
„Септември бие своята камбан-
ка, над бели равнини и  над скали. 
Отворило е  днес враи като читанка, 
училището казва ни: „Добре дошли!“ 
С  подобни думи учениците от бъл-
гарското училище в  Прага, „Д-р Пе-
тър Берон“, посрещнаха новата учеб-
на година.

Актовата зала беше пълна с роди-
тели, учители и гости, дошли да поже-
лаят на децата успешна година.

Настроението беше ясно: празнич-
но. А програмата – кратка. Учениците 
казаха своите стихчета и  застанаха 
мирно пред предизвикателството. 
Директорът, Еленко Начев, ги поз-
драви и  им пожела успех, същото 
направи и  специалният гост, изпъл-
няващият длъжността посланик 
в  Българското посолство в  Прага, 
Елеонора Димитрова.

На излизане от актовата зала ди-
ректорът изля менче с вода – за къс-
мет. А на влизане в училището, на път 
за класните стаи, децата бяха посрещ-
нати с питка и здравец.

Най-нов и  пълен с  неизвестност 
беше денят за първокласниците. Те 
са тези, за които животът се променя. 
Както сами изрецитираха по време на 
празненството: „Аз пораснах и  вече 
ще мога, на училище сам да вървя. 
Тежка раничка на гърба си да нося, 
химикалка в ръка да държа! Ще изуча 
аз всичките букви, ще напиша на мам 
писмо Ще изхвърля детинските кук-

ли и ще мога да смятам до сто!“ Вале-
рия Тошева, учител на най-малките, 
ги посрещна със съвети и ласкав глас 
– да не се изплашат в първи ден!

А  свикването с  училищния звъ-
нец, за който също рецитираха така 
весело? Е, с него тепърва ще има да 
свикват. В  много отношения – цял 
живот. �

ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ОТВАРЯТ РЯДКО 
СТРАНИЦИТЕ НА СПИСАНИЕТО, 
КАКТО И ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СА ЗА-
ПОЗНАТИ С  ПРОБЛЕМИТЕ В  БЪЛ-
ГАРСКАТА ОБЩНОСТ, ЗАГЛАВИЕТО 
ЩЕ СЕ СТОРИ... ПРЕВЗЕТО. ОНЕЗИ 
ОБАЧЕ, КОИТО ЗНАЯТ ЗА КАКВО 
СТАВА ВЪПРОС, ЩЕ РАЗБЕРАТ МНО-
ГО ДОБРЕ, ЗАЩО ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН 
ДЕН, В  КОЙТО ОТНОВО ИМАШЕ 
ПЪРВОЛАЧЕТА, БЕШЕ ПОСРЕЩНАТ 
С  ВЪЗДИШКА НА ОБЛЕКЧЕНИЕ. 
ПЪРВИ КЛАС Е  ГАРАНЦИЯТА – ЧЕ 
ЩЕ ИМА И ВТОРИ И ТРЕТИ, А МОЖЕ 
БИ – ДАНО – И  АБИТУРИЕНТИ. 
ЕДИН ДЕН.
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