
Буквички любими, 

с вас пиша и чета! 

Колко време ви използвам, 

приказки да създада! 

 

Кой обаче ви създаде, 

тайна  не остана! 

Трети клас завърших, 

вече ви познавам! 

 

Кирил и Методий, 

братята добри! 

С делата си свои, 

народа просвети! 

 

Целият народ ви слави, 

и от сърце благодари! 

Няма да ви забравим, 

до дълбоки старини! 

 

Днес е празник ваш, 

И славим ващо име! 

Ний, да сме грамотни, 

на вас го дължиме! 

 



Моето училище 

 

    Аз уча в ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘- гр. Варна. Преди две години се преместих в 

това училище и то ми харесва, заради учителите и приятелите, които открих и опознах добре. 

    Винаги ще помня първия учебен ден в това училище, чаках го с нетърпение и със страх 

дали ще ме приемат, деца досега непознати за мен. Този страх, за щастие, си остана само за 

мен. Хората, които срещнах тук ме посрещнаха все едно съм била с тях от 1 клас. Още след 

първия ден, аз не виждах непознати, аз виждах приятели. Научих, че класа е като мое второ 

семейство. Тук се изграждаме като личности, помагаме си и понякога се караме, но за добро.  

    На учителите в моето училище може да им казваш всичко, в трудни моменти ти 

помагат, и най-важното може да научиш много от тях. Понякога ги ядосваме, но и ги радваме с 

успехите си. Доста често ние им се сърдим, че ни дават много тестове, но така те ни подготвят 

за изпита, който предстои тази година.  

   Училището е нещото, което се помни цял живот. Харесвам училището ми такова, 

каквото е и не искам да променям нищо в него и в класа ми. В училище преживях и 

продължавам да преживявам незабравими и забавни моменти. Не ми се иска да го напусна 

толкова скоро, но ще се наложи. Винаги ще го помня като мой втори дом! 

Виктория Антонова, 7в клас 

 



             Кирил и Методий 

 

1. Братя Кирил и Методий 

   нашите творци. 

   Дали букви на народа 

   с радост да твори 

 

2. С буквичките златни 

да редим слова, 

с гордост да се пълнят 

нашите сърца  

 

3. Братята славяни 

  с богатство ни дариха 

и за бъдещите дни 

път ни осветиха 

 

 

             Мария Македонска- 3в кл. 



Какво културно наследство са ни оставили светите братя 
Кирил и Методий? 

 
 Можете ли да си представите колко по – различен щеше да бъде 
светът ни, ако не беше делото на светите братя Кирил и Методий? 
 Нищо нямаше да е същото. Книги, писма, истории, новини, 
телевизия... Дори комуникацията ни нямаше да се осъществява 
толкова лесно. Това, което са ни оставили те, не се изразява в 
материално, защото наследството им е безценно - всичко това щеше да 
е невъзможно без тяхното свято дело – АЗБУКАТА. 
 Затова трябва да се гордеем и да почитаме тези двама велики 

просвещенци. Те са ни предоставили азбуката, писмеността и 

книжнината. С нашата азбука ние можем да пишем истории и книги, да 

се учим, да записваме мислите си, научни познания и още много други. 

Тя е уникално културно наследство, което ни прави по – различни от 

другите народи. Благодарение на Кирил и Методий сме запазили 

нашата история и традиции. Те са създали писмените знаци и ние сме 

имали азбука много преди останалите  страни. Кирил и Методий са 

обучавали много ученици като Наум и Ангеларий, които да 

разпространяват българското слово, да създават училища и да 

обучават народа на четене и писане, защото знанието е прозорец към 

света. На тях са кръстени учебни заведения и културни институции. 

 Това голямо богатство АЗБУКАТА не е останало само в пределите 

на нашата малка родина. Кирилицата е в основната на писмеността на 

много славянски народи. Наследството на двамата братя от Солун е 

светлина в мрака и поставя началото на писаното слово. 

 Днес ние отдаваме уважение и почит към Солунските братя. На 11 

май  всички българи почитат паметта на Кирил и Методий, защото те 

ни дадоха език, промениха историята и начертаха пътя на велики 

българи. 

 

Мартина Тодорова – 5. Г клас 



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ, 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ И СЪУЧЕНИЦИ, 

 

Днес – 11 май, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, чества своя патронен празник! 

Скъпи съученици, 

Бъдете упорити, креативни, ученолюбиви и следвайте мечтите си. Пазете 

светлите традиции на родното училище, почитайте всеотдайността на своите 

учители. 

Пожелаваме Ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения и 

навсякъде, където и да се намирате, да сте горди, че сте възпитаници на 

нашето училище.   

Уважаеми учители, 

На днешния празничен ден поднасяме уважението и признателността  си към 

Вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение възпитавате и 

изграждате нас, децата на България. Пожелаваме Ви да продължите 

будителското си дело  с нестихващ плам и обич  към учениците .  Желаем ви 

здраве, силен дух и воля да продължавате всеотдайно напред по пътя на 

духовността.  

Продължавайки с надежда към бъдещето и с делата си ние всички пишем 

историята на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“! 

 „Върви, народе възродени, към светла бъднина върви!” – се пее в 

просветителския химн.  

Пожелаваме на всички много здраве, щастие и мъдростта на светите братя да 

бъде с нас! 

 

  

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК! 

 

От ръководството на Ученически съвет към ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ 



Защо съм горда, че уча в първото училище във Варна 

 

Когато трябваше да започна първи клас, моите родители избраха училището, в 

което да уча. Така станах ученичка в училище „Св. Св. Кирил и Методий“ във Варна, моя 

роден град. 

