
 

 

64. ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, СОФИЯ, 

брой 7., 01.11.2022 г. 

 

 

Аматьори в литературата 
 

 

Скъпи читатели, 
Днешният брой е посветен на 

Първи ноември – Денят на българските 
будители, на хората, които в най-тежките 
за народа ни времена не са се отказвали, не 
се отказват и няма да се откажат от 
мисията да просвещават и да помагат на 
всички търсещи и зовящи за помощ будни 
души. 

Учениците от пети, шести и седми 
клас с признателност и поклон ви 
предлагат своите най-съкровени мисли, 
излети в следващите редове. 

 

От редактора 
 

 
 

Яна Стефанова 
от 5. „а“ клас 

Яна Стефанова 
от 5. „а“ клас 
 

 

 
 

 



 

 

Денят на народните 

будители 

 Денят на народните будители е български празник, чрез 
който почитаме делото на българските просветители, книжовници, 
революционери, духовници, които възраждат националния дух, 
жаждата за знание и книжовност. Празнуваме го всяка година на 1 
ноември. 

Народните будители са тези българи, които пробуждат 
спомени за достойното ни минало. Те допринасят за оцеляването на 
българския народ, за развитието и съхраняването на българския език, 
книжовността и духовните ценности на нацията през вековете. 

Този ден винаги ни връща към най-ярките имена, оставили 
следа в българската култура и образование. 

За първи път будител на нацията, българите се прекланят 
пред делото на свети Паисий Хилендарски и неговата „История 
славянобългарска“. 

Патрон на българското будителство е свети Йоан Рилски, 
който е почитан като небесен покровител на българския народ. 

Христо Ботев и Иван Вазов са онези книжовници, чиито 
творби събуждат в нас пламъка и жаждата за нови знания. 

Делото на българските революционери Васил Левски, Георги 
Раковски и Любен Каравелов ни дават силите да вярваме в доброто и 
в истината, да се борим за правдата. 

Всички са пример как се обича и почита, как се пази и строи 
народ, език и държава. 

 
Юлия Цанкова от 6. „а“ клас 

 

 

Рисунка: 
Павел Граматиков 
от 6.“а“ клас 
 

 



 

 

Левски 

 

Били са тъмни времена 
в милата наша страна. 
Без вяра, без надежда … 
и без свобода. 
 
Едничка имало е светлина 
в очите на лъва. 
Зовяли го Левски 
и бил той един 
будител на страната 
за народа си любим. 
От къща на къща, 
от храм на храм, 
в студ и пек обикалял сам. 
Разказвал в захлас що е свобода 
и защо е важна тя. 
Омайните му слова 
пръскали тъй силно светлина, 
че събудил се народа 
и след него тръгнал на борба. 

 

Под дърво и камък го  
търсил врагът. 
Но една-едничка тъмна душа 
предава нашта светлина. 
Намира Левски гибелта, 
но успява да събуди таз рая. 
Образът му свещен още 
свети над света, а душата 
 му чиста е за нас свобода. 
 

            Симеон Гочев от 6. „а“ клас 
 

 

 

 



 

 

Съвременните будители 

 

Когато ги слушам, 
в друг свят се намирам. 
Разказват те приказки, 
учители любезни и мили. 
Предават на поколения 
своите знания и каквото са учили! 
 
Лекари с бели престилки 
и денем, и нощем не знаят умора. 
Страха побеждават, животи спасяват –  
хора достойни за почит, 
без корист, без полза! 
 
Различни хора с различни професии 
учат, помагат, предават, спасяват! 
Хора, достойни за почит, 
без корист, без полза! 
 
Такива са днешните будители,  
макар единици. 
Благодарим, че все още ги има! 
 

             Борис Стефанов от 6. „в“ клас 
 

 

Рисунка: Ева Сархачева 
от 7. „б“ клас 

 

 

Рисунка: Алекс Сархачев 
от 5. „а“ клас 

 



 

  

Христо Ботев Васил Левски 

Народът ни издигна го във символ, 
в борба за свободата да воюва. 
На делото съдбовно бе се врекъл 
и себе си обрекъл! 
 
Към свобода тъй чакана и свята 
поведе свойта чета със словата: 
„Тоз, който падне в бой за свобода,  
той не умира…“ 
 

             Марая Азауи от 6. „в“ клас 
 

Роди се и поведе ни в борба, 
обесен бе, но нивга не умря! 
За нашата свобода - мечта 
Левски плати висока цена! 
 
