
С ъдбата на училището е  неяс-
на, но, за щастие, учителите 

по никакъв начин не разрешават 
това да се отрази на ежедневието му. 
Със своите познания, учениците от 
началните класове, които участваха 
в урока, доказаха това.

За всеки по-внимателен и сведущ 
стана ясно и друго – защо училище-
то е така важно и с какво е неповто-
римо. Отговорът беше в темата, вър-
ху която беше построен целият урок 
– българските народни празници 
и  обичаи. Независимо от това кол-
ко срамежливо или смело вдигаха 
ръка учениците, сигурно е, че знаеха 
много повече, отколкото, ако започ-
нат да посещават, което и да е чешко 
училище.

Учителката на началните класове 
Валерия Тошева прикани учениците 
си да започнат с  най-близкия и  го-
лям празник и те заразказваха за Ве-
ликден. Описаха народните обичаи, 
свързани с  него, след това се вър-
наха към Цветница и  продължиха 
с  Лазаровден и  Гергьовден. Казваха 

стихотворения и  пееха песнички. 
На Цветница си уточниха всички 
имена, които имат еднакъв корен 
с името на големия празник. На Гер-
гьовден – че е  официален празник 
на България и  Ден на храбростта 
и Българската армия.

Стигайки до Лазаровден, всички 
бяхме приятно изненадани от мал-
ката „Лазарка“, която влезе и  пре-
дизвика развълнуван и  възхитен 
шепот. Учениците разказаха как Ла-
зарките са посещавали всяка къща, 
за да има тя през годината здраве 
и късмет. Госпожа Тошева описа от-
делните части на носията и  всички 
ученици след това получиха листо-
ве с отпечатани на тях части от но-
сията, които оцветиха. Венецът на 
Лазарката трябваше да бъде даден 
на някой и две ученички го сложиха 
на главата на госпожа Тошева. Явно 
е,  че човек винаги може да разчита 
на детското доверие и обич.

Последни в  програмата бяха две 
сценки и  раздяла с  българската пе-
сен „Ладуно ле, добра девойко“. 

За българските обичаи 
в Българското училище
на 23 аПРил, бълГаРското уЧилище „д-Р ПетъР беРон“ в ПРаГа оР-
ГанизиРа ден на отвоРените вРати. ПРед всиЧки Гости малките 
уЧеници Показаха колко стихове и  ПесниЧки знаят, как умеят 
да Рисуват и въобще колко мноГо са науЧили в уЧилище. за все-
обща Радост, По вРеме на уРока дойде да ПоГостува и една ис-
тинска малка „лазаРка“.

ШАНС ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Скъпи сънародници,
ако желаете вашите деца да получат ка-
чествено образование и  широка обща 
култура, да се научат да четат и пишат на 
родния език, запишете ги в  българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 Обучение на учениците от І до ХІІ клас 
по учебни програми утвърдени от Минис-
терството на образованието и  науката на 
Република България;

 Качествено образование и високо ква-
лифицирани преподаватели;

 Изучаване на български, английски 
и чешки език;

 Възможност за ползване на удобно 
общежитие за живеещите извън Прага;

 Добър старт в  живота на учениците 
за реализация както в България и Чехия, 
така и  в  страните на Европейския съюз 
и по света.

Очакваме ви!

За контакти:
ul. Rychtářská 1, 160 00 Praha 6
тел.: +420 233 334 301, +420 224 310 433
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c  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева


