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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Българското училище в Прага – Българското училище в Прага – 
родолюбиво и космополитнородолюбиво и космополитно
Денят на патрона на едно училище е много различен празник, сравнен с останалите чествания и 
официални тържества. Той изразява уникалността на всеки колектив от ученици и учители, рабо-
тещи заедно за образованието на децата и отразява спецификата, както на самото училище и него-
вия патрон, така и на различното време, в което се провежда.

И това е естествено – 
едни са били реално-
стите през XIX век, 
когато е живял патро-
нът на нашето учили-

ще, Д-р Петър Берон, други са били 
те през втората половина на XX век, 
когато са родени учителите и родите-
лите ни, и съвсем различни в начало-
то на XXI век, когато са родени по-
голямата част от днешните ученици. 
За някои ще прозвучи невероятно 
факта, че догодина ще завърши по-
следният випуск, роден през старото 
хилядолетие. А за „новите“ ученици 
трябва да мислим по новому – разчу-
пено, нестандартно, креативно и без 
клишета. Не за да им се харесаме, а за 
да бъдем разбрани.

Ето такъв стандартен и нестан-
дартен бе празникът в БСУ „Д-р Пе-
тър Берон“ на 14-и февруари 2017, 
дата, отбелязваща официалното от-
криване през 1949 г. на училището 
ни. На фона на „Пролет“ на Вивалди 
гости, родители, учители и ученици 
изпълниха празнично украсения са-
лон. Водещите Миро и Цветан отбе-

лязаха уникалността на нашето шко-
ло сред всички останали и споменаха 
за някои от безбройните инициати-
ви, конкурси, проекти, фестивали, в 
които училището ни е взело участие 
и има много международни и местни 
награди, дипломи и призови места 
(за много от тях научавате и от лю-
бимото списание!). Ние се гордеем 
със своите възпитаници, донесли ни 
признание в литературни, художест-
вени, творчески, научни, певчески, 
танцови, спортни и други конкурси. 
А какво би казал за нашите ученици 
нашият патрон? Ако пътуване във 
времето би било възможно, дали той 
би се гордял с децата, учещи в Прага 
– град, в който е живял и той?

Ето, че получихме отговор и на 
този въпрос – появи се самият д-р 
Петър Берон! Или по-точно – него-
вият „дух“, за чиято роля бе избран 
Георги от 11-и клас, самият той лич-
ност с енциклопедични познания и 
интереси, както в областта на точ-
ните и природните науки, така и в 
литературата, езиците и изкуства-
та, усърден, прилежен и талантлив! 

Многоуважаемият гост поздрави 
възпитаниците и заяви, че много се 
гордее с техните постижения, знания 
и родолюбие, не пропусна да благо-
дари за цветята, които поднасят пред 
паметника му. Той разказа интересни 
факти за себе си и поощри мислене-
то с оригинална празнична загадка. 
Учениците трябваше да познаят кои 
са известните личности, дошли като 
„гости“ – изобретатели, учени, фило-
софи, водачи и новатори, променили 
историята на човечеството. Пред за-
тихналата от изненада публика с крат-
ки биографични данни съучениците 
на Георги от 11-и клас представиха 
изключително артистично: Диоген 
(Росен), Жана д’Арк (Хриси), Леонар-
до да Винчи (Едуард), Чарлз Дарвин 
(Цветан), Александър Флеминг (Вла-
ди) и Стив Джобс (Борислав). След 
което седнаха в залата, за да се порад-
ват на талантливите деца.

И като „изръсени от кош“ заваля-
ха звезди – артисти, музиканти, певци, 
танцьори. В драматизацията на „Трите 
пеперудки“ на 1-и клас видяхме и чуд-
ни костюми, и песни, и танци, и малки 
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сладури. Втори и четвърти клас пред-
ставиха нетрадиционно, с актьори 
и танц, песента „Интернет“, в която 
видяхме как съвременните средства 
за комуникации променят дори ро-
дителите и техните навици. А какви 
драми и комедии се разразяват в час 
и после у дома, и колко „нездраво-
словен“ може да бъде един бележник 
показаха третокласниците в сценка-
та „Ученически неволи“. 

Празникът продължи с написа-
ната специално за празника сценка 
„Завръщането на Лазо“, в която се 
изявиха чудесните актьори от 6-и 
клас. Съвременни Ромео и Жулиета 
в свят с мобилни комуникации, кой-
то, обаче се подчинява на магията на 
любовта, красотата и приятелството. 
Адаптация по разказа „Читроне“ на 
Чудомир, с която се пренесохме във 
Венеция, и танц ни представи осми 

клас. След което на сцената с чудни 
номера и фокуси ни забавляваха маг 
Веско от 9-и клас и младата му асис-
тентка Ели от 1-и. Напрежението се 
повиши, когато почти целият пети 
клас влезе в ролята на световноиз-
вестни звезди от спорта и шоубизне-
са, присъстващи на бенефисния мач 
на Стоичков. Актьори, спортисти, 
певци, учени и политици поздравиха 
Камата, а публиката ги аплодираше.

Заслужени аплодисменти по-
лучиха и момичетата от танцова 
формация „Форевър“ за своя дина-
мичен и оригинален танц. След ко-
ледното изпълнение в състава има 
нови попълнения и танците са все 
по-професионални.

За професионализма на друг тан-
цьор – Цветан от 10-и клас, сме пи-
сали неведнъж. Възпитаник на хо-
реографското училище, той раздава 

сърце и талант на сцената. Неговите 
изпълнения показват най-доброто 
от фолклора ни и защо се гордеем с 
народните си танци и... с прекрасни-
те си момичета и момчета. Във всяко 
изпълнение нашите ученици влагат 
сърце, душа и много труд. Миро и 
Цветан ни изумиха не само с добрия 
синхрон като водещи, не само със 
спортните си и танцови изяви, но и 
като отлични комици в скеча „Ето как 
се прави изпит“. А след това, заедно 
със съученичките си поведоха едно 
кръшно Дунавско хоро, на което се 
заловиха и ученици, и гости, и учите-
ли. Талантливи и красиви млади хора, 
знаещи и можещи, креативни и тър-
сещи. Подкрепяни и напътствани от 
интелигентни и всеотдайни учители, 
те изграждат образа на родолюбивото 
и космополитно българско училище в 
Прага. Честит празник!  ◆

В ролята на д-р П. Берон: Георги от XI клас

Познайте кои сме!

Миро и Цветан в скеча „Ето как се прави изпит“
„Завръщането на Лазо“ в изпълнение 

на невероятния VI клас
Петокласниците повишиха напрежението 

в залата

Заслужени аплодисменти за момичетата от формация „Форевър“ Г-жа Борисова като доброволец, младата асистентка Ели и маг Веско


