
П о традиция първата част от 
училищната програма беше 

посветена на 24 май – най-светлия 
и  обичан празник, съчетал силата, 
мощта и  безсмъртието на Кирило-
Методиевото дело с  непреходните 
ценности на българската книжов-
ност и  култура. Изявиха се ярко 
ученици от 5., 6., 9. и  почти целия 
10.клас. Закънтяха отново пророче-
ските думи от „Проглас към Еванге-
лието“:

Слушайте, цял славянски народе,
слушайте Словото, що от Бога дойде,
Словото, що кърми душите човешки,
Слово, що укрепва сърца и умове,
Слово подготвящо всички да познаят Бога…

Най-активните участници в  учи-
лищните инициативи бяха награде-
ни от директора г-н Еленко Начев. 
Грамоти получиха следните учени-
ци: Силвана Стойчева от 9.клас, Ра-
лица Маркова от 6.клас, Маргарита 
Синапова от 5.клас и  Филип Нико-
лаев от 4. клас. Г-жа Таня Иванова, 
вложила огромната си енергия в за-
вършването на последния клас по 
профила „Технологичен туризъм“ бе 
отличена с Почетния знак на учили-
щето – като израз на уважение и за-
служено признание.

Всеобичаният ни специален уче-
ник по индивидуална програма за 
5.клас Емилиан Веселинов Димов 
беше награден със златен медал от 
Международен конкурс за компю-
търна рисунка и колаж, а учителката 
му по информационни технологии 
г-жа Александра Дончева – с  ди-
плом.

Сърцевина на празника беше 
представянето на уникалното из-
дание на „Рибния буквар“ . То е из-
писано, украсено и илюстрирано от 
учениците в първи до дванадесети 
клас на БСОУ „Д-р Петър Берон“ 
– под ръководството на г-жа Луиза 
Станева г-жа Катя Начева. Напра-
вено по повод 140-годишнината на 
първия български енциклопедист 
то представлява осъвременен, съ-
кратен вариант на оригинала, като 
съдържа всичките му осем разде-
ла и  линогравюри към физически 
сказания и  началната страница – 
с  портрета на Петър Берон. Кори-
цата е  собственоръчно изработена 
от 7. и 8.клас в часовете по техноло-
гии. В този модерен и възхитителен 
„Рибен буквар“ е  вложена частица 
от живата душа на Българското 
училище в  Прага, която пулсира 
с  обич, разбиране и  благоговение 

пред святото дело на Родолюбеца.
Последната част от програмата 

беше поверена отново на възтор-
жените ни първокласници, които 
с радост и гордост получиха своите 
свидетелства…

В  залата царяха радостта и  удо-
влетворението от явните знаци на 
Българското единение – нашият 
„Рибен буквар“ ще ни съпътства 
и днес, и в бъдещето! �

НА 25 МАЙ БЕШЕ ОТПРАЗНУВАН ТЪРЖЕСТВЕНО ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 
УНИКАЛНО ИЗДАНИЕ НА „РИБНИЯ БУКВАР“ И УСПЕШНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. СЪБИ-
ТИЕТО СЪБРА В САЛОНА НА БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ОСВЕН ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ПОВЕЧЕТО РОДИТЕЛИ, ТАКА 
СЪЩО И  ГЛ.РЕДАКТОР НА СП. „РОДЕН ГЛАС“ И  ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРО-
СВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ Г-ЦА ЕЛИ МАНДАЖИЕВА, ГЛ. РЕДАКТОР НА СП. „БЪЛГАРИ“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕ-
НИЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Г-ЖА МАРИЯ ЗАХАРИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Г-Н ПЕТЪР 
ПОПОВ И МНОГО ДРУГИ ВИДНИ ГОСТИ. ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ ДОКАЗВАШЕ ПРИТЕГАТЕЛНИТЕ СИЛИ НА БЪЛ-
ГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА КАТО ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ.
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