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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

„Аз чета“ – 
на буквите и книжките 
празник вълшебен

Народната мъдрост казва, че птиците се броят на есен. Ние в Бъл-
гарското училище, обаче, напролет броим едни други пиленца 
– най-малките, първолаците, които са усвоили основите на чете-
нето и писането и вече са грамотни, готови да полетят в чудния 
свят на книгите и познанието. През есента, под ръководството на 
своята учителка, г-жа Пейчева, те „посяха“ семената на учението 
и науката, и сега „жънем“ уменията им за четене и писане. Със за-
владяващ и оригинален празник, отбелязващ и Световния ден на 
детската книга, и тази година тържествено бе отбелязано присъ-
единяването на новото ято ограмотени деца, към общността на 
четящите и просветени хора.

Два дни преди пролет-
ната ваканция, в укра-
сения училищен салон, 
ученици, родители, гос-
ти и учители с вълнение 

подкрепиха героите на събитието – 
учениците от първи клас, заели мес-
тата си в центъра на „сцената“. Ди-
ректорът, г-жа Михайлова, в своето 
поздравление отбеляза значимостта 

на литературата за деца в световен 
мащаб чрез обявения от Юнеско 
Международен ден на детската книга 
и литература, и напомни, че книга-
та е споделен опит, знание, мъдрост. 
Тя връчи и „индивидуалните златни 
ключета на познанието“ на всяко 
дете с пъстри книжки и с пожелание 
за вълнуващо общуване с тях. Спе-
циална награда бе връчена и на пе-

токласничката Десислава Ангелова, 
чиято рисунка спечели първо мяс-
то на конкурса за детски рисунки 
на тема „Баба Марта“, организиран 
от Асоциация „Българският език – 
език европейски“ в Париж. В група-
та от 11 до 14 години нашето момиче 
е първо сред над 400 участници от 
над 21 страни.

 А след наградите празникът се 
развихри. Сякаш от страниците на 
любимите ни детски книжки сля-
зоха приказните герои и заживяха 
сред нас. Първокласниците с любов 
рецитираха стихчета за изучените 
буквички, и гордо заявиха: „Мили 
мои татко и мамо, вашето малко дете 
стана от този ден вече голямо – може 
самó да чете! Дядо и бабо, вашето 
внуче може от днеска самó, след като 
всичките букви научи, да ви напише 
писмо!“. Появиха се и „специалните 
гости“ – Смешко и Незнайко, Пенчо, 
който не иска да учи и бива наказан 
от горските животни, които го взеха 
за пленник, Кумчо Вълчо и Червена-
та шапчица – всички бяха чудесно 
изиграни от малките актьори и пре-
дизвикаха искрен смях сред малки и 
големи. В този момент се появи по-
щальон с писмо от Баба Яга, а след 
това и самата тя „цъфна“ на сцената. 
Първо се осведоми, вярна на „добри-
те си обноски“, кое дете е послушно 
или пък не, за да не би „по погрешка 
да го...хм...изяде“, а след това поиска 
да се увери, че децата наистина умеят 
да четат, с която задача те се спра-
виха отлично и потвърдиха, че при 
трудности в учението, се сплотяват 
и с приятел до себе си, ги преодоля-
ват. Баба Яга се поуспокои, но само 
за малко. Пъргава и вечно търсеща, 
тя насочи своите задачки-закачки 
към уважаемите зрители – баби, дя-
довци, родители и добре, че получи 
задоволяващи я отговори, та никой 
не бе...хм... изяден.

И сякаш, за да приютят отново 
на своите страници героите от при-
казки и разкази, пред нас се появи-
ха Букварът и Читанката и дадоха 
тази мъдрост на децата: „Помнете, 
че Слънцето огрява хора, планини, 
морета и всеки кът на нашата земя, 
а книгата огрява сърцата и душите 
на хората – там, където слънчевите 
лъчи не могат да проникнат“.  ◆

г-жа Пейчева подкрепя малките първокласници


