
 

 

На 11 май  СУ “Свети Константин – Кирил Философ” отбеляза 
патронния си празник и 70 години от основаването си. 

Водещи на тазгодишния празник са били Анна-Мария Перули и 
Али Велият от 11 клас. Празникът започна с тържествено 
посрещане на училищното знаме, латино танци, представени от 
Любомира Борисова и Любен Илиев от I б клас,  и откриване на 
детски панаир със седем ателиета и три изложби. 

Директорът на училището госпожа Костадинова връчи 
ежегодните награди “Ученик на годината”,  ”Педагог на годината” 
и “Родител на годината”. Награденият ученик на годината от 
начален етап бе Димитър Базлянков от IV б  клас, от 
прогимназиален етап – Павел Николов от VІІ а клас и от 
гимназиален етап – Йоана Кръстанова от Х клас. Наградата 
“Педагог на годината” бе за госпожа Красимира Брайкова – главен 
учител на училището, а “Родител на годината” за Тодор Колев. 

Тържествено бяха изпратени и дванадесетокласниците от випуск 
2017 година. Към тях поздравления отправиха първокласниците 
чрез “Аз съм българче”,  рецитирано от Владимир Джелепов от І а 
клас. Осмокласнички изпълниха песента “Клетва”, а ученици от  ХІ 
клас връчиха цветя и поздравления на абитуриентите. 

Празникът завърши с голямо българско хоро,  на което учители 
и ученици играха заедно. 

Росица Лекова, 
учител по български език и литература 

Брой 28,  МАЙ 2017 
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  ул. “Г. Кондолов” № 44а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е‐mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
              u_world@abv.bg 

Над броя  Анна‐Мария Перули, 11а клас  Вили Русавова, 11а клас  Али Велият, 11а клас 
работиха:  Иванина Котрумова, 11а клас  Доротея Костадинова, 11а клас  Женя Германова, 11а клас   
  Вайа Паралингова, 6в клас  Веска Катрева, 6в клас   Даниел Георгиев, 11а клас  
 
Ръководители: Светла Желязкова, Бояна Стоилова, Росица Боянова 
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Изпращането на абитуриентите е светъл и тържествен момент, който очакваме с нетърпение. 
Както всяко нещо, така и училищният живот има своя край. Неусетно минаха най-безгрижните години. Дни, които никога 

вече няма да се върнат…тук е мястото, където изграждаме своите характери, създаваме приятелства за цял живот. Със 
сигурност помним деня, в който развълнувани и любопитни прекрачихме прага на училището. 

Изминали са дванадесет години – труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитанията на волята, на ума, на 
характера! 

Традиционно раздялата се извършва с тържествен ритуал, който се провежда в двора на училището. С радостни усмивки 
пред учители, родители и ученици застанаха развълнувани, нетърпеливи и готови за новия етап от живота си - 20 абитуриенти. 

Поздрави към абитуриентите отправи директорът на училището – г-жа Елена Костадинова. Особен момент от тържеството 
бяха думите на абитуриентите от 12 клас – Теодора Калфова и Калоян Данев. От тях прозвуча гласът на едно ново поколение, 
готово да поеме своя път в живота. Не забравиха да отбележат за подаръка, който направиха на училището. Засадиха дърво в 
знак както то върви нагоре и напред, така и те да постигнат своите цели и мечти.  

Следвайте пътя, който сте избрали с вяра, защото тя е най-мощната сила на света! 
Тук, където себе си градите, 

Тук, където подкрепата открихте 
Тук, където истини за живота много разкрихте… 

Успешен старт в Живота, скъпи абитуриенти!!!                Анна‐Мария Перули, 11а клас 
Вили Русавова, 11а клас 
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70 години в човешкия живот са началото на житейската мъдрост. А за едно училище 70 години са все още началото на 
пътя. Но това е време, достатъчно, за да се установят традиции и да се изградят личности, за да носят няколко 
поколения пловдивчани името на родното училище „Свети Константин-Кирил Философ“ в сърцата си. 
С тези думи започна нашият празничен концерт на 10 май в ДНА именно защото към сърцата на всички ученици, 

родители и гости беше устремена и подготовката на всички участници в него. С целогодишния си труд в групи по проект 
„Твоят час“ и в групи по СИП децата и техните ръководители доказаха на сцената, че нашето училище поставя не само на думи 
детето в центъра на училищния живот, а предоставя наистина прекрасни възможности за изява на неговия творчески 
потенциал. 

