
Талевци отбелязват Деня на народните будители 

На 1 ноември честваме един от най-светлите български празници - Денят на народните 

будители. Това е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, 

книжовници, революционери, които с дейността си са допринесли за възраждането на българския 

национален дух, на образованието и книжовността. Възпитаниците на СОУ „Димитър Талев” 

почетоха предстоящия празник като припомниха делата и огромната роля на възрожденските 

будители и отправиха благодарност към съвременните – своите учители. 

С Урок по родолюбие 

учениците от първи и четвърти  

клас отбелязаха Деня на 

народните будители. На 

импровизираната сцена в класната 

стая преминаха плеяда големи 

имена като Паисий Хилендарски, 

Христо Ботев, Васил Левски, 

Петко Славейков и още много 

велики личности, посветили 

живота и делото си на културното 

просветление и запазване на 

българщината. Накрая всички 

деца спонтанно запяха песента, посветена на народните будители. Блясъкът в очите на 

първокласниците показваше, че Урокът по родолюбие, който им изнесоха порасналите каки и 

батковци, ще остане дълго в сърцата и душите им. Четвъртокласниците с гордост и радост участваха 

в тази необичайна среща, белег на приемствеността. 

Съвместен урок за България 

направиха и единадесетокласници и 

третокласници. Подготвените 

презентации възкресиха спомена за 

историята на нашата страна, за 

културни  възходи, за велики 

българи…Големи и малки пяха 

заедно песни за Родината. 

Учениците от трети клас   

поднесоха цветя пред паметника на 

двамата братя Св.Св. Кирил и 

Методий в знак на почит към делото 

на славянските първоучители, а 

осмокласници  поставиха цветя пред барелефа на големия дарител и радетел за просвещение Райко 

Цончев. 

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап изненадаха стоите преподаватели с 

картички, на които учениците бяха написали искрените си благодарности и възхищение пред труда, 

търпението и добротата на съвременните български будители. 

Учителите и учениците на СОУ „Димитър Талев” поздравяват всички работещи в 

образователната система с предстоящия празник и им пожелават винаги да бъдат буден пламък, 

който отвежда младите поколения към бъдещето. 


