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„Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да 

бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята”, изрекоха днес в един глас 20 деца 

от СУ „Св. Константин Кирил Философ”, но не в двора на Пловдивската митрополия, 

както обичайно на Велики четвъртък, а пред екрана на лаптопа у дома. Господнята 

молитва прозвуча преди четвъртокласниците да запретнат ръкави и да се включат в 

масовото боядисване на яйца. Насърчавани от своя класен ръководител и преподавател 

по религия Красимира Брайкова децата от 4 а клас спазиха традицията и преди да 

започнат с шаренето яйцата във виртуалната класна стая, казаха „Отче наш”. Към тях 

се присъединиха не само родители, но и по-малки братя и сестри, които се включиха в 

ритуала в Google Meet, където бе и “Уча в Пловдив”. 

СУ „Константин-Кирил Философ“ е сред пловдивските училища с най-много ученици 

във факултативните групи по православие. Урокът започна с разказ за символиката на 

великденското яйце. Преданието разказва за Мария Магдалена, която след 

възкръсването на Иисус тръгнала по света да разпространява учението му. Стигнала до 

Рим и се обърнала към император Тиберий с думите” „Христос е възкръснал”. Той се 

засмял и отговорил: „Христос е възкръснал от мъртвите толкова, колкото яйцето в 

ръката ти е червено”. Но още преди да завърши думите си, яйцето, което тя носела като 

дар, се обагрило в червено. 

“Затова и Мария Магдалена често е изобразявана на иконите да държи в дясната си 

ръка червено яйце”, поясни на децата Красимира Брайкова и добави, че след това 

хората започнали да боядисват яйцата в различни цветове. 

http://u4avplovdiv.com/author/az-u4a


Самата тя топна първото в червената боя и направи кръстче пред екрана с думите: 

„Почувствайте се благословени от мен!”. И заръча да децата да не забравят да поставят 

своето червено яйце до иконата. 

Всеки от учениците, които присъстваха на виртуалното практическо занимание, бяха 

избрали различна техника на боядисване. Някои заложиха на мрежест чорап, в който 

поставяха яйцето преди да го потопят, други ги багреха с напоен в различни цветове 

памук, трети рисуваха и слагаха листа и цветя. Боян Калчев се похвали, че е нарисувал 

което с разстопен восък, а Лиана слагала стикери преди да ги свари. Брайкова даде идея 

на тези, които ще шарят яйца и в събота, че могат да използват по-стара техника, като 

ги увият в люспи от лук. 

“И в условията на дистанционно обучение не сме спрели уроците по религия, като 

направихме обща виртуална класна стая за всички групи”, разказа Красимира Брайкова. 

Заниманията са веднъж седмично, а през настоящата Страстна седмица и повече. 

Тя самата посъветва деца и родители да гледат великденската служба от дома си, като 

запалят свещ вкъщи и се помолят така, сякаш са в храма. 

В часовете по православие  в СУ „Константин-Кирил Философ“ се включват студенти 

теолози от Пловдивския университет. Те получават линк, който да последват, за да 

влязат във виртуалната класна стая и да наблюдават заниманията. 

 


