
6 май

Гергьовден

Празник на Българската армия

/Денят на храбростта/

Презентация на Сорая Ясенова 6в клас



Гергьовден

• На 6 май отбелязваме
Гергьовден - един от най-големите
български празници. Празникът
предвещава пристигащото лято и е
свързан с новата стопанска година -
затова денят е изпълнен с много
обичаи, свързани със земеделието,
скотовъдството и здравето. "Всяка
капка гергьовски дъждец жълтица
носи", смята народът. Щом вали в
деня на Свети Георги, плодородна
година ще е. Покровител е на
овчарите, нивите, стадата и
растителността.

• Името Георги означава
земеделец - гео (земя) и ерго
(работя)



Един от най-почитаните светии в България е Свети Георги Победоносец. На този ден 

Българската православна църква чества деня на св. Георги – мъченик за християнската вяра. 

Свети Георги е роден в Кападокия, Мала Азия и  живее в края на III в. като син на богати 

християни, получава блестящо за времето си образование и става страстен привърженик на 

Христовата вяра. 

Едва на 20 години, той получава висока военна титла като талантлив пълководец и 

славен военен стратег. 

През 288 година е подложен на жестоки изтезания и е обезглавен по времето на римския 

император Диоклециан заради вярата и убежденията си. 

Светията е почитан както от християни, така и от мюсюлмани. В иконите се изобразява 

на бял кон, пронизващ с копие змей - затова се нарича и Свети Георги Победоносец. 

Българските легенди пък го представят като славен юнак, спасяващ девойка от ламята от 

долната земя. Затова светията се свързва с храбростта на армията, която празнува на същия 

ден.  



Обичаи и поверия

• Може би един от най-характерните

обичаи за Гергьовден е приготвянето на

курбан от мъжко агне. На този празник се

събира цялото семейство и на трапезата

задължително присъства печеното агне и

обредният гергьовски хляб. Добре е да има

и агнешка дроб-сърма, млечни продукти,

варено жито, зелен лук и пресен чесън,

баница, винце. А млечни продукти назаем

да не се дават.

• За празника се приготвят и специални

обредни гергьовски хлябове. Тестото се

замесва в чисти нощви, а месачките са

пременени в нови ризи, закичени с китка с

червен конец. Квасът се забърква с

гергьовска роса или прясна, мълчана

(налята в пълно мълчание) или цветна (с

натопени в нея билки и цветя) вода.

Докато втасва, тестото се покрива с женска

риза – “да се раждат повече женски

агънца”.



Съвременно звучене на песента за “Свети Георги” в 

изпълнение на Нина Николина и Берковската духова музика



Празник на Българската армия

/Ден на храбростта/
• Денят на храбростта започва да се 

чества от Българската армия още с 

нейното създаване. С указ от 1 

януари 1880 г. княз Александър 

Батемберг учредява военния орден 

„За храброст” - отличие, с което се 

удостояват извършилите подвизи 

на бойното поле.

• През 1993 г. с постановление на 

Министерския съвет 6 май е обявен 

за Ден на храбростта и Българската 

армия.

* На снимката - Военен парад по 

случай Деня на храбростта

на 6 май 1923 г.



Любопитно

• В празничния и почивен ден 

обикновено редица музеи приемат 

посетители безплатно. Ден на 

отворените врати обявяват като 

правило Националният исторически 

музей (сн.1), Националният военно-

исторически музей в София (сн.2), 

Музеят на авиацията край 

Пловдив(сн.3) и други. 

• Организират се и други публични 

мероприятия, свързани с честването 

на празника – фотогалерии на военна 

и военно-историческа тематика, 

специализирани изложби на 

исторически артефакти, раздаване на 

войнишка порция храна, приготвена 

от военно-полевата кухня в истински 

полеви условия и др.



Парад по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на 

българската армия

06.05.2010г.


