


Братята Кирил и Методий са родени в гр.Солун (който днес се намира в 
Гърция). Майка им е била славянка. За своето време те получили добро 
образование. Тогава грамотните хора били малко. В миналото българите не 
са можели да четат и пишат. След дълъг и упорит труд  двамата братя 
създали славянската азбука. Така сме получили своята писменост. 
Това се случило преди повече от хиляда и сто години. Църквата ги 
провъзгласила за светци. Затова днес ги наричаме св.св. Кирил и Методий. 



Методий е по-големият и е роден през 810 
годинa. 
 
Константин е роден през 827 година и към края  
на живота си приема името Кирил. 



Някои от техните ученици (Климент, Наум и Ангеларий) пристигат в 
България и разпространяват славянската азбука. Така българите стават 
един от първите европейски народи със своя писменост. 

Наум Преславски 
Климент Охридски 

Ангеларий Охридски 



През 855 година Кирил 
и Методий създават 
глаголицата – 
славянска азбука. 



Кирилица Кирилицата е 
създадена в края на 
lX век и се свързва с 
книжовници от 
Преславската 
книжовна школа. 





Първо честване на празника 

За първи път се чества на 11 май 1851г. в 
епархийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров. 



Текст на всеучилищния химн 
През 1892г.  Стоян Михайловски написва 
текста на всеучилищния химн, познат на 
всеки българин с първия си стих 
„Върви, народе възрождени.“ 



„Върви, народе възродени, към светла      бъднина 
върви“ 

 
Гордост има в моето сърце, 
че българин родих се аз. 
В земя на знатни родове, 
В земя на български царе. 
 
Със златни букви пиша аз, 
Кирилица се наричат те. 
Дар от Солунските братя. 
Дар за векове! 
 
Кой рода славянска  
с писменост събуди!? 
Солунските братя, 
Кирил и Методий! 
 
Днес венци им вие  
цялата страна.  
С гордост славим ние, 
тези имена. 
 
Училищната стая свети, 
Навред цветя и грейнали очи, 
Сякаш слизат от портрета 
И с народа тръгват сред божури и лалета.  
                                                                              Пенка Узунова 
 
 