След символичното предаване на училищното знаме госпожа Елена Костадинова отправи своето приветствие към всички 
гости, като представи моменти от историята на училището, развитието му и постиженията и успехите на неговите възпитаници 
и днес. С пожелания за още по-ползотворна работа и още повече поводи за гордост и усмивки тя откри празничния концерт. 
Под звуците на „Песен за нашия патрон“ в изпълнение на първокласниците на г-жа Пантелеева гостите по стара българска 
традиция бяха посрещнати с хляб и сол. 

Водещите – учителите от начален етап Кети Николова и Георги Павлов- представяха с много настроение и закачки всяко 
изпълнение. 

Най-напред на сцената излезе мажоретният състав на училището, който зареди публиката с ритмичното си изпълнение. 
Момичетата показаха завидни умения в боравенето с палки и бяха прекрасни в синьо-белите си униформи. След тях се 
представи тетралната формация „Малките таланти“ на г-ца Десислава Кръстева, които изпълниха откъс от мюзикъла „Росица и 
вълкът“. СИП – Религия бе представен от г-жа Кр.Йорданова и нейните четвъртокласници с изпълнение на „Притча за блудния 
син“. 

Не липсваха и музикални и танцови изяви. ВГ“Детелинки“ с ръководител г-жа Р.Авуска се включи няколко пъти в концерта 
с различни по жанр песни и успя да зареди положително публиката. А „малките мечета“ от танцовия състав на г-жа Пейкова 
създадоха допълнително жизнерадостно настроение. Последвалите изпълнения на танцовите школи „Хорце“ и „Фолклор БГ“ 
показаха, че наистина имаме корени. 

Време беше на сцената да излезе ТС “Мелпомена“ с режисьор г-жа Альона Пейкова и сценарист г-жа Мая Анастасова. С 
изключително красива и оригинална композиция младите актьори представиха най-напред основните дейности в работата на 
студиото. Следваха етюди на най-малките, чиито сюжети представяха различни житейски ситуации и бяха измислени от самите 
тях. По-големите от театралното студио се представиха успешно с импровизация по фейлетона на Надежда Теффи „Фаталната 
жена“, като вдигнаха нивото на актьорската игра. А най-големите от театралното студио показаха завидни умения при всичките 
си изпълнения – пластичен спектакъл в три части, рецитала „Потомка“, пиесата „Селски воли и неволи“, направена по авторски 
сценарий на г-жа Анастасова с използвани мотиви от разказа на Елин Пелин „Ветрената мелница“. 

С Танца на приятелството се разделиха участниците ни с гостите на концерта, заявявайки гордо, че в СУ “Св. Константин-
Кирил Философ“ всички сме приятели – ученици, родители, учители. Нека не забравяме обаче, че връзката между всички нас са 
ДЕЦАТА. Концертът бе изцяло подготвен от тях и за тях. За да растат спокойни, щастливи и уверени… За да се сдобият тук с 
криле, с които да могат да летят… 

Честит празник! Носете винаги родното училище в сърцата си! 
Мая Анастасова, учител по български език и литература 
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    Мария Димова от 1г клас е поредната 
възпитаничка на СУ „Св.Константин-
Кирил Философ”, която спечели 
бронзов медал на регионалния турнир 
на оранжев корт по тенис. Това е само 
началото от серия турнири за месец май. 
Стискаме палци на малката тенисистка 
и пожелаваме следващите турнири да й 
донесат победи! 
 
