
28 Роден глас

Състезание, 
посветено на патрона, 
в БСОУ „Д-р Петър Берон“

„Да се знае, да се помни,
че България е жива,
на будителите скромни
българинът китка свива.“

Текст: Мими Михайлова | Снимки: „Роден глас“

За поредна година изкуството 
събра на приятелска среща 
чешки, български и руски уче-

ници. XVI-ият международен фес-
тивал на хоровото и танцово изку-
ство бе проведен на 22 октомври в 
гр. Пршибрам. Българското учили-
ще „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, 
бе представено от камерния хор 
„Лира“ под вещото ръководство на 
Радосвета Костова. В репертоара 
им бяха включени три знакови пес-
ни за българската народна и хорова 
традиция – „Вечеряй, Радо“, „Що ми 
е мило и драго“ и „Хубава си, моя 
горо“. Солистката Яна Маркова рес-
пектира публиката с кристално чис-
тото си изпълнение. 

Непосредствени и красиви, бъл-
гарските гласове спечелиха сърцата 
на присъстващите.  ◆

Българско 
участие в XVI-ия 
международен 
фестивал 
на хоровото и 
танцово изкуство

По нов и интересен начин отбе-
лязаха Деня на будителите учители-
те и учениците от БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ в навечерието на празника. 
В украсения с националните багри 
салон те отдадоха почит на големите 
родолюбци, носили България в сър-
цето си. В приветствието си директо-
рът, г-жа Мими Михайлова отбеляза, 
че славим една от най-светлите дати 
в памет на книжовници, просветите-
ли и будители, отдали времето и жи-
вота си на България. Още от времето 
на светите братя Кирил и Методий и 
техните ученици живее стремежът за 
победа над невежеството, желание-
то да подобрим себе си и изградим 
ново, по-добро бъдеще, както и воля-
та да запазим изконните български 
ценности. Най-големите наши поети 
и писатели ни дават светъл пример и 
като най-големи родолюбци, а делото 
им се тачи и днес. По свой начин бе 
изразила почитта и преклонението 

си пред някои от будителите Хрис-
тияна от 7-и клас. Момичето, чието 
хоби е рисуването, показа табло, със 
сътворени от нея портрети на д-р 
Петър Берон, Васил Левски, Георги 
Сава Раковски и Христо Ботев.

Г-жа Носикова, учител по исто-
рия, обяви реда и правилата на със-
тезанието, посветено на патрона на 
училището – д-р Петър Берон, а по-
водът е 190-ата годишнина от изда-
ването на неговия „Рибен буквар“ – 
първият български светски учебник. 
За точността и пълнотата на отгово-
рите следеше журито с председател 
г-жа Васева и членове г-жа Таскова и 
г-жа Болчева, а Маргарита от 8-и кл. 
записваше резултатите. Състезатели-
те от двата отбора бяха представени 
и заеха местата си : отбор А с капитан 
Кристиян от 12-и кл. и съотборници 
Денис, Ивелин и Мима от 8-и клас, и 
отбор Б с капитан Калин и съотбор-
ници Тодор, Таня и Даниела, всички 
от 10-и клас. Всеки отбор трябваше 
да отговаря на 16 въпроса в 4 кръга, 
и след теглене на жребий от капита-
ните, първи започна играта отбор Б. 
За пълен отговор състезателите по-
лучаваха по 2 точки, а за непълен –1т. 
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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“


