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Първото нещо, което 
привлече посетителя, 
прекрачил прага на 
Актовата зала на учи-
лището, бе неустои-

мият аромат – аромат на пуканки, 
банички, питки, множество слад-

киши – традиционни за нашата Ко-
ледна трапеза, всички приготвени с 
любов от учениците и техните роди-
тели и предназначени за ежегодния 
благотворителен базар. На въпроса 
ми какво ще правят със събраните 
пари, децата отговориха, че ще ги 

изпратят на „Българската Коледа“, а 
един от по-малките ученици добави: 
„Те са за децата без дом и без родите-
ли“. И докато гостите разглеждаха и 
купуваха, дойде време за празнична-
та програма. Невероятните декори, 
пресъздаващи типичния български 
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дом в миналото, сякаш каз-
ваха: „Седни до огнището и 
се пренеси във времето на 
свято пазените родни тра-
диции.“ Празникът откри 
директорът на училището, 
Мими Михайлова, която 
пожела на всички хубави 
празници, ползотворна и 
благодатна нова година, 
сбъднати желания. Госпо-
жа Михайлова благодари 
за жестовете на благотво-
рителност в предколедните 
дни: на Българското по-
солство – за подаръците за 
най-малките ученици от I и 
II клас, на Пражкия клуб на 
БКПО, който дари 9000 кро-
ни за подаръци на всички 
деца от училището. Интере-
сен и оригинален бе спекта-
кълът на децата от I, II, III и 
IV клас, които представиха 
ритуалите и обичаите, съ-
провождащи празнични-
те дни от Бъдни вечер до 
1 януари, а вокална група 
„Лира“ със своите коледар-
ски песни допринесе още 
повече за автентичността на 
атмосферата. 

С много смях и веселие 
беше посрещнат Дядо Коле-
да, подаръци имаше за всич-
ки и от сърце. Интересни 
бяха инициативите и на Уче-
ническия парламент, обявил 
конкурс за най-добре украсе-
на класна стая и организирал 
томбола с награди (всъщност 
награди имаше за всички, за 
да няма сърдити и ощетени в 
тези предколедни дни). 

Чудесен финал на тър-
жеството постави танцовата 
група на училището, която 
изпълни четири хора. Стана 
ясно, че не само учениците, 
но и учителите умеят добре 
българските народни танци, 
а сред извилото се дълго хоро 
беше забелязан да потропва 
и господин Христо Христов 
от Пражкия клуб, който до-
стойно представи Организа-
цията и доказа, че може да 
мери сили с младите.  ◆
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