    Петя Димова от 3г клас на СУ „Свети 
Константин-Кирил Философ” се яви на 
Регионалния турнир по тенис „Пролет 
2017” за деца до 10 години, проведен в 
град Пазарджик на 22 и 23 април 2017 
година. Тя се завърна със златен медал, 
което ни кара да се гордеем с нея. 
 
    Следващата малка гордост на нашето 
училището е Алекса Деведжиева от 2б 
клас, която се върна със сребърен медал 
от турнира по художествена гимнастика, 
в зала „Триадица” в София. Взеха 
участие 756 деца в Гимнастриадата. 
Алекса се пребори в състезанието на 
отделните уреди. 

Десислава Кръстева, 

„Това беше най-хубавият и интересен час!” - споделиха малките природолюбители от 4б клас, СУ „Свети 
Константин-Кирил Философ” - Пловдив след срещата с Анелия Павлова от „Зелени Балкани” на 3 май. Прекрасната 
презентация допълни знанията им за делфините - любимите бозайници. С голямо вълнение изслушаха всичко, 
задаваха въпроси, приеха с радост подаръците и очакват с нетърпение следваща среща. 

Красимира Йорданова, 
учител начален етап 

 Ателие „Ученически макети” 4б клас участва в 
училищния празник на 11 май. Домакините показаха 
проектите „Еко град” и „Космос” и разказаха 
интересни факти на гости малки и големи. 

Представиха се блестящо! 
Красимира Йорданова, 
учител начален етап 
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На 27.04.2017 година Превантивно – информационният 
център към Община Пловдив организира кръгла маса на 
тема “Наркомании”. Участие взеха осем средни училища от 
град Пловдив. Доротея Костадинова и Женя Германова от 
ХIа клас на СУ ” Свети Константин – Кирил Философ ” 
изнесоха презентация на тема ”Ролята на родителите като 
фактор за превенция употребата на психоактивни 
вещества“. Момичетата показаха задълбочени познания по 
темата и отлични умения за водене на дебати с останалите 
участници в кръглата маса. 

Поздравления за отличното представяне на 
ученичките в мероприятието! 

Лили Стойчева, педагогически съветник 

И тази година в Пловдив тържествено бе отпразнуван 24-ти май –  Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. По традиция празникът започна в актовата зала на Гимназията с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил 
и Методий“ с церемония по награждаване на учебни, детски заведение и преподаватели с Почетен знак и Почетна значка на 
град Пловдив. Отличията бяха връчени от кмета инж. Иван Тотев и председателя на Общинския съвет арх. Илко Николов. 

В храма „Св. Св. Кирил и Методий“ Негово Високопреосвещенство Пловдивският Митрополит Николай отслужи 
тържествена литургия, след което честването продължи на площад „11 май“. 

В словото си кметът инж. Иван Тотев припомни, че Пловдив е  градът на първото честване на делото на Кирил и Методий 
на 11-ти май 1851 година. 

„Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е не само поклон пред славното ни минало и 
постиженията на българския народ. Днес този ден е извор на национално  самочувствие, оптимизъм и вяра“, подчерта Иван 
Тотев и допълни, че трябва да се гордеем с българския принос в изграждането на европейската цивилизация, с постиженията 
на нашите деца, с интелекта и таланта на творците, на хората на културата, просветата и науката. 

Честването продължи с поднасяне на венци и цветя и традиционното ученическо шествие по главната улица на Пловдив. 
След това на откритата сцена на общината се проведе празничен концерт. 

Нашето училище също участва в шествието. Послучай 70-годишнината от създаването му, то дефилира първо от 
училищата от райот Южен. 
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Останките от средновизантийската кепост /XIв/ се издигат на възвишението Калето в околностите на 
с.Мезек общщина  Свиленград . Тя е най-запазеното отбранително съоръжение в Родопите. Крепостта е имала 
функции на гранична стражева крепост. Охранявала е територии между реките Марица и Арда. Някои историци 
смятат, че това е известната от писмените източници крепост Неутзикон, а други учени са на мнение, че на това 
място се е намирала крепостта Версиникия, край която през 813г хан Крум разгромява византийските войски и 
завладява Тракия. 

