
БУКВАРЪТ

НА  МОЯ  ПРАПРАДЯДО



24 май 2020 г.

Всяка година  на 24 май, отбелязваме 

деня на българската писменост и култура. 

Прекланяме се пред делото на братята Кирил 

и Методий.

24 май 2020 г., обаче за мен е по-

специален, защото завършвам първи клас! 

Сега усещам истинско вълнение и трепет 

когато чуя:

Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си ти поднови!



Замисляли ли сте се:

Как, преди век, са учили малките ученици?

Знаете ли? 

Нашите баби и дядовци, прабаби и прадядовци, 

прапрабаби и прапрадядовци, също са били 

първокласници!

Ходели са както нас на училище, учили са както 

нас буквите, пишели са, чели са Буквар, а след това и 

Читанка.

Не вярвате ли?



Ще ви срещна с БУКВАРА на

моя прапрадядо.

Ще ви споделя, че много се вълнувам, когато се 

докосвам до тази пожълтяла книга, преминала през 

времето и дала духовност и светлина на моите предци.



Този буквар е на

103 години.

Издаден е през 1917 г. 

от издателство 

Христо Г. Данов



Първата част на 

буквара съдържа 

старите главни и малки 

ръкописни букви



Съдържа и старата 

печатна азбука.

Главните букви в 

старата азбука са

били 28, а малките – 32.



Това е една от буквите, която в днешната 

азбука не съществува. 

Наричана  е ,,двойно Е‘‘ или,,ЯТ‘‘.



Другата буква, която 

днес не съществува 

е така наречената

,,голяма носовка‘‘. 

Използвала се е в 

думи като: ,,въже‘‘, 

,,гъби‘‘, ,,зъби‘‘ и др.



Преди 100 години малката 

ръкописна буква  ,,д‘‘ се 

изписвала по 2 начина 
(вижте горе в дясно).



Когато моят прапрадядо 

е бил първокласник, 

не е пишел в тетрадка,

а на малка дъска,

наричана ,,плоча‘‘.



След като изучели 

азбуката, учениците 

преминавали към читанката. 

Тя съдържа кратки,

разкази и стихотворения. 





Стихотворението

от Иван Вазов 

,,МОЛИТВА”, 

преди повече 

от 100 години.   



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

Изготвил презентацията:

Давид Шулте,

ученик от 1. в клас

131. СУ „Климент А. Тимирязев“ 

май 2020 г. гр. София