Най-великият българин, 
Апостолът на свободата го наричаме, 
Борец народен –  
по стъпките му винаги да тичаме! 
 

              Адам Азауи от 6. „в“ клас 
 

 

Иван Вазов 

Поет велик бил е той, 
пишел и повдигал българския дух –  
Вазов е героят мой! 
Словото му не е било само шепот глух. 
Думите му ще останат в нас, 
защото с тях той даде ни кураж 
да сме готови и без ни капка страх. 
 

Андрей Христов и Митро Туркка от 5. „б“ клас 
 



 

 

Будители народни 

 

Празник е на българските просветители, 
Първи ноември – Денят на народните будители. 
Те са българските революционери и бунтовници, 
но са и учители и книжовници. 

 
Чрез труда си благороден 
тихо, кротко – ден след ден, 
карат те духа свободен 
да полита окрилен. 
 
От подвизите героични 
днес съм вдъхновена. 
И мисля стиховете поетични 
от делата въодушевена. 
 
Колко звучна и красива 
е българската реч. 
Като приказна самодива 
препускам с нея надалеч. 
 

            Даная Гергова от 6. „в“ клас 
 

  

Павел Граматиков от 6. „а“ клас 

  



 

 

Учителю, будителю 

 

Моят учител, моят будител, 
учи ме как да сричам, да пиша, да тичам. 
На знанията ми дарител, 
в кръга на знанията ще се втичам. 
 
Те на мъдрост ме учат, 
защото искат да сполуча. 
Ходя на училище всеки ден, 
а те се забавляват с мен. 
 
Ключът на знанието  
е в техните ръце, 
А те заемат голямо място 
в моето малко сърце. 
 

            Габриела Стефанова и  
            Габриела Цветанова от 7. „а“ клас 
 

  

Будители 

 

О, Вие, будители! 
О, скъпи учители! 
Вие, наши вдъхновители! 
Благодаря за щедростта, 
благодаря за грижовността! 
Нека Вашите познания 
да станат наши достояния! 

 

             Божидар Йорданов  
             от 5. „а“ клас 
 

Будители, вие наши сте герои! 
Дарихте ни езика свой! 
От словото ви светло ще се учим 
и така в живота ще сполучим. 

 

             Ева Сархачева  
             от 7. „б“клас 
 

Будителите 

 



 

  

Народните будители 

 

Те първи са били – будителите, 
за нас са се трудили учителите, 
за да бъдем ние по-знаещи и по-добри 
във свят по-красив и пълен със мечти. 
 

            Алекс Сархачев от 5. „а“ клас 
 

Будители вечни, 
спряхте реките течни. 
Народа съживихте, 
турците сразихте. 
Помагахте в беда, 
оставихте вечна следа. 
Не ще ви забравим, 
каквото и да правим. 
 

         Никол Петкова от 5. „а“ клас 
 

Будителите 

 

 

Будительо наш 

 

Светецо наш, 
на българската реч си страж, 
с „История славянобългарска“ ни ти събуди 
и робството от нашите души прокуди. 
Паисий Хилендарски – твоето име свято 
ни кара с гордост да държим знамето развято. 
Ти ни учиш с думи, които нямат равни, 
че сме били българи велики и славни. 

 

            Виктор Ванчов от 5. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Елена Хаджийска 
от 7. „б“ клас 

 



 

 

Народните будители 
са нашите учители. 
Те дават знание и светлина 
в нашите сърца. 
 
Те дават просветление 
в нашето ежедневие 
и надежда 
в нашата душа. 
 

             Мариан Илиев от 5. „б“ клас 
 

Народните будители 

  

Будители народни 

 

О, будители народни, 
с толкоз много имена. 
Вашите думи свободни 
ще се помнят вечни времена. 
 
Благодарим ви, че ни дарихте 
с много мъдрост и знания. 
И че ни спасихте 
от невежество и от незнания.  
 

  

Будители Народни будители 

Вий, будители народни, 
в своите книги съхранили 
българския дух свободен 
за родината ни мила. 
 
Вий сте живи в нашта памет, 
вий достойни сте за чест, 
с почит и дълбок поклон 
ви поднасяме венец. 
 