Постепенно опознах не само учителите и съучениците си, но и историята на 

училището. То е не само най-старото училище във Варна, а и между първите училища в 

България. Историята му започва преди цели 159 години! През 1862 г. била построена 

сградата на училището и на 25 юли то било открито. Първото му име било „Българско 

централно училище“. Днес можем да видим как е изглеждало тогава нашето училище  

като посетим Музея на Възраждането, защото точно това е била неговата първа сграда. 

Навремето е имало обичай, за всяко ново нещо да се избира покровител –някой, който 

да го защитава. Тогава още било решено, покровителите на новото училище да са братята 

Кирил и Методий. Ето откъде идва името. Братята Кирил и Методий, без които 

българският език нямаше да съществува. Благодарение на тях също и много други 

народи имат своите езици и писменост.  

В нашето училище учениците могат да открият това, в което са добри и да се 

развиват. Помагат им учителите по съответните предмети, класните  и изобщо всеки, 

когото помолим за помощ. Всички отделят от времето си, подготвят ни за нашите изяви. 

Има много възможности да провериш талантите и знанията си. Учениците от нашето 

училище  участват в многобройни конкурси и олимпиади и винаги печелят награди. 

Имаме награди и първи места в спортни състезания по гимнастика, бягане, в 

международни турнири по футбол. А участниците ни в олимпиадите по български език 

и математика са винаги от първите наградени. Те дори отиват на държавни олимпиади и 

печелят и там. Олимпиадата „Знам и мога“ и математическото състезание „Европейско 

кенгуру“ са най-големите  състезания, в които мои съученици имат награди и първи 

места.  

Много ми харесва, че през всеки годишен сезон когато  наближи някой празник 

във фоайето в училище се прави изложба на рисунки. Самата аз съм имала мои рисунки 

там и съм се гордяла. 

Нашето училище винаги чества световни празници и тези, които са  свързани с 

опазването на природата. Това е тема, която  ме вълнува и искам да помагам с каквото 

мога. Бъдещето на планетата зависи от нас и от нашите действия сега. За световния ден 

на водата и за световния ден на Земята подготвяхме плакати в часовете по изобразително 

изкуство. Други класове участваха с  рисунки в конкурс между училищата във Варна и 

отново имаше много наградени. Благодарение на моето училище аз  съм част от това. 

Ако сега трябваше аз сама да избера къде да уча, щях отново да избера училище 

„Св. Св. Кирил и Методий“. Страхотните учители и приятната обстановка също правят 

избора ми лесен. Аз наистина съм горда, че уча в това училище! 

 

Адриана Патанова -ученичка от 5б клас 



Кирил и Методий 

 

В сребърна рамка, 

окичена с цвете, 

На двамата братя 

блестят ликовете 

 

Кирил и Методий! 

О, братя славяни 

Към слънце ни водите 

от слънце огряни 

 

Борци мълчаливи 

с воля сурова 

Дарихте ни живо 

и огнено слово 

 

Трептят знаменцата 

в детските длани, 

днес празник е личен 

на всички славяни! 

 

 

                                        

Стефан Генов- 3в кл. 



                                                   Моето училище   

  Аз уча в Основно училище ,,Св .св. Кирил и Методий‘‘, гр. Варна. Обичам 

това училище не само защото е много хубаво, а и заради учителите и 

приятелите, които открих и опознах добре. 

Спомням си първия учебен ден в моето училище. Толкова много го очаквах 

…..Тук намерих добри приятели и много грижовни учители. За мен е 

удоволствие всеки ден да преодолявам нови предизвикателства и да 

научавам нови неща. Учителите в моето училище са много приятни хора. 

С тях можеш да говориш за всичко, в трудни моменти винаги ще ти 

помогнат. Училището ме учи на дисциплина, отговорност, търпение и 

най-вече- знания, които ще ми трябват в живота. Постепенно осъзнах, 

че прекарвам повече време в училище и със съучениците си, отколкото 

вкъщи при семейството си. Научих, че класът е едно голямо семейство. 

Оттук започва пътят на верните приятелства, защото ние 

преживяваме заедно щастието и успехите, страха от провала и 

изграждаме доверието си един към друг. Училището е мястото, където 

порастваме и се развиваме като личности, където опознаваме другите 

и покрай тях- себе си. Понякога се сърдим на учителите, че са толкова 

взискателни и строги, но те се стремят да ни предадат това, което ни 

е потребно, и го правят, защото мислят за нас и също толкова се 

привързват. Научих от учители и приятели, че трябва да вярвам във 

възможностите си. Общуването с други хора ни обогатява, тъй като 

разбираме, че винаги има и друга гледна точка за случващото се около 

нас. Разбрах, че училището е като втори дом. 

 

 

                                                         На  Михаела Николаева Ковчазова от 7в клас 



 

ДО ДИРЕКТОРА, 

УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 

НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГР.ВАРНА 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,                             

  СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

 

Екипът на ОУ „ Стефан Караджа - гр. Варна най-сърдечно Ви поздравява по 

случай патронния празник на Вашето училище. 

Пожелаваме Ви и в идните години Вашето училище да се съхрани и да 

продължи да се развива като средище за таланти, за висок професионализъм 

и творчество в името на сегашните и бъдещи поколения! 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 

11.05.2021     Ирена Митева 

Гр. Варна     Директор на ОУ „ Стефан Караджа“ 


