да може да се изучи за обущар
във вечерно занаятчийско училище в София.
По-късно Авгарски посещава вечерна
гимназия и завършва българска
филология в Софийския университет.

Детска поезия печата във вестник
„Септемврийче“, списание „Пламъче“,
„Чавдарче“, „Дружинка“. Работи като
редактор във в. „Септемврийче“ и в детско-
юношеския отдел на Радио „София“.

Умира на 18 юни 1991г.



Кирил и Методий
Пишат братчета, сестрички

и лулички и чертички.
И накрая бързо става 
буква хубава и права.
Тези буквички чудесни
са ни още неизвестни.

Ние, малките деца, 
пишем още колелца.
Ние славим имената

днес на Солунските братя.
Те за нас са много мили, 
че ни буквите дарили.

Младен Исаев



Младен Исаев Младенов, български поет 

и преводач, е роден на 7.06.1907 г. в село 

Балювица, Монтанско. 

Произхожда от бедно селско семейство.

Учи в родното си село, в средно механо-

техническо училище в София.

Автор на поетични книги и на много книги

за деца. Превежда, Н. Некрасов, Ал.

Пушкин, Ал. Блок, Даниел Дефо.

Умира на 14.05.1991 в София.



Венец за Кирил и Методий

От ония дни, когато вие
сътворихте светлина и книга,
много мечове ръжда разяде,
а речта ни родна не умря.
Тя роди сказания и песни,
звънки като глас на чучулига,
гневни като вой на зимна буря,
вечни като пролетна заря.

Иван Давидков



Иван Давидков Иванов е роден
на 09.03.1926 г. в с. Живовци, обл.
Монтана. Завършва славянска филология
в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е
като главен редактор на литературното
приложение на в. "Септемврийче", сп.
"Пламъче" и сп. "Славейче". Изявява се
като поет, есеист, прозаик, преводач и
художник. По-важни поетични книги:
"Светлина от скрежа" , "Радостта стои до
всеки праг" , "Крила и корени", "Хълмове
под вечерницата." и други.

Умира през 1990 г.  