При няколко археологически разкопки са открити предмети отпреди XI век. Построяването на твърдината се 
отнася към времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117г). Стените на крепостта ограждат 
площ от около 7 декара с форма на неправилен четириъгълник с размери 110/60м и са изградени от ломени камъни, 
споени с бял хоросан, украсени с три тухлени пояса от външната страна. Крепостната стена е завършвала със зъбери, 
които са били запазени до 1900г. 

Отбраната на крепостта е подсилена с девет кули със заоблена форма и височина над 10м. 
Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за 

ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти и други подобни предмети пък 
разказват за бита на обикновеното население. Крепостта при с. Мезек е била много добре запазена до началото на 
XX в. Част от нея е разрушена около 1900 г., когато оттам са вземани камъни за строеж на турски казарми в 
Свиленград. Днес голяма част от крепостта е реставрирана по програма „Регионално развитие“ на ЕС. 

Бояна Стоилова, учител по География и икономика 

В туристически регион Западни Родопи, по пътя Девин – 
Триград, на 1,5 км преди селото, е разположено впечатляващото с 
красотата си Триградско ждрело. То представлява дълбок пролом 
по течението на р. Триградска, дълбан от нея в продължение на 
милиони  години .  Впечатляваща  е  гледката  на 
величествените  отвесни скали, върху които на места растат 
смърчове и борове. 

Варовитите скали на ждрелото са сред най-богатите 
местообитания на ендемични, редки и реликтни растителни 
видове в България. Също така, тук гнездят и много редки птици – 
като скалната зидарка, различни хищни птици, кълвачи и други 
представители на уникалното биоразнообразие на Западни 
Родопи. 

Пътят, водещ до с. Триград по протежение на ждрелото, се вие 
край реката и е еднолентов, на места изсечен в самите скали. 

Част от необикновения карст на Триградското ждрело е и 
пещерата Дяволското гърло. Пред нейния вход всяко лято 
завършва факелното шествие на фестивала Орфически мистерии. 

Али Велият, 11 клас 
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Пъстреят твоите корици 
като дъга над връх зелен, 
с черешов и глас на птици 
изпълват моя слънчев ден 
 
И ме зовеш с прозрачно леки 
размахани за път крила 
по самодивите пътеки 
и през бунтовните села, 
 
Където свети диря ясна 
от стародавни времена, 
където над земя прекрасна 
синее Стара планина. 
 
Речта ти – дъхава и росн –  
с игликов шепот ме зове 
и се повдигам да докосна 
с устни твоите редове! 

Мирела Стоицова и 
Анджелика Маринова, 4в клас 

Щом хвана книга в ръка 
започвам с нея да обикалям света. 
С чудни герои срещам се там 
учат ме те да познавам доброто 
и да се боря със злото. 
Книгите са приятел мой верен. 
Благодарен съм, че правят ме уверен 
за да вървя все по-напред 
в живота тъй нелек 
за да стана истински добър човек. 
 

Ангел Радков, 4в клас 

„Хлад обгръщаше хоризонта, не се усещаше присъствие - 
беше пусто. Студ пронизваше нозете ми, сняг се биеше с 
лицето ми. Сълзите ми замръзваха - беше ми все по-студено. 
Бяло, мрачно, тъжно. Чух вой... Затичах се. Не можех. Не 
исках! 

Глудницата ме преследваше. Защо? Нали съм вълк!? 
Пушек, хора, помощ. Стигнах до движещите се фигури: 
„Ловци”! 

Затичах се още по-бързо... Свечерява се, трябва да намеря 
подслон. Заспах в една пещера -  поне тя не ме гони! 

