
 
 

ПРАЗНИЦИ 

Празниците и тържествата имат голямо възпитателно значение, но са и вид 

развлечение за нашите ученици. Те правят живота на децата по-пълен и по-

радостен, доставят незабравими преживявания и емоции, обогатяват познанията 

им за бита и историята на българския народ. Целта на българското училище е не 

само запазване на езика, който ни прави българи, а и запалване на онази искрица, 

която  ще разгори любовта към българското - култура, история, бит и традиции. 

1 МАРТ 

С него поставяме 

символичното начало на новата 

стопанска година, пролетта и 

събуждането на природата. На този 

ден всеки се окичва с мартениците, 

които най–близките хора са му 

подарили, и с тези, които е 

изработил сам, от бяла и червена 

вълна, прежда и различни фигурки. 

Дълги години са се организирали 

изложби от изработените 

мартенички, но в настоящето, 

учениците със своите мартеници се 

включват в благотворителни 

кампании като „Мартеничка с 

кауза“ и в помощ на деца в 

неравностойно положение. 

 

  

 

   

 

 

 



 
3 МАРТ 

Трети март се отбелязва като 

празник до 1949 г. Еднократно 

като официален празник денят е 

отбелязан през 1978 г. по повод на 

100-годишнината от 

Освобождението. Десет години по-

късно по решение на Юлския 

пленум (1987 г.) на ЦК на БКП и на 

Министерския съвет 3 март е 

възстановен като официален 

празник. Този ден се отбелязва 

основно с тържества, кътове 

посветени на Освобождението, 

полагане на венци пред бюст – 

паметниците в града и с дейности 

организирани от учителите, 

възпитаващи родолюбие и 

патриотизъм в учениците.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

     

 

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 

 

„Празник на буквите“, „Вече съм грамотен“, „Вече мога да чета“ са 

различни наименования на едно и също събитие – приключване  периода на 

начално ограмотяване на децата в първи клас. Децата се разделят с буквара и се 

запознават с читанката. Пред  родителите си те заявяват и показват, че вече са 

грамотни. През годините този празник се е празнувал съвместно и с 

първокласниците от с.Елховец и с.Чепинци, другите две училища в общината. 

           

           



 
1 МАЙ 

В миналото честването на празника се е провеждало ежегодно на 

централния площад с мащабна манифестация. Всички учители и ученици са се 

включвали в празничното мероприятие. Манифестиращите преминават през 

площада, като скандират предварително заучени лозунги, които прославят труда 

и работническата класа. След 1989 г. първи май продължава да е официален и 

неработен ден, но не се организират вече такива масови прояви. 

        

 

6 МАЙ 

 Ден на храбростта и фолклорния традиционен празник Гергьовден. През 

2020/2021 учебна година празникът беше отбелязан подобаващо с участието на 

полицай, които направиха впечатляващи демонстрации за учениците. Те от своя 

страна поздравиха смелите български мъже  с изпълнения на каба гайди и 

направиха празника незабравим. 

        

 

 



 
24 МАЙ 

 

24-и май е  празник на 

славянската писменост, на 

българската просвета и култура. Сред 

всички национални празници, 24 май 

винаги е бил по-специален за 

българите. Това е празникът, който ни 

изпълва с национална гордост и 

самочувствие.  Още от миналото 

денят се отбелязва с празнични 

шествия, а най-масово това се е 

случвало през 80-те години на 

миналия век. Манифестациите 

обикновено са се провеждали на 

централния площада в гр.Рудозем. Те 

винаги са били пищни, шумни, много 

празнични и изпълнени с настроение.  

Празникът 24-ти май обединява 

минало и бъдеще, за да обогати 

настоящето. Ето и някои кадри, които 

ще са особено емоционални за 

всички. 

 

 

 

 

  

   

  

 



 
И в днешни дни празникът 

продължава да се отбелязва с 

тържествена програма. За всеки 

директор  на училището е  чест да 

приветства присъстващите родители 

и гости на празника, като подчертае 

ролята и заслугите на просветните 

дейци. 

  

 

    

 

    

 

    


