
Инициатор и организатор на меро-
приятието е Марияна Димитрова 
– учител по география в БСОУ „Д-р 
Петър Берон“.“Отбелязването на 1200 
г. от рождението и 1130 г. от кончи-
ната на Св. Методий ме провокираха 
да възродя неговия дух, а животът 
и делото му да превърна в географ-
ска дестинация. Избрах увлекателна 
форма, която да стимулира младите 
хора към нови знания, да събуди у 
тях желание за нови изяви и съще-
временно да подпомага укрепването 
на националното им самочувствие“, 
казва Марияна Димитрова, която 
е завършила „География“ и „История“ 
в Софийския университет. Тя избира 

нетрадиционна форма за отбелязване 
на годишнината на Методий – състе-
зание, което обогатява знанията на 
учениците в областта на историята 
и географията, като същевременно 
ги забавлява и увлича. При подготов-
ката си участниците са търсели сами 
сведения за живота и мисиите на 
Методий, имали са консултации с г-жа 
Димитрова, която им е предоставила 
и материали по темата, подготвени от 
Ирина Коларска.
В надпреварата участваха два отбора: 
„Вулкан“ (Маргарита Синапова, Мели-
са Сунай, Ивелин Георгиев) и „Тайфун“ 
(Калин Георгиев, Емилия Ангелова, 
Найден Йорданов, Мирослав Васи-

лев). Журито бе в състав: проф. Ян 
Рихлик (председател), Марияна Дими-
трова – учител по георафия и Мария 
Носикова – учител по история.
Марияна Димитрова представи гости-
те, като отдели специално внимание 
на изтъкнатия историк и препода-
вател в Карловия университет проф. 
Рихлик, Доктор хонорис кауза на 
Софийския университет и автор на 
редица книги, свързани с историята 
на Чехия и България.Водещите Илияна 
Перова и Кристиян Казълев със свои-
те уводни думи пренесоха присъства-
щите едно хилядолетие назад и всич-
ки неусетно тръгнаха по тайнствените 
стъпки на Солунските братя.

Кръстословица „По стъпките на 
Св. Методий“
Първото предизвикателство беше 
свързано с решаване на кръстосло-
вица. Участниците трябваше за 7 
минути да напишат кое е предпола-
гаемото месторождение на Методий; 
кой е славянският княз – владетел на 
Великоморавия; как се казва ученикът 
и продължителят на просветителско-
то дело на Методий; коя държава от 
Средна Европа е исторически извор, 
разкриващ дейността на Методий; 
каква е основната дейност, свързана 
с мисията на Методий. Накрая всички 
присъстващи имаха възможност да 
чуят верните отговори.
Докато работеха състезателите, 

По стъпките на Св. Методий 
На 20. 04. 2015 г. в БСОУ „Д-р Петър Берон“ се проведе географско състезание „По стъпките 
на Св. Методий“. То бе посветено на 1130-годишнината от смъртта и 1200-годишнината от 
рождението на славянския апостол. Сред гостите в актовата зала на училището бяха Галя 
Димитрова – първи секретар и консул в Посолството на РБългария в Чехия, известният 
чешки историк проф. Ян Рихлик, Татяна Маджарова – лектор в Карловия университет, 
представители на българската общност в Прага.

ника на буквите с много любов към 
най-малките ученици на БСОУ“Д-р 
П. Берон“. Празникът „АЗ ЧЕТА“ за 
децата от 1 клас бе озарен от весело 
настроение, приятни изненади 
и незабравими моменти! Всяко 
изпълнение бе посрещнато с бурни 
аплодисменти и щастливи усмивки 
от всички – учители, родители и гос-
ти на тържеството.

Първокласниците показаха, че мно-
го добре са се научили вече да четат 
и пишат, увериха своите учители, съ-
ученици, близки и приятели, че вече 
са грамотни, че ще бъдат упорити 
в усвояването на знанията и успеш-
но ще се трудят в бъдеще. Защото да 
си грамотен не означава единствено 
да можеш да четеш и пишеш. Това 
е само началото. Означава и да си 

жаден за знания, да се стараеш да 
живееш според поуките, открити 
в книгите.
Да пожелаем на малките ученици да 
са все така усмихнати, ученолюбиви 
и с дръзновение да вървят по пътя 
на знанието. И да помнят, че БУКВИ-
ТЕ НОСЯТ СВЕТЛИНА!

Снежана Тасковова
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Двата отбора:„Вулкан“ и „Тайфун“



ученици и гости имаха възможност да 
се запознаят с някои легенди и любо-
питни факти за Методий чрез мулти-
медийна презентация. Отговорите на 
другите задачи от състезанието също 
бяха презентирани.

