
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, СОФИЯ 

Брой 2., 24.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

АМАТЬОРИ В ЛИТЕРАТУРАТА 

 

 

 

 
 
Скъпи читатели, 
Настоящият празничен брой е посветен на 24 май – 

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

Чрез своите съчинения учениците от пети и шести 
клас отдават почит и уважение към делото на славянските 
ни първоучители и техните ученици. 

 
 
 
 
От редактора 



 

24-ти май 
(разказ) 

 
-  Дядо, дядо, моля те, разкажи ми за велик наш цар. 
- Добре, дядовото. Ще ти разкажа за цар Борис Първи, който има 
най-голяма заслуга да честваме 24 май – деня на славянската 
писменост и българската култура. Сядай и слушай! 

Годината била 864. Цар Борис Първи седял на трона си угрижен 
и си мислел: „Държавата ми е голяма, но няма авторитет сред съседите 
ни и в Западна Европа. Наричат ни езичници и имат право, защото 
славяните почитат бог Перун, а българите - Тангра. Нещо трябва да 
направя.” 
- Извикайте великите боляри! – заповядал царят. 

Един по един те влезли в тронната зала и се спогледали в 
недоумение. 
- Боляри, ние и народът ни трябва да приемем християнската 
религия, ако искаме всички да ни уважават! 
- Добре, господарю! – отговорили едни от тях с готовност. 
- Ама, господарю... – други плахо се опитвали да се 
противопоставят. 

Цар Борис се изправил с увереност, ударил с жезъла си в пода и 
казал: 
- Това е моята воля! – и напуснал залата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Да дойдат великите боляри! – заповядал царят. 
- Сега пък какво има? – шушукали си болярите, отивайки към 
тронната зала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Започнал спор между 
болярите, който преминал в кавга. 
Отцепили се петдесет и двама 
върли противници на 
християнската религия, с които 
царят се разправил жестоко. 
Първо се покръстили владетелят 
и семейството му, а след това – 
целият народ. Но нещо пак 
тормозило мислите му. 
 

-           Боляри, измъчва ме това, че народът ни 
не разбира проповедите в черквите, защото са 
на гръцки език. Веднага изпратете пратеници 
във Великоморавия да поканят учениците на 
светите братя Кирил и Методий, за да научат 
народа на наше четмо и писмо! 

Учениците Наум, Климент и Ангеларий 
пристигнали, гонени от латините. Лично цар 
Борис ги посрещнал с големи почести. 
Започнали да превеждат и пишат книги на 
старобългарски език. 



 

Царят се уморил, но бил доволен от огромната 
просветителска дейност, която се извършвала в книжовните 
школи и манастирите. 
- Да дойдат синовете ми Владимир и Симеон! – заповядал 
царят.  

Със страхопочитание двамата братя застанали пред баща 
си: 
- Викали сте ни, господарю. 
- Синове мои, аз свърших моята мисия и реших да се оттегля 
от престола в монашество. Ти, Владимире, като първороден син ще 
застанеш начело на държавата! Ще обичаш народа и ще браниш 
всяка педя от земята ни. Ти, Симеоне, си учил в Магнаура, живял си 
в Константинопол, на теб завещавам църквата, когато му дойде 
времето. 

Владимир не бил добър цар. Обичал гуляите, пиршествата и 
не се грижел нито за народа, нито за войската си. Започнал да гони 
християните, да руши храмовете, с цел да върне езичеството. 

 Това стигнало до ушите на Борис. Хвърлил монашеските 
одежди, облякъл царските и с верни нему приближени се върнал в 
Плиска. Нахлул в покоите на сина си и с яростен глас извикал: 
- Владимире! Ти не оправда доверието ми и с лека ръка 
започна да рушиш всичко, което сторих за държавата ни. Затова 
ще получиш наказание за предателство! Стража, хвърлете го в 
тъмница и го ослепете! Симеоне, ти ще застанеш на престола. 
Искам да продължиш моите усилия и тези на всички книжовници в 
държавата. Продължи делото на светите братя Кирил и Методий 
и техните ученици. С ум и разум, с любов в сърцето направи 
държавата ни водеща на Балканския полуостров и в Западна 
Европа... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мартин Белев от 6. „а“ клас 
 

 

- Какво се случило 
след това, дядо? – 
попитало 
любопитното внуче. 
- Цар Симеон 
оправдал доверието на 
баща си. Неговото 
царуване се нарича 
„Златен век”, а него  
нарекли  
Симеон  
Велики. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кирил и Методий 
 

Вий, братя Кирил и Методий, 
дадохте езика ни свещени. 

