
Тържествено отбелязване на 2 юни – Ден на Христо 

Ботев и загиналите за свободата на България  

в ОУ  „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 

 

         На 2 юни 

отдаваме почит на 

подвига на Христо 

Ботев и на загиналите 

за свободата и 

независимостта на 

България. Всяка 

година точно в 12.00 

ч. сирените в цялата 

страна оповестяват 

преклонението пред 

паметта на героите. 

Слушаме сирените и 

свеждаме глави в знак 

на благодарност към саможертвата им. Втори юни е денят на Ботев, защото 

именно на този ден, преди 145 години гениалният поет и патриот славно загива 

като водач на чета от 205 юнаци.  

         В село Бежаново се проведе  тържествено честване  пред паметника на  

загинали за свобода, 

съвместно 

организирано от 

кметството на село 

Бежаново, ОУ  „Свети 

Свети Кирил и 

Методий“ и читалище 

„Учител 1921 г.“. 

Слово в чест на поета 

– революционер 

Христо Ботев и 

загиналите герои 

произнесе г-жа 



Валентина Петкова, секретар на читалището. 

        Учениците от 

ОУ  „Свети Свети 

Кирил и Методий“ – 

с. Бежаново  

изпълниха 

патриотични песни. 

Да отдадат почит 

дойдоха родители и 

местни граждани. 

        Бяха поднесени  

цветя на паметника 

от г-н Калоян Димов 

– кмет на село 

Бежаново, г-н 

Венцислав Манолов, директор на ОУ, г-н Ниджатин Неджипов – председател 

на Обществения съвет към училището и председател на читалището   и много 

ученици. С едноминутно 

мълчание всички  се 

преклониха пред подвига на 

героите. 

        По собствена 

инициатива група ученици 

изработиха табло, посветено 

на Христо Ботев и го 

представиха пред 

съучениците си. 

        В своите класни стаи 

учениците наблюдаваха и 

обсъждаха презентации и 

кратки документални филми 

посветени на живота и делото 

на Христо Ботев и загиналите 

за свободата на България. Те 

стигнаха до извода, че 

Ботевата вяра, Ботевата обич 

към България, неговата 



саможертва са онези ценности, които остават непреходни. Затова и ние пазим 

свята паметта на безсмъртния подвиг на Христо Ботев и всички отдали живота 

си за свободата на България. 

       Нека всеки носи достойно името на Ботев и да пази в сърцето си огнените 

му слова, за да се съхрани българското! 


