
О ще от сутринта, на 28 март, 
Актовата зала грееше от ус-

мивките на децата и  се радваше 
на новата си украса и  на детското 
оживление. От стените се смееха 

много весели цветенца, а на таблото 
отпред, над отворената книга – про-
зорец към света – блестеше внуши-
телният надпис: „Ние вече сме гра-
мотни!“. Отдясно беше портретът 
на солунските братя Св. Св. Кирил 
и Методий, които поздравяваха най-
малките ни ученици и  ги благосла-
вяха в пътя на знанието и мъдрост-
та, в  пътя към далечната и  близка 
България.

Празникът започна точно в 14.00 
часа, когато на сцената се подреди-
ха и  самите горди първокласници 
– развълнувани, но вече не плахи 
и уплашени, а уверени, смели, силни, 

непоколебими – истински българче-
та, и  във вазовски, и  в  съвременен 
смисъл. Децата бяха подготвили 
великолепна програма – естестве-
но под ръководството на всеотдай-
ната им учителка, госпожа Тошева. 
Участваха всички ученици от нача-
лен курс, но най-много се изявиха 
първокласниците, защото това беше 
техният специален „първокласен“ 
празник.

Тържеството беще открито от 
звънкото гласче на Елица:

Първокласници добрички,
ученици, ученички,
пишем и четем, здрави да растем.
Умни, мирни и работни,
ние вече сме грамотни!
След това Симона поздрави 

гостите и  родителите от името на 
целия първи клас, като припом-
ни колко малко време ги дели от 
първия звънец и  колко много са 
постигнали за това време. С  из-
разително изпълнение на стихове 
и песни се включиха и другите пър-
вокласници: Патрик, Християна, 
Демир, Емел, Кевин, Петър и Саш-
ко. Децата на практика доказаха, 

че „както златните пчелици смучат 
сладък мед“, тъй и  техните очици 
„гълтат ред след ред“. Затова и една 
от любимите им песнички прозву-
ча напълно убедително:

Казваме със пълен глас,
хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно
се нарича ПЪРВОКЛАСНО!
Ярко и заразително беше прояве-

на чистата обич и  благоговение на 
децата към красивата и  благозвуч-
на българска реч, към чудотворната 
сила на азбуката /“тридесет сестрич-
ки верни, тридесет звезди вечер-
ни…/, към Първоучителите Св. Св. 
Кирил и Методий.

Всеки първокласник беше научил 
по няколко чудесни стихчета за от-
делните букви. Последваха весели 
и поучителни сценки, драматизации 
на приказки, гатанки и много песни.

Особено вдъхновяващо и затрог-
ващо беше сбогуването с Буквара от 
най-малкия ни ученик Сашко:

Сбогом, миличко Букварче,
мой приятелю любим!
Весело ми е, макар че
трябва да се разделим!

ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ БЕШЕ ПОСРЕЩНАТ КАТО ЕДНО ОТ НАЙ-СЪКРОВЕНИТЕ, ЛЕЛЕЯНИ И ПРОЧУВСТВЕНИ СЪ-
БИТИЯ В ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА. ЗА ПРЪВ ПЪТ СЛЕД ЧЕТИРИ ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА 
ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА РОДИНАТА МОЖЕХА – ГОРДИ И ЩАСТЛИВИ– ДА ИЗРЕКАТ: „ХУБАВО Е В ПЪРВИ КЛАС!“

[ ]Първокласници 
добрички,

ученици, ученички,
пишем и четем,  

здрави да растем.

Най-прекрасното  
е „първокласно“!
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Децата се представиха като от-
лични ученици и непринудените им 
изпълнения предизвикаха възхище-
ние и  трепет у всяко родолюбиво 
българско сърце. Публиката дълго 
аплодира достойните ни първок-
ласници с  пожеланието да бъдат 
и  занапред във всичко първоклас-
ни. Госпожа Тошева благодари на 
своите възпитаници за съвместната 
им работа, а  директорът г-н Начев 
поздрави и учениците, и учителката 
им с  настоящия празник. Той при-
помни факта, че празнуваме това 
събитие за пръв път след четири 
години, изрази всеобщата радост 
и  задоволство от ограмотяването 
на нашите прекрасни дечица и  им 
пожела успехи във всички по-горни 
класове. С блага усмивка подари на 
всяко дете по една чудесна книжка, 
с препоръката по-скоро да я прочете 
– без помощта на мама, баба, татко, 
батко…

Поздравление беше направено 
и  от г-жа Поля Бачева, майката на 
Сашко. С  едва сдържано вълне-
ние тя сподели благодарността на 
всички родители към Българското 
училище и по-специално към всеот-
дайните грижи на г-жа Тошева. От 
името на родителите, г-жа Бачева 
и  г-жа Галя Георгиева /майката на 
Симона/, раздадоха подаръци на 
малките ученици: сред тях имаше 
и бележници, в които да си записват 
кои книжки са прочели… Любопит-
ни изненади бяха подготвени и  от 
г-жа Силвия Кръстева – зам. пред-

седател на Училищното настоятел-
ство.

Щастливите родители – повечето 
просълзени от радост – направиха 
много снимки, и общи, и индивиду-
ални, за да запаметят този истински 
първокласен празник.

Накрая една огромна торта, 
с формата на книга, очакваше децата 
в просторната им класна стая.

На добър час, мили българчета, 
в  безкрайния випът към знанието 
и мъдростта! И нека всяка буквичка 
от българската азбука е вашият би-
лет към далечна неизследвана пла-
нета!

Аз съм българче в чужбина –
всеки ден изгрява ясно.
Тук е моята Родина –
в туй училище прекрасно! �

В  дните 7–29 юли, Държавната агенция 
за българите в  чужбина ще проведе де-
сетото издание на летния стаж, който 
има за цел да запознае младите хора 
с  дейността на специализираната адми-
нистрация за развитието на контактите 
и  взаимодействието със сънародниците 
ни по света.

Стажът е предназначен за български студенти 
и  специализанти, които учат в  чуждестранни 
висши училища.
Стажът предлага: запознаване с нормативно-
правната уредба и  процедурите за получава-
не на българско гражданство; информация 
и дискусии върху състоянието на българските 
общности по света; сътрудничество при орга-

низиране на инициативи за популяризирането 
на българската култура; самостоятелни зада-
чи по проблемите на миграцията и интеграци-
ята; сертификат за проведения стаж.
Краен срок за изпращане: 15 юни. За допъл-
нителна информация: Димитър Карарусинов, 
Координатор за летните стажове в  ДАБЧ, е-
mail: d.kararussinov@aba.government.bg.

Летен стаж в ДАБЧ

[ ]Благодарността на 
всички родители към 
Българското училище 

и по-специално към  
г-жа Тошева
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