
 
 

 

 

 

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. На този ден се отдава почит на делото на 

книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете 

духовните ценности на нацията и нейния морал. 

 

Но 1 ноември е и денят, в който се прекланяме пред съвременните будители - учители, учени, 

изследователи и творци. Хора, които предават не само знания, но ни учат ни да живеем, да мечтаем. 

 

За да почетем народните будители, да уважим учителите и творците и да се забавляваме,  

 

 

 

 

 

ВИ КАНИМ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В НАШЕТО 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
В 3 НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 
ДА СРАВНИМ  ЛЮБИМИТЕ НИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЛИ СЕБЕ СИ С БЪЛГАРСКИ 

БУДИТЕЛ 

 

 

СРОК: 27.10.2022 г.  

 

 
На 2 етаж, фоайе, има кутия в която да пуснеш твоята творба. 

 

  



I НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Кой УЧИТЕЛ Е ТВОЯТ НАРОДЕН БУДИТЕЛ и защо? 

 

Напиши и пусни в кутията на 2 етаж, фоайе. 

Не забравяй да посочиш трите си имена и от кой клас си. 

 

Ето няколко примера за качества, които очакваме да прочетем в твоята 

творба: 
 

Паисий Хилендарски – вдъхновява, чувствате се сигурни в знанията си. 

Васил Априлов – сериозен, държи на знанията, професионалист. 

Петър Берон – творец със свой собствен начин на преподаване. 

Христо Ботев – модерен, съвременен, уникален. 

Димитър Миладинов/Константин Миладинов – събрали народната мъдрост в песни. 

Добри Чинтулов – народен учител, родолюбец. 

Васил Левски – отдал себе си в жертва в името на свободата. 

Любен Каравелов – поема инициативата в различни сфери на живота – писател, изследовател, 

поет, революционер. Бори се за знания. 

Добри Войников – създава български театър за поука и забавление. Героите му поучават и 

забавляват публиката. 

И много, много други.... 

 

 

 

 

 

II НАПРАВЛЕНИЕ 
 

КОЙ Е ТВОЯТ БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛ? 

 
Със сигурност всеки ден се срещаш с млади, позитивно настроени хора, които те впечатляват и те 

предизвикват да им подражаваш. Ако забелязваш добрите страни в хората и им подаваш ръка, то ти си 

бъдещ будител. Сигурно четеш българската история и си имаш някоя силна личност, в която искаш да се 

превърнеш... Разкажи ни...😊 

 

КОЙ Е НАРОДНИЯТ БУДИТЕЛ, КОЙТО Е ТВОЯТ ИДОЛ? 

КОЙ Е НАРОДНИЯТ БУДИТЕЛ, КОЙТО ТЕ ВДЪХНОВЯВА ДА СИ КАТО НЕГО? 

КОЙ Е НАРОДНИЯТ БУДИТЕЛ, КОЙТО ИСКАШ ДА СИ УТРЕ? 

КОЙ Е НАРОДНИЯТ БУДИТЕЛ, КОЙТО ОТКРИВАШ У СЕБЕ СИ? 

 

Напиши и пусни в кутията на 2 етаж, фоайе. 

Не забравяй да посочиш трите си имена и от кой клас си. 

  



 

 

III НАПРАВЛЕНИЕ 
 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОДУКТ -  

РИСУНКА, КОЛАЖ, ПЛАКАТ, МАКЕТ... И ВСИЧКО, КОЕТО 

ТИ ХРУМНЕ 

 
Ако не се побира творбата ти в кутията на 2 етаж, фоайе, предай я на 

Симона Николова от 10В клас -  

ПРЕДИЗВИКАТОР И ОРГАНИЗАТОР НА ИНИЦИАТИВАТА 

СРОК: 27.10.2022 г.  
 

 

 

 

На 02.11.2022 г. заповядайте на 2 етаж, фоайе, да 

отбележим заедно този ден и да се позабавляваме 

заедно. 

 

Очаква те викторина 

„ПОЗНАВАМЕ ЛИ БУДИТЕЛИТЕ НИ“ 

с награди и изненади. 
 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 😊 
 

 
 


