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



11 май

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!



II част



Кирил и Методий

Слава вам, творци велики

на славянското писмо.

Вий очите ни разкрихте

за наука и добро.

Славим, славим паметта ви,

братя просветители,

на славянските народи

първите учители.

Имената ви свещени

векове покриват с чест.

Ние, всичките славяни,

с песни ще ви славим днес.

Цани Гинчев



Цани Гинчев Шкипърнев, български възрожденски писател

и деятел, е роден през август 1835 г. в град Лясковец в

семейство на будни градинари. Първоначалното си

образование получава в килийно училище. От 1846 г. в

продължение на две години работи като градинар край

Букурещ, Румънияи в Белград, Сърбия. Учи в Белградската

гимназия. Изучава естествени науки в Киевския университет.

Учител в Бесарабия, в Русе, Габрово и Търново. По време на

Априлското въстание по донос на габровски чорбаджии е

арестуван, съден и затворен в Търново. След два месеца е

освободен и остава там като преподавател в мъжкото училище

до пристигането на руските освободителни войски. Генерал

Гурко го назначава в комисията, която временно управлява

града. Народен представител в Учредителното събрание.

Учител и училищен инспектор във Враца, Лом и Търново.

Умира на 59 г. на 26 юли 1894 г. в София по време на

Първия събор на българските журналисти.



КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Живели двама братя.

Преди много векове

на старите славяни

букетче подарили те.

Букет от тридесет цветя

и всякое цветенце –

буквичка било.

Във книгите цъфтят,

във песни, стихове –

знания ни носят

и радост носят те .

И днес растем с цветята,

растем със А, Б, В

и славим тези братя

сближили славянските народи –

учителите Кирил и Методий.

Благовеста Славчева



Паметникът в Пазарджик 

Пред Националната библиотека в София

Паметникът във Враца





На Кирил и Методий

О, учители-творци, 

смели войни и светци, 

ний с цветя, цветя безчет
китим образа ви свет. 
Чутни Солун ви роди, 

вие бяхте две звезди, 

а над нашата страна
бе безбродна тъмнина. 

Вий запалихте лъчи, 

вий ни дадохте очи, 

пратихте ни братски зов, 

пратихте ни благослов. 

Слава, слава пеем днес, 

вечна слава вам и чест, 
ние вием днес венци
вам, о, войни и светци! 

Асен Разцветников




