Знаете ли кои са народните будители
Народните будители са: Захари Стоянов, Св. Св. Кирил и Методий, братя
Миладинови, Иван Вазов, Петър Берон, Паисий Хилендарски и много други. Те
са събудили българския народ от невежеството. Всяка година на 1 ноември
почитаме тяхната памет. От 1945г. празникът е бил отменен, но запазен в
българските сърца. Хората са го празнували неофициално. Учениците
правили фенери с букви по тях и се обличали в народни носии. Този празник е
много важен за българите, но най-вече за нас - учениците. А знаете ли кои са
народните будители днес? Това са нашите учители!

Аделина Аргилашка – IIІ-б клас

Първи ноември
На 1 ноември честваме деня на народните будители. Това е празникът на
всички онези хора, които със своето дело и отдаденост са я съхранявали през
вековете, за да я предадат до днешното съвремие. Посвещавайки живота си
на културния прогрес на българския род, те го сплотяват и превръщат в
гордеещ се със себе си народ. Тяхното дръзновение е повод за нашата
благодарност и завет към нас, съвременниците, задължаващ ни с
непоколебим устрем и жаден дух да посветим силите си за изграждането на
българската култура.

Теодор Селимов – III-б клас

Отец Матей Преображенски
Не много известният отец Матей Преображенски е бил постоянен спътник и
другар на Васил Левски. През целия си смислен живот той е помагал на
поробения български народ в много начинания. Имал познания в различни
области на човешкия живот - бил е народен лечител, градинар, бил е и добър
познавач на различни технически открития. Той е правил образци на пясъчен
часовник, вечен календар, морска мелница и други. Неговото дело, като голям
народен будител, се допълва от голямата му книжовна дейност. Когато заедно с
Апостола са пътували из различните краища на България, той раздавал книги на
обикновените хора. Когато минавал повторно през същите места, събирал
прочетените книги, за да ги даде на други хора да ги прочетат. Искрата на
просвещението, която дава Отец Матей Преображенски, допълва големия огън,
запален от народните будители за националното освобождение. Без тази
просветителска дейност може би сега нямаше да има България.

Петра Кралева – ІІІ-а клас

