
У чилищната сграда е красива 
и модерна, различна от тради-

ционните ни представи. До нея се 
намира Посолският комплекс на Р 
България. Кварталът е тих и споко-
ен, един от най-красивите в Прага. 
В съседство на училището е авто-
бусната спирка, така че има и удобен 
градски транспорт. А за децата, жи-
веещи извън столицата, училището 
предоставя общежитие.

Вече сме пред входа, над който 
с големи букви е написано Бъл-
гарско средно общообразователно 
училище „Д-р Петър Берон“. Вдясно 

на колоната е по-
ставен надпис и на 
чешки език. Входната 
врата е гостоприемно 
отворена – да влезем!

Посреща ни красиво фоайе 
с приказен полюлей и много цве-
тя. Точно срещу входа е портретът 
на патрона – д-р Петър Берон, вля-
во е българското знаме. Голям над-
пис „Ден на отворените врати“ – ни 
подканя да продължим. Навсякъде 
е тихо – децата учат и само от клас-
ните стаи на най-малките ученици се 

чуват весели песнички. Ще изчакаме 
да свърши часа... звънецът весело 
оповестява края му и коридорите 
изведнъж се изпълват с типичния 
училищен шум. Заедно с ученици-
те, от класните стаи излизат майки, 
татковци, баби, по-малки братчета 
и сестричета. Едни бяха посетили 
час по математика, други по химия, 
трети по английски или български 
език... На лицата на родителите има-
ше усмивки. И защо не? Какво по-
добро от това да видиш как работи 
детето ти в час, да поседнеш отново 
на чина и да се върнеш към собст-

вените ти ученически години. Една 
любознателна баба прекара целия 
учебен ден със своите внучки и си 
тръгна доволна. Можеше да разкаже 
много на родителите на момичетата, 
но най-важното е, че децата са в до-

бри ръце. А когато дойде време да 
се върнат в България, те ще продъл-
жат образованието си без стрес, за-
щото идват от същата образовател-
на система, със същите изисквания 
и същата задълбочена подготовка. 
Всяка година голяма част от абиту-
риентите на Българското училище 
продължават своето образование 
в чешки висши учебни заведения. 
А каква по-висока оценка за нивото 
на подготовка от тази?

Завърши последният учебен 
час. Но не си мислете, че децата се 
разотидоха по домовете си! Дойде 
времето на извънкласните занима-
ния – едни се насочиха към физ-

културния салон за поредната 
тренировка по волейбол, 

втори – към любимите 
занимания по изоб-

разително изку-
ство, трети към 

ф о л к л о р н и т е 
песни и танци. 
А за учениците, 
предпочитащи 
гимнас тикат а 
на ума, бе ор-

ганизирано със-
тезание по судо-

ку, подготвено от 
учителите по мате-

матика.
Притъмняваше. Дой-

де краят на един обикновен 
учебен ден. Децата започнаха да се 

разотиват, за да се подготвят за след-
ващия усилен ден.

Ще кажете: „Ние не знаехме, ня-
махме време да посетим училище-
то!“ Тогава разгледайте неговата 
страница в Интернет, на адрес: www.
bgschool.eu. 

Ден на отворените врати
в Българското училище

НА 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г., УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В ПРАГА, КОЕТО ПРЕЗ МАЙ ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ ОТПРАЗНУ-
ВА СВОЯ 60 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА ВСИЧКИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ГО ПОСЕТЯТ. ЦЕЛТА НА ПЕДА-
ГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ Е ДА ЗАПОЗНАЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ С УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ДЕ-
ЦАТА И ДА СЪПРЕЖИВЕЕ С ТЯХ ЕДИН УЧЕБЕН ДЕН. ПРЕДВАРИТЕЛНО СА РАЗДАДЕНИ ПОКАНИ НА РОДИТЕЛИТЕ 
И БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРАГА. НО НЕКА ОТИДЕМ ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ!

Разгледайте интернет 
страница на училището 

на адрес:
www.bgschool.eu

РОДЕН ГЛАС · брой 1 · 15

У
Ч

И
Л

И
Щ

Е
 

Л
Ю

Б
И

М
О

 ТЕКСТ: Иван Ангелов  СНИМКИ: архив

RodenGlas 01_2008_V2.indd   15RodenGlas 01_2008_V2.indd   15 17.3.2008   23:55:3717.3.2008   23:55:37