Осветихте с буквите си мрака 
и ний прогледнахме благословени. 

 
И буквите редяха се във думи, 

и страници изпълваха се с тях. 
Започна жаждата за книги, 

за знания, за благодат. 
 

И днес ний славим тези братя, 
отдали живота си неуморим 
И пазим българските букви, 

Като скъпоценен дар, неповторим. 
 

Михаил Ангелов от 6.“а“ клас 

 



 

 

Светите братя –  
Кирил и Методий 

 
 
Светите братя - Кирил и Методий, 
готови народи да водят, 
с лист и перо въоръжени, 
двама братя, с будност надарени. 

 
Стихът нямаше да го има, 
ако буквите не бяха сътворили, 
щеше да липсва звучната рима, 
ако писменост ни не бяха дарили. 

 
Да се радваме и ликуваме, 
да вдигнем глави, да се не срамуваме, 
да се гордеем с миналото наше, 
за да не ни бъдещето плаши. 

 
Листа и перото веднага вземи 
и душата си смело излей, 
будните братя ти възхвали 
и ги в стихове гордо възпей! 

 
 

Дениза Чулева от 6.“б“ клас 



 

 

24 май 
 
 

Кирил и Методи наричат ги навред, 
на 24 май даряваме ги с цветя безчет. 

Празнуваме деня на българската азбука, 
и със знанието тяхно живеем във сполука! 

 
 

И така всяко българско дете, 
започва училище със "А“ и „Б-е"! 

И през годината с труд и желание 
получава добро образование. 

 
 

Сигурно сега четеш тези редове 
и това те кара да се чувстваш добре, 

това прекрасно чувство ние го дължим 
на солунските братя и им благодарим! 

 
 

Александър Петров от 6.“б“ клас 

 

 

Рисунка: 
Александър Цонев  
от 5.“б“ клас 



 

 

Солунските братя 
 
Родили се в Солун братя седмина 
откроили се от тях двамина, 
със знания и слово надарени 
за дълъг път озарени. 
Братята Кирил и Методий. 
 
По пътя, по който смело вървели 
племена и народи във слово 
преплели, 
нанизали звуците на огърлица,  
и четиридесет и четири знака ни 
подарили. 
Нарекли ги глаголица. 
 
В манастир обучили ученици 
петима. 
Климент, Сава, Горазд, Ангеларий, 
Наума. 
Те създали книжовните школи, 
в които обучили славянските млади 
соколи.   
Обучили ги на четмо и писмо. 
 
Видял Климент, че народът се 
затруднил 
и глаголицата опростил, 
на четиринадесет букви той я 
съкратил 
и на своя учител Кирил 
я посветил. 
 
 
Петър Петрунов от 6.“а“ клас 

 

 



 

 

Празник 
 

Празник е утре 
голям и народен 

на двамата братя – 
Кирил и Методий. 

 
За просвета и култура 

народът говори 
и азбуката мила ни води 

към светли простори. 
 

Вероника Йорданова  
от 6.“а“ клас 

 
 

 

 

24 май 
 
С цветя окичваме 
портретите 
на двамата добри светци, 
и слънце свети във очите ни, 
сърцето радостно трепти. 
 
Ние славим солунските 
братя 
и буквите им днес ценим, 
защото българи сме ние 
и към развитие вървим. 
 
Георги Шумелов от 6.“а“ клас 
 



 

 

                  От А до Я 
 
„А“ е буквата в началото, а „Я“ е в края. 
„А“ е като: Аз обичам, мога, зная. 
„Б“ е като: Бързам да порасна и мечтая. 
„В“ е като: Винаги да сме добри. 
„Г“ е като: Ято гарвани лети. 
„Д“ е като: Давам и в отмняна нищо не желая. 
„Ж“ е като: жаба. „З“ е зеле. 
И върви така от „А“ до „Я“. 
И от началото до края… 
Интересно – казвам се Амая. 
 
