
Т ази единствена по рода си 
българска традиция изпълни 

богато украсения салон на учили-
щето с много гости. Всички като че 
ли искаха поне за кратко да усетят 
пролетния повей на вятъра и да се 
пренесат мислено в  България, ко-
ято на този ден се окичва цялата 
с  мартеници. Да уважат празника 
бяха дошли и гости от чешкото учи-
лище „Ема Дестинова“ в  Прага – 6 
и от училището при Посолството на 
Руската федерация.

В  подготовката на тържеството 
се включиха почти всички ученици 
и учители, но с най-голямо желание 
и  въодушевление се приготвяха 
учениците от III, IV и V клас. Като 
изкусни актьори, те се вживяха 
в ролите на горски животни, които 
очакват Баба Марта и настъпваща-
та пролет. Първите пролетни цветя 
изпълниха своя нежен танц, а Баба 
Марта пристигна при децата с куп 
мартенички и  със своите първи 
помощници – Пижо и Пенда. Те се 
представиха и заиграха под звуци-
те на Дайчовото хоро чудесен на-
роден танц. Децата ги посрещнаха 
с медена питка и с хубави пролетни 
песни.

В богатата пролетна украса, свое 
място беше намерила и  изложбата 
на мартеници, изработени от уче-
ниците. На тържеството бяха връ-
чени награди за най-красиви марте-
ници. Те бяха купени със средства, 
осигурени от Българската култур-
но-просветна организация.

И  както всеки български праз-
ник, и  този завърши с  чудесно из-
пълнение на народни хора от най-
големите ученици в  училището. Те 
поканиха на хорото и  учителите, 
и  гостите, които с  удоволствие се 
присъединиха. Залата се изпълни 
с музика и танци. Никой не искаше 
празникът да свършва.

Така за пореден път Българското 
училище в Прага и неговите талант-
ливи ученици и  способни учители 
станаха домакини на едно вълнува-

що събитие, което ще остане неза-
бравимо за всички присъстващи.

Честита Баба Марта и  много 
здраве! �

Баба Марта 
в Българското училище

МАРТЕНИЧКИ, СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ, РАДОСТНИ И  УСМИХНАТИ ЛИЦА, ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ И  МНОГО 
ПЕСНИ, ТАНЦИ И СТИХОВЕ! ВСИЧКО ТОВА СЪПЪТСТВАШЕ ЧУДЕСНИЯ ПРАЗНИК, СВЪРЗАН С ПОСРЕЩАНЕТО НА 
БАБА МАРТА, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 МАРТ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В ГР. ПРАГА.

Белоцветна зима

С утринта, като се събудих, надникнах през прозореца. Всичко беше 
покрито с бяла черга. Облякох се и излязох. Студът щипеше бузки-

те ми, но аз не обръщах внимание, защото ми беше много весело.
Дърветата в  парка бяха украсени с  бели дантели. Снегът беше ясен 

и светъл, като поръсен с малки диаманти. Безкрайното небе беше сиво 
и  от него падаха малки снежинки, които весело се въртяха и  играеха. 
Стъпките на малките врабчета се бяха пръснали върху снега като малки 
стрелички. Всички локви и  езерца бяха замръзнали. Жиците на стъл-
бовете приличаха на изпредени връвчици. Някои деца бяха направили 
фигурки в снега и те наподобяваха същински ангелчета. Стрехите на къ-
щите сякаш бяха разтворени, бели книги. Хората бяха по-весели и по-
засмени. Сякаш зимата беше направила магия.

Беше толкова тихо, като че ли тишината хлопа на вратата.
Чувството, което изпитвах, беше чудесно, защото зимата е красива, 

чиста и великолепна като кристал. �

Текст:  
Маргарита Синапова, 4 клас
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