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Отново е петнайсети – Отново е петнайсети – 
и пак септември!и пак септември!
С рекорден брой ученици, 172-ма, от които 11 първокласници, Бъл-
гарското училище в Прага откри новата 2014/2015 учебна година. 
Сред гостите на празника бяха Галя Димитрова, завеждащ Кон-
сулска служба в Българското посолство в Прага, Галина Тодорова, 
директор на Българския културен институт, д-р Ивана Сръбкова, 
българист и преводач, Кирил Беровски, председател на Българ-
ския културно-просветен клуб, гр. Прага, представители на меди-
ите ни зад граница, много родители и приятели на училището. 

„Всяка учебна година е важна, 
защото ни дава възможност да на-
сърчим умовете и творчеството на 
нашите деца“ – каза госпожа Мими 
Михайлова, директор на Българско-
то училище, на когото по традиция 
се пада честта да поздрави всички с 
„Добре дошли!“. В словото на дирек-
тора имаше мили думи за всички: 
учители, ученици, родители. „Бъде-
те любознателни и дръзко мечтай-
те! Това винаги ще Ви води по нови 
пътища на развитие и ще Ви открива 
нови хоризонти“ – с тези думи Мими 
Михайлова се обърна към учени-
ческото весело ято и продължи със 
специален поздрав към най-малките, 
първокласниците, пожелавайки на 
тях и на техните родители „На добър 
час“. На своите колеги, учителите, 
директорът пожела спорна учебна 
година и удовлетворение от вложе-
ния труд, защото за тях „учителската 
работа не е просто професия, това е 
мисия“. „Вие сте тези, заради които 
всички ученици днес са тук. Бъдете 
живия дух, който ни е завещал още 
Константин Преславски, за да вдъх-
вате в сърцата на нашите ученици 
словото, което ще бъде за благото на 

всички“. Не по-малко важна роля в 
процеса на обучение и възпитание на 
подрастващите имат и родителите. 
Тях директорът увери, че децата им 
са в сигурни ръце и изрази надежда-
та на педагогическия колектив, че в 
тяхно лице ще намерят съмишлени-
ци, ще намерят подкрепа в трудния 
път на възпитанието. 

Празникът продължи с лите-
ратурно-музикален рецитал, а 
крехките и понякога несигурни 
гласчета на децата с вероятно са 
извикали умилени усмивки по ли-
цата на присъстващите. 

 Началото на всяка учебна година 
винаги е свързано с много емоции – 
по-големите ученици сигурно я по-
срещат с тъга по отминалата лятна 
ваканция, но и с радост, че отново 
ще видят своите приятели. Безспор-
но обаче най-развълнувани са пър-
вокласниците, които за пръв път 
прекрачват училищния праг. Плахо 
поседнали на първия ред, те се пи-
тат: „Ами сега“! По традиция, на тях 
се пада честта да тръгнат първи към 
класната стая, където са посрещани 
с вкусна питка, с менче и здравец, за 
да им „върви по вода“. И ако се пита-

те как премина за дечицата техният 
пръв учебен час, ще Ви кажа, защото 
макар и неуверени, те не протестира-
ха срещу гостите. Класната им стая 
е просторна и слънчева, украсена с 
обич от тяхната учителка. (Тук ще 
отворя една важна скоба – от на-
чалото на месец септември педаго-
гическият колектив положи много 
усилия, за да осигури необходимите 
условия за нормален учебен процес. 
Бяха преустроени, разширени и ос-
новно ремонтирани две класни стаи, 
защото училището вече се оказва 
тясно за големия брой ученици). Но 
да се върнем към нашите мънички 
герои – притихнали, децата нася-
даха на чиновете си и чакаха какво 
ще каже тяхната учителка, госпожа 
Емилия Пейчева. С много вълнение, 
но и с благи думи тя успя да нака-
ра всяко дете да се представи, да се 
засмее и да повярва, че училището 
не е чак толкова страшно, а може да 
бъде и забавно. Запознаха се с всич-
ки учебници, а родителите получиха 
напътствия как да помагат на децата 
си в този толкова труден първи клас, 
както и задачата да напишат първата 
учебна програма – сигурно е, че след-
ващата първокласниците вече ще 
могат да си напишат и сами. 

Ами, това е, да ги оставим да се учат! 
На добър час!  ◆


