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В КЛАСНАТА СТАЯ НА ПЪРВИ КЛАС, Ели Мандажиева, временен заместник-председа-
тел на Българския клуб в Прага и Силвия Кръстева, заместник-председател на граждан-
ско сдружение „Българска православна община”, връчиха на първокласниците подаръ-
чета, закупени от Пражкия клуб и им пожелаха успешна и радостна година.

 УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП 

На добър час, ученици!
През тази година, Българското училище в Прага отвори врати с рекорден брой първокласници – тринайсет! На 17 
септември – празникът на Вярата, Надеждата и Любовта, учебната година 2012/2013 беше тържествено открита 
с празничен водосвет, стихотворения и много пожелания. Официални гости на празника бяха Горяна Ленкова, 
временно управляващ Българското посолство в Прага, Галина Тодорова, директор на Българския културен институт и 
Константийският епископ Антоний, викарий на западно и средноевропейския митрополит Симеон.

Празникът започна с химна на 
България и с приветствени думи 
на учениците към всички гости. 

Последва тържествен водосвет, който 
отслужи Константийският епископ Ан-
тоний. В своето приветствие, епископ Ан-
тоний пожела на учениците да придобият 
онази мъдрост, която ще им послужи да 
станат достойни граждани на България и 
да носят в себе си добродетелите, които 
ще им помогнат да станат истински лич-
ности. На учителския състав пожела да 
преодолява трудностите с дух, упование, 
надежда и обич.

Своето обръщение, Горяна Ленкова 
адресира най-вече към първокласниците. 
„Първият учебен ден – каза тя – ви повеж-
да в едно дълго и трудно, но прекрасно 
приключение, приключение на буквите, 
на цифрите, на знанието и най-вече на 
откривателството. Вие сте бъдещите от-
криватели на света!”

„Достатъчно е едно бегло сравнение 
– продължи тя – между училището на 
нашите родители, на моето поколение и 
съвременното училище, за да разберем, 
че днешният контекст е коренно разли-

чен. Развитието на науката и техноло-
гиите промениха неизбежно ролята на 
училището. Ако за поколението на мо-
ите родители училището е било място, 
където се придобиват знания и където 
общуват помежду си, ако за моето по-
коление можем да добавим и това, че в 
училище ни учеха къде и как да търсим 
информация, днес нараства ролята на 
училището в изграждането на личността 
и оформянето на гражданското съзнание. 
В този смисъл, Българското училище в 
Прага има специален статут: призвано е 
да научи българските деца на родолюбие 
и на гордост, че са българи.”

„Днешният празник не е само на уче-
ниците – каза директорът, Еленко Начев, 
– но и на целия народ. Той обединява 
ентусиазма на младите и мъдростта на 
възрастните в храма, наречен „учили-
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ще”. Знаменателно е, че днешната дата е 
празник на Вярата, Надеждата и Любо-
вта – вярата във вашите възможности, 
надеждата във вашите успехи и любовта, 
която изпитваме към вас. Щастливи сме, 
че през тази учебна година за пръв път 
от много години в училището ще учат 
13 първокласници. Общият брой на уче-
ниците в училището също бележи връх 
– ще се обучават 122 деца. Надяваме се, 
че всички вие, заедно с нас, ще постигнем 
успехи по-големи от предходните не само 
в учебната дейност, но и в извънучилищ-
ната дейност и ще продължим да печелим 
награди в международните конкурси.”

Пред входа на училището, Директорът 
плисна пред учениците, водени от учи-
телката на първи клас, Валерия Тошева, 
менче с вода – да им върви по вода! 
 Мария Паунова


