ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
„ХРИСТО БОТЕВ” ГР.БЕРКОВИЦА
___________________________________________________________
Ул. “Ашиклар” № 22; тел.0876794414, e-mail-pu.h.botev@abv.bg

24 май
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,
В навечерието сме на най-светлия български празник – 24 май, Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост.Празник, обединяващ духовността и
ценностите на българският народ.
Тази година честването на празника е в трудна, извънредна ситуация. Но заедно
всички, обединени от великото дело на светите братя Кирил и Методий ще отбележим
празника по най-достойния начин.
Образователните институции от област Монтана и Регионално управление на
образованието – Монтана, Ви призовават да отбележим отново заедно празника и
на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на
гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе
възродени!“.
Дните до 24 май да се използват за набавяне на българския трикольор, да му намерите
най-достойното място, за да се вижда отдалеч.Да украсиме прозорците, балконите и
дворовете си с балони – бели, зелени, червени, с рисунки на децата, с портрети на
Светите братя! Нека убедим и съседите, и нашите приятели – и те да се включат в

инициативата, за да се запази жив огъня на духовността, разгорял се преди много
столетия.
ЦСОП „Христо Ботев”, гр.Берковица, Ви призовава за празника, всеки наш ученик, с
допълнителна подкрепа от родителите – да напише първата буква от името си на
блоков лист и да документира със снимка, може и снимка с книга в ръка.За учениците,
според възможности им – да прочетат стихотворение и родителите да направят
видеоклипче.
Можем заедно да осъществим идеите си за празника в името на децата и предадем на
идните поколения ентусиазма и стремежа за опазване на българщината, любовта към
изкуството и традициите.

С уважение,

Йоана Езекиева
Директор на ЦСОП „Хр.Ботев”
Гр.Берковица