Бавария и Панония
Следващата задача участниците полу-
чиха в плик, който съдържаше картон-
чета с букви и трябваше да напишат 
думата, образувана от свързаването 
на буквите само за 3 минути. Думите 
бяха Бавария и Панония. Водещите 
разясниха как те са свързани с живота 
на Методий.
През 870 г. Методий е отвлечен в Ба-
вария, съден и затворен. Залавянето 
и съденето на Методий е станало без 
знанието на папата.
.... Според Пространното житие 
държанието на Методий е смело 
и достойно. На обвинението: „Ти 
учиш в наша област!“, – той отговаря 
твърдо: „Ако знаях, че е ваша, бях се 
отстратнил; но тя е на св. Петър“, 
т.е. подчинена на папата.
Методий бил съден в Розенбург 
и изпратен на заточение в Швабско. 
Славянският учител прекарал на 
заточение почти три години в мана-
стира Елванген. Като компенсация за 
изживените страдания,папа Йоан VIII 
ръкополага Методий за архиепископ 
на Великоморавия.
Панония е историческа област, 
където е съществувала славянска 
държава в района на езерото Бала-
тон (днес в територията на съвре-
менна Унгария). Известна е като 
Блатненското или Панонско княже-
ство. По молба на княз Коцел през 869 
г. Методий е ръкоположен от папа 
Адриан II за архиепископ на Панония 
и Моравия.

Връх Радхощ – свято място в Чехия
Следващата задача бе свързана 
с откриване на географски обект, 
с координати: 49°30’ с.ш. и 18°15’ и.д. 
„Тайфун“ даде верен отговор, като 
откри на картата връх Радхощ.
Радхощ се намира на 1129 м н. в. в Мо-
равскослезки Бескиди. Легенда разказ-
ва за събарянето на езическия идол 
Радегаст – славянски бог на Слънцето 
и войната, за покръстването на 
населението и издигането на хрис-
тиянски кръст. Събореният идол бил 
положен в основите на подземен храм 

на връх Радхощ. Днес върхът е жела-
на туристическа дестинация. Има 
изграден дървен параклис, а пред него 
е поставена статуя на св. Св Кирил 
и Методий.
В района e и най-дългата псевдо-
карстова пещера в Моравия (370 м.), 
носеща името на св. Кирил – Цирилка.

Ватикана и Прага
Накрая двата отбора трябваше да 
дадат информация за обектите, 
изобразени на екрана. Първият беше 
Ватикана, където е ръкоположен 
Методий.
...Като узна за тия мъже, папа Ни-
колай прати да ги повикат, понеже 
искаше да ги види като ангели божии. 
Той благослови тяхното учение, като 
положи славянските книги върху 
олтара на храма „Свети апостол 
Петър“; и посвети блажения Методий 
в духовен сан. 
Като резултат от утвърждаването 
на Кирил и Методий като християн-
ски апостоли през 1880 г. папа Лъв ХІІІ 
издава Кирилометодиевата енцикли-
ка „Grande Munus“.
През 1980 г. Папа Йоан Павел ІІ ги 
обявява за съпокровители на цяла 
Европа“. 
В началото на 880 година Методий 
е изправен пред папски съд в църквата 
Св. апостоли Петър и Павел.
Другите обекти за разпознаване бяха 
в Прага – Карловият мост и катедрала-
та „Св. Вит“.
Изграждане на култ към двамата 
апостоли в чешките земи се дължи на 
крал Карл ІV. По негово лично нас-
тояване Св. св. Кирил и Методий са 

обявени за съпатрони на ЕМАУЗКИЯ 
манастир. През 1375 г. Карл ІV поръчва 
изработка на бюстове на светците 
за трифориума на базиликата „Св. 
Вит“. Карл IV остава в историята 
като най-големия чешки владетел- 
Крал на Бохемия, Бургундия, Италия 
и на германците, граф на Люксембург 
и император на Свещената Римска 
империя. Автор на склуптурата 
на св. Кирил и Методий на Карловия 
мост е Карел Дворжак. Тя е изградеа 
в периода 1928–1938 г.
Състезанието „По стъпките на Св. 
Методий“ завърши с победа на „Тай-
фун“ (12 точки) над „Вулкан“ (8 точки). 
Професор Рихлик връчи наградите, 
осигурени от училището: ключодър-
жатели с изглед от Прага, а тортата 
спечели отборът-победител „Тайфун“. 
Всички участници бяха наградени 
с енциклопедии и български книги от 
сдружение „Възраждане“.
Накрая проф. Рихлик поздрави двата 
отбора за активното участие и обоб-
щи значението на Светите братя за 
чехите: „благодарение на тях ние сме 
станали част от християнска Европа. 
По това време, а и много по-късно, 
само християните са се смятали за 
част от тогавашната европейска циви-
лизация“.
Всички в залата се обогатиха с нова 
и интересна информация, научиха 
непознати факти, свързани с живота 
на Методий. Нека продължаваме да 
вървим по стъпките на Солунските 
братя, стъпки, които отекват в паметта 
на всеки българин.

Мария Захариева
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Марияна Димитрова открива състезанието