Амая Торрес от 5. „а“ клас 

 

Рисунка:  
Аделина Груева  
от 5.“а“ клас 



 

24 май 
 

Днес празник е на българската буква, 
която в срички, в думички редим. 

Създадоха я двама братя, 
на тях ние днес благодарим! 

 
Славим имената им велики, 

пеем песни в този ден, 
на братята славянски – Кирил и Методий, 

дълбок поклон ще поднесем! 
 

За светлината, която ни дариха 
с таз писменост тъй красива, 

духа си в нея те вселиха, 
за да остане азбуката вовеки жива! 

 
Дария Иванова, 5.„а“ клас 

 

24 май 
  

Словото наше с тридесет букви 
прави звучна нашата реч. 

Тез тридесет букви, пищни, богати, 
винаги понасят ни надалеч. 

 
Където дирята ясна свети, 

там са нашите братя поети. 
Пътят ни светъл те ни даряват, 

в бъдещи подвизи, за нас те да се надяват. 
 

Днес е денят на Солунските братя, 
с техните букви творим чудесата. 

Учим ги още кат малки деца,  
ползваме ги после чак до смъртта. 

 
Александрина Иванова и  

Габриела Цветанова,  
5.„а“ клас 

 

 



 

24-ти май - Ден на славянската писменост и култура 
Историята на славянската писменост и нейните създатели 

  
    Много хора мислят, че славянската азбука, или по-точно глаголицата, била 
написана в България или че нейните създатели са били българи, но всъщност 
не е така. Всички знаят за светите братя Кирил и Методий, чиято е 
заслугата за славянската азбука.   
По-големият брат Методий и по-малкият Кирил били родени във 
византийският град Солун (днешна Гърция) в знатно семейство от българо-
славянски род по майчина линия. Методий бил управител на византийска 
област, но по-късно постъпил в манастир в Мала Азия като монах. А пък 
Константин, който приел монашеското си име Кирил, учил в Магнаурската 
школа, където започнали да го наричат ,,Философ”. По-късно отишъл в 
манастира при брат си.   
Смята се, че там през 855 година Кирил, с помощта на Методий, създал 
глаголицата (първата славянска писменост). Тази азбука не била само за 
византийците, затова Кирил и Методий я разпространявали по всички 
славянски земи.   
Например през 863 година византийският император изпратил братята 
във Великоморавия. След това през 868 отишли в Рим при папата. Но там 
Кирил се разболял тежко и година по-късно починал. Папата назначил 
Методий за архиепископ на Великоморавия, но немските духовници 
въстанали против него и неговата проповед, въпреки волята на папата.  
Кирил и Методий имали много ученици, които след смъртта на Методий 
били изгонени от Великоморавия. Петима от тях тръгнали към България, но 
само Климент, Наум и Ангеларий стигнали до там. Княз Борис I ги приел 
през 886 година в Плиска. Наум останал там, Климент създал Охридската 
книжовна школа (в днешна Македония), но за жалост Ангеларий скоро 
починал. Наум и Климент обучавали хиляди учители и свещеници и така 
през 893 година старобългарският език станал официален и основен за 
богослужението.  
По времето на цар Симеон Велики постепенно глаголицата била заместена 
от опростената кирилица. На нея българите и други славяни пишат и до 
днес.  
Ето така светите братя Кирил и Методий отключват жаждата на 
славяните за културно развитие, благодарение на първата  
славянска азбука. 
 
Симона Ангелова от 6.“б“ клас 

 



 

Тошко и буквите 
 
Тошко буквите обича. 
Азбука ги нарича. 
В думи той ги съчетава 
и се забавлява. 
 
Тошко сутрин рано става, 
бързо се оправя. 
В детската градина 
да учи със дружина. 
 
Тошко буквите си знае, 
скача, тича и играе. 
 
