
25брой 2/2013

А ето ги и тях, тринайсет момчета и 
момичета: Димитрия, Мартин, Краси-
мир, Александър, Христофор, Калин-
ка, Алисия, Валентин, Тошо, Симеон, 
Емил, Анета, Илия - празнично обле-
чени, с коронки-буквички на главите и 

с ленти през гърдите, на които пишеше 
„ученик” или „каваларий”, децата по-
срещнаха гостите със стихчето:

Добре дошли, добре дошли, 
вий, скъпи майки и сестри. 
В училището родно
празник има този ден. 
Ще покажем как свободно
вече пишем и четем. 
За своя празник най-малките уче-

ници бяха подготвили програма от сти-
хове и песни, посветени на българската 
реч, на създателите на родната азбука – 
светите братя Кирил и Методий. Пред-
ставиха буквите от българската азбука 
и нали те са трийсет, а децата само три-
найсет, на всяко се полагаха по някол-
ко букви, но те се справиха с тежката 
задача чудесно и заслужено получиха 
аплодисменти. Заедно с първокласни-
ците тихичко си повтаряха думичките 
и техните родители, заели почетния 
първи ред и не можем със сигурност 
да твърдим дали те или децата са били 
по-развълнувани. Весело насторение 
създаваха и песничките, които малки-
те ученици изпълниха с желание и не 
без ентусиазираната помощ на своята 
учителка. По традиция първокласни-
ците се разделиха със своя пръв другар 
в училище – буквара и посрещнаха чи-
танката, носеща в себе си нови и инте-
ресни четива.

Много забавно беше участието на 
по-големите: батковците и каките от 

На 18 април, в Българското училише в Прага, се състоя традиционният 
за първи клас Празник на буквите. Пред своите родители, пред учи-
тели, по-големи съученици, представители на българската общност и 
под ръководството на своята учителка, госпожа Тошева, първоклас-
ниците уверено заявиха:

четвърти клас, които пристигнаха на-
право от Приказното царство, за да 
проверят какво са научили техните по-
малки съученици. Останали доволни от 
видяното, приказните герои се сбогува-
ха с първокласниците, убедени, че щом 
могат да четат, те ще ги повикат, когато 
пожелаят. След края на програмата 
малките палавници бяха поздравени 
от класния си ръководител, Валерия 
Тошева, която им разказа, че в древна 
Гърция грамотните хора получавали 
титлата каваларий, но тази титла скоро 
няма да им е достатъчна, защото уме-
нието да четат и пишат е само първото 
стъпало към знанията и науката, затова 
ще им бъдат нужни много здраве, тър-
пение и упоритост. 

По случай празника децата бяха 
приветствани от директора на учили-

щето, Еленко Начев, който им подари 
книжки - да им отворят нов прозорец 
към света – този на знанието. Господин 
Начев поздрави госпожа Тошева за ус-
пеха на учениците й, като подчерта, че 
под нейно ръководство са станали гра-
мотни много поколения възпитаници 
на Българското училище. Първоклас-
ниците получиха книжки и от госпожа 
Силвия Кръстева, член на Училищното 
настоятелство, а родителите се бяха по-
грижили за сладкия финал на празника. 

Денят на буквите завърши с приятна, 
традиционно българска, изненада, която 
поднесе танцовият състав на училището 
– изпълнение на Ломско и Самоковско 
хоро. Второто хоро бързо се разрасна, 
след като в него се включиха родители 
и госпожа Тошева със своите малки, но 
будни и вече грамотни възпитаници.  ◆
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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас”
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