Когато се събудих, капчиците разтопен лед звъняха като 
кристал, беше по-спокойно, по-тихо, по-нежно. Усещането за 
ден, по-добър от вчерашния, течеше в кръвта ми. Нямам 
спомен какво се е случило вчера, но-о и не искам да 
разбирам.” 

Божидар Рангелов, 4б клас 
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Какво би се случило, ако изведнъж с магическа пръчка почистим България и я запазим такава, но не за един ден, а завинаги? 
Страната ни може би ще изглежда ето така... 

Вървя по пътища, чисти и усмихнати, защото няма по тях разхвърляни от хората отпадъци. Стъпвам по асфалт, гладък и без 
дупки като кратери на малки вулкани, защото няма киселинни дъждове, които да го повреждат. Около мене като войници са 
подредени спретнати  къщи със зелени градини, изпъстрени с красиви цветя. А пред дворовете им виждам по няколко 
разноцветни контейнера, в които хората  хвърлят разделно отпадъците си. (Винаги съм се чудил защо хората не ги използват 
достатъчно в днешно време. Може би защото е по-лесно да хвърлиш боклука си където ти падне, за да спестиш няколко крачки, 
или просто защото ти е все тая какво става около тебе.) 

Ето пред мен и дворът на моето училище. Отново е междучасие. Странно, но никъде не виждам хвърлeни хартии, опаковки 
от различни храни и  пластмасови бутилки. Красиви малки пейчици са накацали наоколо. Зад тях са разперили клони млади 
дръвчета, засадени наскоро. Виждам същите, но по-малки разноцветни контейнери на мястото на старите мръсни циментови 
кошчета. Най-интересното е, че сега децата ги използват. 

Сега пък съм на почивка на нашето Черноморие. Пясъкът е ситен, златен, а от него не стърчат забити цигарени фасове. Тук-
там проблясва само някоя мидена черупка. Около плажа не виждам онези препълнени, избликващи боклуци, контейнери, около 
които се вият рояци оси. На тяхно място се усмихват сини, жълти и зелени кошчета, покрити с капаци. А морската вода е 
кристално чиста, без мазутни петна и в нея вместо пластмасови бутилки и найлонови пликове плуват малки сребристи рибки. 
Забелязвам дори дребните рачета, пълзящи по дъното. Няма я вече мътилката с различни зарази, защото в морето не се изливат 
отпадъчни води. 

Такава е моята зелена България. Но засега тя е само един мечтан свят. Ако повече хора обаче мечтаят като мене, със 
сигурност тази мечта може да се превърне в реалност. Лека-полека и стъпка по стъпка ние трябва постепенно да се доближаваме 
до нея. А първата стъпка е толкова лесна - хора, не бъдете мързеливи, изхвърляйте отпадъците си в контейнерите със съответния 
цвят. Нима това е толкова трудно?! 

Георги Анастасов, 6б клас 

Пътят на човешкото познание е дълъг и труден. Той е свързан с поставените жизнени цели на всеки човек. Но не всички 
успяват да го извървят и да достигнат дотам. Не всички хора разбират и имат необходимите качества, за да подчиняват 
действията си на една от истините на „Малкият принц“ - „ако искам да видя пеперуди, трябва да изтърпя две-три гъсеници“. 

Моментът на раждането бележи началото на  земното  съществуване на човека. Той расте, развива се и съзнателно или 
несъзнателно тръгва по пътищата на своите мечти. Всеки го прави.  Дали ще се отклони от тях обаче, дали ще спре, зависи от 
конкретния човек - от неговите качества и характер. Един добродетелен и трудолюбив човек със сигурност ще пада и ще става, 
ще се наранява, вървейки стъпка по стъпка напред, и ще намира нови сили да се изправи. Така рано или късно той ще достигне 
познанието, необходимо му , за да изживее мечтата си. Друг- нетърпелив и мързелив, очакващ хубавото да се случи бързо - губи 
интерес при първото препъване и се отказва  с извинението, че това е невъзможно и че другите му пречат.  

