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Празникът – това е лицето на народа.

В българските празници се съчетават:

▪ Древни традиции и вярвания на 

хората, свързана с работната 

дейност на хората;

▪ Традиции и религиозни вярвания, 

свързани с православното 

християнство;

▪ Събития от нейното историческо

минало.

Всяка държава има свои официални празници



Нашата страна също има своите

официални празници.

Те се празнуват много тържествено от 

всички български граждани. 

1 май е Ден на труда и е един от 

официалните празници в България.

Всеки празник си има история!



Този празник има древни корени и в 

никакъв случай не се е наричал Ден на 

труда. Преди три хиляди години жителите

на древна Италия почитали богинята Мая, 

покровителката на земята и плодородието. 

В чест на богинята, последният пролетен

месец бил наречен май, а в първия ден на 

този месец се провеждали тържества, така

че трудът, полаган през пролетта

(оран на земята и сеитба ) да не е напразен.

История на празника



Тържественото празнуване на първия

ден на май, се чества в много 

европейски страни, като празникът е 

свързан с различни пролетни цветя. 

В Испания, в деня на празника, младите

младоженци подаряват на избраниците

си цветя, които цъфтят през този

сезон.Тази традиция почти не се спазва.

История на майския ден 



Празника се възражда под друга форма и се

свързва с работническите протести  и техните 

права. Началото се поставя на 1 май 1886 година 

в САЩ, когато над 300 000 работници от цялата 

страна искат 8 – часов работен ден.

През 1889 година се провеждат международни

демонстрации в знак на съгласие към протестите

в САЩ. През 1904 година защитници на правата 

на работниците от много страни, призовават на  

1 май, навсякъде, където е възможно да се спре 

работа.

Ден на труда



Първият опит за честване на Първи

май в България е от през 1890 г.

Обявен е за официален празник

през 1939 г.

Държавата отбелязва Първи май с

всеобщи шествия из цялата страна.

От много години тези улични

прояви не се организират.

Празникът в България



Първи май е международен празник

• официален празник в България

• чества се в много страни, макар и по 

различен начин;

• обединява хора от различни

националности; 

• олицетворява радостта от прераждането

и събуждането, както се случва през

пролетния месец май.

Вече знам



Край


