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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Плодовете на педагогическия труд
Всъщност, вълненията около празника 24-и май започнаха далеч преди самата дата. На местно ниво, в 
училище – малко преди последния учебен ден на дванайсетокласничките, с последните оценки в дневни-
ка и бележниците, вълненията около предстоящите матури и бала, последния учебен месец за най-мал-
ките, външно оценяване в 4-и клас... в едно училище всеки ден е ново начало, и винаги има вълнения. 
Вълнения имаше и в Родината – празникът на просветата напоследък стана повод за вглеждане на обще-
ството в себе си, и о(т)съждане на морала и възпитанието на младото поколение. Но за това – след малко.

Въпреки че имаха и други 
възможности за отбеляз-
ване на празника, абиту-
риентите и учителите от 
БСОУ „Д-р Петър Берон“ 

се спряха на точната дата, и така, в 
ранния следобед на 24-и май учи-
лището се изпълни с развълнувани 
първолаци, абитуриенти, ученици, 
учители, родители, гости. Празникът 
бе почетен от г-н Лъчезар Петков, из-
вънреден и пълномощен посланик на 
България в Чешката република, г-жа 
Боряна Пунчева, режисьор и проду-
цент, д-р Ангел Маринов от Българ-
ския културен институт, д-р Ната-
лия Калайджиева, представител на 
българите в Комисията за малцин-
ствата към Общинския съвет на гр. 
Прага, г-жа Силвия Кръстева, зам.-
председател на сдружение „Българ-
ска православна община в ЧР“, г-жа 
Камелия Илиева, главен редактор на 
списание „Роден глас“. 

В празнично украсения салон 
прозвуча „Върви, народе възродени“ 
и с този всенароден химн на Св. св. 
Кирил и Методий, изпълнен от во-
кална група „Лира“ с ръководител 
г-жа Костова, бе сложено началото 
на празничната литературно-музи-
кална и мултимедийна програма.

Водещите Мелис и Цветан от-
белязаха тройното значение на 
24-и май за нашето училище – като 
празник на българската книжов-
ност и славянската писменост, на 
завършващите първокласници, и 
на абитуриентите.

Първата част от програмата бе 
посветена на делото на солунски-
те братя – дело с епохално значе-
ние, както за България и другите 
славянски страни, така и за Европа 
като цяло. Като пример за апостол-
ска служба бяха изтъкнати трите им 
мисии – при сарацините, хазарите, 
и особено важната за нас – тук, в 

Моравия. Прозвучаха откъси от ем-
блематични творби като „Проглас 
към Евангелието“ и „Беседа против 
триезичниците“ на Константин Ки-
рил – Философ, и „Азбучна молитва“ 
на неговия ученик Константин Пре-
славски. Подчертано бе, че с цялост-
ната си богослужебна, преводаческа 
и творческа дейност Равноапостоли-
те полагат основите на славянската 
книжовна дейност и култура, а съз-
дадената от техните ученици кири-
лица е втората по разпространение 
азбука в света. 

Огромното значение на делото 
на Светите братя и свързаните с тях 
чествания на просветата и културата 
отбелязаха в приветствените си сло-
ва директорът на училището, г-жа 
Мими Михайлова и посланик Лъче-
зар Петков. Те поздравиха всички, 
като особено внимание бе отделено 
на завършващите средното си обра-
зование ученички. Г-жа Михайлова 

Вокална група „Лира“ изправи на крака публиката
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връчи грамота за активно участие на 
Кемалие Иванова, досегашен предсе-
дател на Училищния парламент.

Ученици от пети клас се включи-
ха в литературната програма с из-
пълнения на стихотворения за Ро-
дината, родната реч и светлината на 
знанието. С тях се премина плавно 
към втората част на тържеството, а 
именно – приключването на учебна-
та година за най-малките ни учени-
ци – първокласниците. Те, пък – ус-
михнати и развълнувани от първия 
си успех в училище – ни показаха, че 
през годината са научили 
звънки стихчета и чуд-
ни песнички, за радост 
на родители и учители. 
За старателния им труд 
през годината „каките“ 
от 12-и клас им подариха 
шарени книжки, цветни 
моливи и пъстри балони. 
И с това започна третата, 
най-сантиментална част 
от програмата – изпра-
щането на дванайсеток-
ласничките.