Не можем да стоим и да чакаме желанията ни да се изпълнят. Това вероятно ще се случи в някоя друга Вселена, но не и в 
този свят. Тук, за да се реализират целите ни, трябва да се потрудим. Не живеем в приказките. Ние сами трябва да наишем 
своята приказка. 

Ще се опитам да ви обясня това. Да предположим, че искате да се изкачите на върха на планината. Няма да успеете с един 
скок, нали? Трябва да се катерите с дни. Да преплувате реките и езерата, а може да имате „късмета“ да ви срещне горска мечка. 
Така, вървейки напред и преминавайки безброй препятствия, ще падате, ставате и отново ще тръгвате. И накрая след толкова 
много усилия със сетни сили ще сте на върха. Вие ще сте го покорили, ще сте постигнали своята мечта. Усетихте ли как вятърът 
духа в косите ви, как тихо шептят под стъпките ви рохката пръст, камъчетата и тревата? Приятно е, нали? Погледнете сега 
надолу. Всички стръмни скали, ронливият пясък, водопадите... Само мога да ръкопляскам. Всичко това преминахте вие. След 
мъките може да си отдъхнете и да се порадвате на наградата. Постигнахте целта си - видяхте пъстрите криле на пеперудата. 

Така е в живота. За да го осмислим, трябва да се преборим с него и да преодолеем трудностите, които ни поднася. 
Необходимо е да изтърпим болката от товара, струпан на гърба ни - малките, невзрачни и дори отблъскващи на вид гъсеници.  
Едва когато, борейки се с всички усилия, успеем въпреки тежестта да се изправим и да продължим напред,  ние ще можем да се 
наречем победители, защото ще бъдем само на крачка от нашата красива пеперуда. Ето, почти усещаме пърхането на крилете й! 

 „Но защо трябва да страдаме, за да бъдем щастливи?“ - ще попитате вие. Помислете. Какъв е смисълът на един лентяйски 
живот? Да, такъв живот ще бъде предпазен от болката на метаморфозата. Но в своята същност той ще бъде нищо повече от една 
черна дупка, поглъщаща безмилостно с всеки лентяйски ден човешкото от този човек.  И така,  докато съвсем го лиши от 
човешката му същност и го превърне в паразит на обществото. Затова в живота има правила - за да видим пеперуда, трябва да 
изтърпим няколко гъсеници, защото без гъсеницата не може да се роди красотата на взаимоотношенията между хората и 
грациозността на човешкия ум. 

Сега, след като чухте това, усмихнете се! Съберете нови сили. Преборете живота. Докажете му, че заслужавате поклона му. 
Усетете тръпката на успеха. Бъдете горди със себе си и никога не забравяйте, че ако искате да видите пеперуди, трябва да 
изтърпите две-три гъсеници. 

Синтия Бошнакова, 6б клас  
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Изготвил: 
Георги Стайков и 
Живко Ангелов, 

11а клас 

Хоризонтално и вертикално 
открийте думите: 

1. Писменост  
2. Кирил 
3. Методий 
4. Азбука 
5. Празник 
6. Букви 
7. Просвета 
8. Образование 
9. Култура 
10. История 

При   правилно   р ешение   по 
хоризонталите ,   в   оцветения 
вертикал  ще  откриете  това,  чрез 
което  се  извършва  писменото 
предаване  на  книжовния  български 

Изготвил:  Даниел Георгиев, 11а клас  

Изготвил: Доротея Костадинова, 11а клас 

1. Как се казва майката на светите 
братя Кирил и Методий? 
2. Допълни: "Върви, народе ……." 
3. Какво изгражда сричката? 
4. Къде са родени светите братя 
Кирил и Методий? 
5. В кой град Наум оглавява школа? 
6. Светите братя създават първата 
азбука, която ние наричаме ……….? 

