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Българско неделно училище 
отвори врати в Бърно
В началото на месец май 2015 г. 
в Бърно група родители – енту-
сиасти, убедени, че децата им, 
макар и далеч от Родината, тряб-
ва да запазят и носят в себе си 
българския дух, организираха на 
доброволни начала и с подръчни 
средства Неделно училище.

От септември 2015 г., в 
Бърно вече официал-
но ще отвори врати не-
делното училище „Св. 
св. Кирил и Методий“. 

Дейността на училището е одобрена 
и се провежда с финансовата подкре-
па на Министерство на образование-
то и науката на Република България 
по Националната програма „Роден 
език и култура зад граница“, 2015. 

Училището предоставя възмож-
ност на децата, живеещи далеч от 
България, да изучават родния си език, 
да обогатяват познанията си за бъл-
гарската литература, история, фолк-
лор, празнични обреди и традиции. 

Заниманията се провеждат вед-
нъж седмично – от средата на сеп-
тември до края на месец май, всяка 
неделя от 10 до 13 часа. Децата са 
разделени в две възрастови групи: 
предучилищна от 3 до 6 години и 
училищна за деца над 6 години. Бъл-
гарски език и литература се изучават 
в рамките на 109 учебни часа. В хода 
на обучението, децата овладяват че-
тенето, придобиват умения по пра-
воговор и правопис, както и позна-
ния за основната структура на езика. 
Вторият предмет, застъпен в програ-
мата е „Роден край“, който се изучава 
в рамките на 31 учебни часа.

Адресът на училището е: гр. Бър-
но, ресторант „Балканика“, улица 
„Котларска“ 51а, (Спирка „Пионир-
ска“ на трамвай №1, 6 и тролейбус 
№ 25, 26/Kotlářská 51a, Brno 602 00, 
Zastávka Pionýrská  ◆

24 май 2015 г. | Вече знаем азбуката!

1 юни 2015 г. | Освен да се учим, можем и да се забавляваме, докато си говорим на български

15 юни | Всички малки и големи ученици получиха грамоти за ентусиазма и старанието 
по време на участието им в пилотния проект