Сияна Николова, 5.„а“ клас 
 

Българските букви 
 
Още от малки знаем, че 24 май е особен празник за България, какъвто 
почти няма в другите страни, и че тогава се чества създаването на 
славянската азбука, на която пишем и до ден днешен.  
Преди повече от 11 века братята Кирил и Методий написват нова, 
различна азбука, което дава възможност на България да развива и 
опазва собствена култура.  
Лично аз, винаги в тези дни, отивам на Панаира на книгата, който 
всъщност е една огромна изложба на най-различни книги за всяка 
възраст и за всеки вкус… 
Но нужно ли е човек да чака определен момент от годината, за да 
потърси нова книга?! Всъщност по всяко време на годината човек, 
стига да е любознателен, може да отиде в книжарницата, където има 
безброй истории, разказани, за да достигнат до нас, освен това има и 
библиотеки. А ние трябва да се радваме, че има книги и че можем да 
прочетем написаното в тях.  
За това обаче трябва да благодарим не само на Кирил и Методий,  
а и на училищата, които ни правят грамотни и разумни.  
 
Александър Иванов, 5.„б“ клас 

 



 

Писмото велико 
 

Векове в тъмнина на народа злочест 
и робство, и гнет, и безверие, 

без четмо и писмо, чужди вери безчет... 
Мъдреците на клада с глупците горели. 

 
И дълго жадувана била светлината, 
и все по-готов бил народът велик. 
И ето появили се двамата братя 
от Солун запалили своя светлик! 

 
С езика славянски, с букви красиви 

на всички дарили любов. 
Методий и Кирил – творците велики, 

слава на Вас вовеки веков! 
 

Алекс Петров, 5.„б“ клас 

 

Рисунка:  
Джейн Александер  
от 5.“б“ клас 



 

Кирил и Методий 
 

В Древен Солун се родили  
и оттам ни озарили 

с делата свои – чисти, 
непреодолими, 

с имената си – святи и 
незабравими. 

Светите Кирил и Методий –  
азбука безценна  

за нас сътворили!  
 

Кристина Яшова, 5.„б“ клас 

 

 

Рисунка:  
Габриела Стефанова  
от 5.“а“ клас 

Рисунка:  
Никол Банкова  
от 5.“а“ клас 



 

  

Рисунка:  
Стефан Кръстев  
от 5.“а“ клас 

Рисунка:  
Сияна Николова  
от 5.“а“ клас 

 

Рисунка: 
Александрина Иванова и 
Габриела Цветанова 
от 5.“а“ клас 



 

 

 

 

Рисунка: 
Петър Василев  
от 5.“а“ клас 

Рисунка: 
Изабел Величкова 
от 5.“б“ клас 

Рисунка: 
Симона Сарафова  
от 5.“б“ клас 



 

 

Следват произведения на свободна тематика, 
по която учениците са творили през учебната 

година, за да покажат творческите си 
способности и вдъхновение. 

 

Гората 
 

Горите високи, 
ей там растат. 
Бурите се вият 

там, където 
орлите 

своите гнезда 
вият. 

 
Долини дълбоки 

тихо там шумят, 
където реките 

хладни, 
нивя и поля жадни 

хладят и поят. 
 

Петър Иванов  
от 6.“а“ клас 

 

Нашата майка 
Земя 

 
Земята е нашата 

майка една. 
От нея ние черпим 

несметни блага. 
 

Тя дава ни 
уют и топлина, 
и звездното небе 

през нощта. 
Природата носи 
неземна красота. 

 
За жалост 

омразата, завистта и 
алчността 
ще убият 

нашата майка Земя. 
Искам света да променя 

и от лошите хора 
Земята да спася. 

 
Мейган Георгиева 

от 6.“б“ клас 

 

Рисунка:  
Ивайло Борисов  
от 6.“а“ клас 



 

Моята Родина 
 

Родино мила, 
мой свиден, роден край! 

За мене ти си земен рай! 
Накъдето и да погледна, 

виждам красоти безкрай! 
 

Поглеждам нагоре – синьо небе, 
което е подпряно от високи върхове. 

Поглеждам надолу – зелено поле, 
в което всичко расте. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На север „тих бял Дунав“ се синей, 
на юг е планината на Орфей. 

На запад – Искър Балкана сече, 
на изток – Родино, се къпеш в море! 

 
Родино мила, 

мой свиден, роден край! 
За мене ти си земен рай! 
Накъдето и да погледна, 

виждам красоти безкрай! 
 
 

Мартин Белев от 6.“а“ клас 
 

Рисунка:  
Мартин Белев  
от 6.“а“ клас 

 



 

Природата 
 

Птичките запяха 
и всички полудяха. 