            Елена Хаджийска от 7. „б“ клас 
 

О, будители, вие вдъхновители! 
Да пребъде вашата мъдрост, 
За да променим към добро нашата същност! 
Запазете огъня в сърцата ни жив 
И предизвикайте в душите ни взрив! 
Ние, вашите творения, 
Ще служим за нови вдъхновения! 
 

             Мария Йорданова от 7. „б“ клас 
 



 

 

Книга 

 

Думата, словото, книгата 
в нашата родна страна 
са тези, които издигат 
българския дух и дават свобода! 
 
Нашите книжовници будни 
хванали перото в ръка, 
писали истории чудни 
в онези трудни времена. 
 
Думата е сила, 
словото е меч! 
Книгата – богатство, 
а историята веч! 

 

            Павел Граматиков от 6. „а“ клас 
 

 

Будители 

Будители, будители, 
на нашия народ учители. 
От вас се учим да се трудим, 
да бъдем смели и добри – да се не губим! 
 
Родината си силно да обичаме, 
да пазим нашия свещен език. 
Всички с гордост се окичваме, 
защото българинът е велик. 
 
Будители, будители, 
В годините на мрак народа ни сте водили, 
за светли и щастливи дни сте се борили. 
Гордеем се със вас, будители! 
 

            Александър Соколов от 6. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Габриела Стефанова  
и Габриела Цветанова  
от 7. „а“ клас 

 



 

 

Будителите 

 

Есе 

 

Да се знае, да се помни, 

че България е жива! 

На будителите скромни 

българинът китка свива 

 

Ангелина Жекова 
 В българския тълковен речник срещу думата „будител“ стои следното 

определение: „Просветен деец през време на Възраждането“. Тази дефиниция ни 
кара да си спомним имената на Паисий Хилендарски с неговата „История 
славянобългарска“, Добри Чинтулов с пламенните му революционни стихове и 
много други. Не случайно тяхното творчество е част от учебниците днес, защото 
ни възпитава в родолюбие и национално достойнство. 

Но само през Възраждането ли са се раждали будители? Отговорът, разбира 
се, е , че в нашата история будители е имало и ще има. Будителите са хората, 
които ни учат на слово, отварян очите ни чрез силата на знанието и идеите.  

Делото на будителите е възможно, защото е вдъхновено от подвига на 
светите братя Кирил и Методий. Те дават на нас, българите, свещените букви, 
чрез които трупаме знания и имаме бъдеще. 

Будителите след Освобождението изграждат българското общество. Най-
ярък пример е творчеството на Иван Вазов, който сам определя себе си като „глас и 
съвест на своя народ“, а народът го е нарекъл „патриарх на българската 
литература“. 

И днес има будители. Те са тези, които ни учат. Съвременни будители 
можем да наречем учителите, учените, библиотекарите и много други. Те докосват 
умовете и сърцата ни. Дават ни пример калка е важно знанието, мотивират ни да 
учим и да обичаме българската словесност. 

В съвременното ни общество авторитет на будители са си извоювали както 
известни писатели като Йордан Радичков и Николай Хайтов, така и много не 
дотам известни учени в различни области и много журналисти. Част от 
съвременните будители си остават учителите. 

Будителите са били и ще бъдат най-значимите личности в обществото, 
защото те служат за пример със своето човеколюбие, със своята отговорност и със 
своята любов съм просветата – светлината за всеки народ. 
 

 

 

Кристина Яшова от 7. „б“ клас 
 



 

Под редакцията на Дияна Анастасова 

Поклон, будители народни! 
Поклон пред вашите дела! 
Показахте ни светлината, 
избавихте ни от тъма. 
Вий дадохте ни много сила, храброст и голяма чест, 
А ние ще ви носим във сърцата и благодарни ще сме ви за всеки жест. 
И ще изричаме ви имената, 
и ще ви помним с добро, 
защото дадохте ни всичко свято 
и ни поведохте към свобода. 

 

            Десислава Николова от 7. „а“ клас 
 

Будителите наши потрудиха се те, 
За да може сега да сме добре. 
Българския дух успяха да запалят, 
Докато заптиите се опитваха да го развалят. 

 

             Григор Динев от 5. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Десислава Николова 
от 7. „а“ клас 

 

 

Поклон, будители народни! 

 