А  З  Б  У  К  А  В  И  У  Х  Ф  Б  М  В  Я 

Я  В  С  Р  С  И  П  Г  Н  Т  Я  Т  Я  Н  Ф 

Ф  Х  Й  К  Ж  О  З  Х  Р  Й  Б  А  А  Д  А 

Р  Т  Ж  Г  Ф  Й  П  И  С  М  Е  Н  О  С  Т 

Х  Ф  Д  Ь  Б  Ъ  И  П  Н  Б  А  Ъ  Р  Г  П 

Н  С  Й  Я  П  Ь  Н  З  М  Р  Й  С  Й  Б  Р 

О  М  Я  К  И  Р  И  Л  В  Ш  У  Ц  Ж  Б  О 

В  Д  Ш  О  Б  Р  А  З  О  В  А  Н  И  Е  С 

П  О  И  Ц  Е  Я  Ш  З  И  Щ  Л  О  С  Н  В 

З  Д  Р  Е  О  Т  Ц  Г  Н  Н  Б  А  Т  Е  Е 

О  Я  В  Р  Ъ  И  Б  Ф  Ф  И  У  В  О  О  Т 

Ш  К  У  Л  Т  У  Р  А  Й  Т  К  Б  Р  П  А 

Т  И  Н  Т  Ъ  С  Т  М  Е  Т  О  Д  И  Й  П 

И  П  Ф  Щ  Ш  И  Ь  Г  Ф  К  Е  Л  Я  Ш  Щ 

Е  Б  У  К  В  И  П  З  С  П  И  У  Р  Ж  А 

      1.                      

    2.                            

        3.                    

  4.                          

5.                             

    6.                            



 

 

 

Стр. 12 Училищен свят  СУ “Свети Константин‐Кирил Философ“ ‐ Пловдив 

За вас приготви:  Вили Русавова, 11а клас 

Начин на приготвяне 

Месото се нарязва на порции и 
се потапя в смес от олиото, солта, 
червения и черния пипер и 1 чаша 
вода. Порциите се нареждат в 
тавичка и отгоре се посипва 
нарязания зелен лук. Долива се 
чаша вода, покрива се с фолио и се 
пече в загрята фурна го готовност 
(приблизително 2-3 часа). 

 

Добър апетит! 

Необходими  
продукти: 

  1 кг агнешко месо 

  3 стръка зелен лук 

  5 с.л. олио 

  2 ч.л. червен пипер 

  2 ч.л. черен пипер 

  1 с.л. сол 

Подбор и оформление: Анна‐Мария Перули, 11вклас  

Мнозина считат, че освен ден на писмеността и 
културата, 24 май е ден на Св. св. Кирил и Методий. 
Всъщност това не е така – почитаме двамата светци на 11 
май. А за пръв път празникът на Св. св. Кирил и Методий 
като израз на преклонение пред делото им по създаване на 
азбуката ни е станал факт още докато сме били под турско 
робство – през 1851 година, по инициатива на Найден 
Геров. Първите известни свидетелства за честването на 
днешния, може би най-светъл празник на България, са 
открити в арменска летопис от 1813 г., където се 
споменава за честване на светите братя на 22 май 1803 г. в 
Шумен.  

Св. св. Кирил и Методий създават първообраза на 
азбуката ни – Глаголицата. Тя претърпява преработка под 
вещата ръка на Св. Климент Охридски и Св. Наум, за да се 
превърне в познатата днес Кирилица. Кирилицата и 
Глаголицата са съществували паралелно поне до XI век. 
Кирилицата е официална азбука в много славянски 
държави, но и в държава, която дори не е християнска – в 
Монголия!  

Думата "азбука" идва от първите две букви в 
кирилицата – А (аз) и Б (буки).  

24 май е паметна дата не само в България. През 1956 
година на тази дата е проведено първото издание на 
“Евровизия” - в Лугано, Швейцария. През 1883 година пък 
е открит Бруклинският мост в Ню Йорк. А през 1844 
година от Вашингтон до Балтимор е изпратено първото 
телеграфно съобщение, в което пише: "Какво е създал 
Господ?".  
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