Слънце закачливо грее, 
а славеят отново пее. 

 
Листата се разлистват бавно, 

пролетта настъпва славно. 
Ще дойде бързо тя сега 

и ще замирише на цветя. 
 

На най-ухайните цветя 
ще кацне мъничка пчела, 
за да събира тя прашец, 

от който прави се медец. 
 

А мойта мъничка сестричка, 
която много ме обичка, 

ще хапне мед и палачинка, 
и после ще поспинка. 

 
И краят е това 

на тази чудна приказка. 
Изпращате ме с аплодисменти 

и хубави комплименти. 
 

Дениза Чулева от 6.“б“ клас 

Синя красота 
 

Звездите на небето 
Вглеждат се в морето. 
Ехтят големите вълни, 
Звездите озаряват ги. 
Дано да не сънувам 
На небето, че царува 
Онази малака красота, 
 
Наречена звезда. 
Ето и морето 
Бурно и красиво 
Е като небето. 

 
Александра Димитрова  

от 6.“а“ клас 
 

 

 



 

Лятото 
 
Лято е, слънце грее навън, 
приятелите ме чакат отвън. 
Излизам аз с колелото и 
се силя по селото. 
 
Лудея и творя скокове до вечерта. 
Бързам аз да спя, че 
утре пак така ще се веселя. 
 
Димитър Спасов  
от 6.“а“ клас 

Неделен ден 
 
Вчера от зарана 
хванах аз тигана. 
Палачинките забърках 
и набързо ги обърках. 
 
После с неухота 
домашните написах, 
ту задачки смятах, 
ту пък текстове преписвах. 
 
Стана време за игра 
с компания от улицата. 
Карането на колела 
бе любимата ни веселба. 
 
В смях, веселия, закачки 
се изнизаха и минутите –  
тъй кратки! 
 
Всеки вкъщи се прибра 
при семейство, 
в домашна топлина. 
 
Мартин Дойчев  
от 6.“б“ клас 
 

 

Рисунка:  
Димитър Спасов  
от 6.“а“ клас 



 

Вихрогон 
 
Какъв прекрасен кон –  
същински вихрогон. 
Тича из полето 
като детето на морето. 
 
Препуска на воля, 
развява грива своя. 
Играе по полята, 
а вечер скита в гората… 
 
Вероника Йорданова  
от 6.“а“ клас 
 

 

Аз и брат ми 
 
Цял ден с брат ми  
скачахме, играхме. 
 
Цяла вечер с мама 
много песни пяхме. 
 
Вечерта си легнахме 
и бързичко заспахме. 
 
А на сутринта 
отново весело се 
заиграхме. 
 
Михаил Ангелов  
от 6.“а“ клас 
 

Лято 
 
Най обичам топлото лято, 
на игри и смях богато. 
Светлосиньото море и 
сребристото небе. 
 
Над морето синьо, 
ято да лети, 
утрото да е богато,  
с бляскави мечти. 
 
Гергана Дангова  
от 6.“б“ клас 
 

 

Рисунка:  
Вероника Йорданова  
от 6.“а“ клас 
 



 

 

 

Облаците гонят се в небето, 
падат вече пожълтелите листа, 

вятър бяга из полето, 
отново тук е есента. 

 
Есенните сладки плодове 

от всички най-вкусните са те – 
сливи, ябълки, смокини, 

грозде, праскови, къпини. 
 

Моника Лакова от 6.“б“ клас 

Есента 
 

При нас пристигна есента, 
донесе радост и тъга. 

Винаги за дъжд се подгответе 
с якето в ръцете. 

 
Сложете си шапки, 

че може да закапят капки. 
Гората в миг се разкрасява, 
от детски глас се огласява. 

Събират есенни листа 
от пъстрата есенна дъга. 

 
Радина Николова от 6.“а“ клас 



 

Зеленият килим 
 

Събота сутрин е, рано, 
с отбора сме рамо до рамо, 
винаги заедно, като един, 
ние сме тим непобедим. 

 
На зеления килим 

ние заедно ще полетим. 
Така се чувствам най-добре, 

там, под синьото небе! 
 

Александър Петров от 6.“б“ клас 

 

Под редакцията на  
Дияна Анастасова и Теодора Върбанова 

 