Шестте красиви мо-
мичета, заедно с класния 
си ръководител, г-жа 
Кралчева, се появиха на 
сцената под звуците на 
„Един неразделен клас“. 
Техните приятели от 11-и 
клас бяха подготвили 
програма, акцентираща 
върху интересни момен-
ти от живота на всяка – 
кога и къде е родена, коя 
зодия е, кога пристига в 
училище, какви са първи-
те й впечатления, и какви 
интереси, мечти, плано-
ве за бъдещето има. Придружена от 
компютърна презентация, бе напра-
вена „последна проверка по номе-
ра“, при която „всички бяха налице“. 
Нека да видим кои са тазгодишните 
абитуриентки: 1. Фотогеничната Бер-
на, която идва преди 3 години в Пра-
га от Кърджали, и мечтае да стане 
фармацевт. 2. Емоционалната Есин, 
която през 2011 пристига в Българ-
ското училище от Исперих, и иска да 
стане фризьорка. 3. Организираната 
Кемалие, дошла в 7-и клас при нас 
от гр. Левски, която мечтае за свой 

козметичен салон. 4. Технологичната 
Кристина, която пристига едва преди 
2 години в класа от града на шоко-
лада, Своге, и мечтае за кариера на 
следовател. 5. Търпеливата Семра, 
която идва в шести клас от Попово, 
и желае да работи като детска или на-
чална учителка. 6. Креативната Тони, 
която в 4-и клас пристига в Прага от 
Провадия, и има заложби в областта 
на изящните и приложните изкуства.

След като предадоха на единай-
сетокласниците ангелчето на знани-
ето, момичетата се обърнаха с мили 

и закачливи стихчета – поздрави към 
всички свои преподаватели. В допъл-
нение те бяха направили и специал-
ни грамоти за всеки учител. Накрая 
се обърнаха с трогателни думи и към 
своята класна, която от своя страна в 
поздравителното си слово припомни 
моментите през годините, когато са 
участвали заедно, като екип в живота 
на училището – Коледни базари, Еко-
Арт фестивалите, Деня на Земята, 
Деня на таланта, Деня на влюбени-
те, Деня на толерантността, патрон-
ни празници, програми, състезания, 

викторини, спортни срещи. 
Програмата продължи с фол-

клорни танци на няколко групи, чий-
то ръководител е г-жа Костова. Най-
малките изиграха танц с лъжички; 
ентусиазирани и чаровни, те повдиг-
наха настроението. След тях Златка, 
Мелис, Цветан и Стефан постигнаха 
чудесен синхрон, а в индивидуалното 
си изпълнение Цветан показа такова 
майсторство в изпълнението на под-
брани хора от различни фолклорни 
области на България, че цялата пуб-
лика стана на крака и ръкопляска.

И тук е мястото да от-
бележа, с малко тъга, ня-
кои лични впечатления, и 
с радост други. Познавам 
работата на колегите си, и 
се радвам, че възпитаваме 
добри, умни, креативни и 
културни ученици с реал-
на самооценка. Тъжно ми 
е като гледам как в Бъл-
гария родителите се над-
преварват да облекат аби-
туриента в скъпи дрехи, 
обувки, да им дадат коли, 
а не са му дали главното – 
стремежа да бъде човек, 
полезен не само на себе, 
но и на обществото. Как, 
осигурили охолен живот 
и престижно училище, са 
отнели една по-голяма ра-
дост – да постигнеш нещо 
със собствени усилия, а 
не с банковата сметка на 
родителя. И се радвам, че 
вече от няколко години 
се появяват абитуриенти 
с тениски на бала, които 
даряват парите за лъскави 
тоалети на свои съучени-

ци, които се нуждаят от средства за 
продължаване на образованието си. 
Сигурна съм, че тези деца, постъпва-
щи по-мъдро от много родители, са 
били щастливи от избора си. 

Както и нашите абитуриентки, 
които не бяха с фрапантни рокли и 
прически, но са трудолюбиви и отго-
ворни момичета, които се представи-
ха много добре на зрелостните изпи-
ти, дипломираха се, а някои вече са и 
студентки. Нека им пожелаем здраве 
и мъдри, самостоятелни избори и ре-
шения! Младостта също е сила!  ◆

Милка Кралчева и нейният неразделен клас

Първокласниците демонстрират знанията си


