Урок 13. Нашите национални празници
Задача 1. За един празник учениците от 3 „а“ клас са подредили изложба:
• Знаме с избродиран надпис „Свобода или смърт“
• Портрети на Левски и Ботев
• Стихотворението на Ботев „Хаджи Димитър“
• Рисунки на битката на вр. Шипка
Кой е този празник и на коя дата се празнува? Какво е значението на този празник
за българите?

Задача 2. Каква изложба могат да подредят по случай 24 май? Обяснете защо
предложените неща са подходящи за тази изложба.
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Задача 3. Знаете ли кога (през коя година или кой век) са се случили тези исторически събития и на коя дата ги отбелязваме?
Създаване на първата славянска азбука от Кирил и
Методий

Обесването на Васил Левски

Априлското въстание

Смъртта на Христо Ботев

Освобождение на България от турско владичество

Съединение на Източна
Румелия с Княжество
България

Обявяване на независимостта на България

Отговори (в разбъркан ред):
6 септември 1885
3 март 1978
22 септември 1908
2 юни 1876
20 април (нов стил 1 май) 1876
19 февруари 1873
855
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Задача 4. Изберете един празник и напишете поздравителна реч за празника за
вашите приятели и съученици. Може да е национален или друг празник.

Задача 5. Образувайте прилагателни от думите в скобите, за да попълните празните места. Внимавайте – трябва да съчетаете прилагателното по род и число със
съществителното, което пояснява.
Светите братя Кирил и Методий създават (славяни)
азбука през 855 година. Първата азбука се нарича глаголица. През пролетта на
886 г. учениците на светите братя Кирил и Методий са посрещнати с почести
в Плиска, столицата на България. Сам княз Борис I им предоставя отлични
условия за (книжнина)

дейност. Te създават

(разнообразие)
Втората
(днес)

книги.
старобългарска

азбука

е

кирилицата.

Според

учени кирилицата е създадена от последо-

вателите на Кирил в негова чест, подкрепени от цар Симеон.
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Старобългарският език е възприет и от други народи. С кирилица днес си служат
над 250 милиона души в Европа и Азия.
(България)

азбука е третата официална азбука

в Европейския съюз. Заради (значение)

си дело,

Кирил и Методий са обявени от папата за покровители на Европа.
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