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Съкровена дата, 
която винаги ще ни свързва
Изминалият месец февруари беше богат на събития за Българското училище в Прага, които показаха, че 
децата и техните учители умеят не само да залягат сериозно над уроците, но не забравят и своята история 
и традиции, грижливо пазят българските си корени и национална идентичност.

Паметта на Апостола 
на свободата бе поче-
тена на 19 февруари с 
интересно  състезание 
между два отбора вър-

ху живота и делото на Васил Левски. 
Въпросите включваха  познания от 
различни тематични области: семей-
на среда, образование, местата, къде-
то е учителствал, градовете, в които 
е създал революционни комитети, 
крилати фрази от писмата му и т.н. 
След края на оспорвания двубой на 
знанието, учениците от трети клас 
представиха  драматизация на Вазо-
вия разказ „Апостолът в премеждие“. 

На 27 февруари учениците, учите-
лите и гостите отбелязаха заедно два 
значими празника за нашата национал-
на памет – Първи март и Трети март.  

Официални гости на тържество-
то бяха г-жа Галя Димитрова, завеж-
дащ Консулска служба в Българското 
посолство в Прага и г-н Кирил Бе-
ровски, председател на Българската 
културно-просветна организация в 
Чешката република. 

И ако се питате как се съчетават 
тези два празника, можете да потър-
сите отговора в думите на директора 
на Бълграрското училище, г-жа Мими 
Михайлова: „Празникът на Баба Мар-
та бележи обновяването на природа-
та, раждането на новия живот, Трети 
март бележи началото на българската 
свобода. Тази два празника неслу-
чайно са свързани в нашия календар, 
свързват ги и цветовете – в пресука-
ната мартеница белият и червеният 
конец символизират силата и здраве-
то. Тези цветове преминават в триба-
греника, в българското знаме – белият 
е най-отгоре и това е знакът за нашата 
духовна свобода, зеленият символизи-
ра българската плодородна земя, която 

винаги е отстоявана с много жертви и 
пролята кръв. Тя е наситила долния 
край на нашия трибагреник. Честваме 
тези празници и продължаваме тра-
дицията, за да можем да съхраним в 
българската национална памет най-ва-
жното – не мечтата, не съня, а волята 
за свобода“. За г-жа Галя Димитрова 
„Трети март е синоним на безсмъртие-
то на хилядите, дали живота си за бъл-
гарската свобода. Свободата е ценност, 
която трябва да пазим, която да заве-
щаем на децата си, за да им помогнем 
да обичат Отечеството си“. 

След официалните поздравления 
празникът продължи с видео презен-
тация, припомняща значими факти 
от българската история – падането 
на България под османско робство, 
хайдушкото движение и борците 
за народна свобода, Руско-турската 
освободителна война, Самарското 
знаме, една от националните ни све-
тини. Интересна и нестандартна бе 
идеята по-големите ученици да про-
четат свои съчинения на тема „Защо 
се гордея, че съм българин?“. 

На най-малките, децата от I до IV 
клас бе поверена отговорната задача 

да посрещнат подобаващо Баба Мар-
та – и те не се изложиха! – с пролетни 
стихчета приветстваха така люби-
мия образ от българската народна 
традиция. Понякога усмихната и 
блага, друг път сърдита и намусена, 
Баба Марта неизменно носи радост 
на всички, носи надеждата за здраве, 
слънчеви дни и нови надежди.

В края на програмата гостите има-
ха възможност да си купят уникални 
мартенички, изработени от сръчни-
те детски ръце и така да подпомогнат 
развитието на творческия стремеж у 
българските деца, и в същото време да 
зарадват своите близки на 1 март.  ◆

В очакване на Баба Марта

Уникални мартенички,
изработени от българските деца


