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С вяра, надежда и любов 
Българското училище отвори врати
В мил и вълнуващ за всички присъстващи празник се превърна тържеството за откриването на новата 
учебна година в БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага. На 17-и септември, от 10 ч., в празнично украсения в 
бяло, зелено и червено салон на училището, ученици, учители, родители и гости дадоха тържествено на-
чало на учебната година – период на натрупване на знания и умения, откривателства и израстване.

Тази година откри-
ването съвпадна с 
големия църковен 
празник на Светите 
мъченици Вяра, На-

дежда и Любов и майка им София, 
а това бе отбелязано и в литератур-
но-музикалната програма, която 
започна с химна на Р България. 
Гости на събитието бяха Него-
во Превъзходителство Лъчезар 
Петков, посланик на Р България 
в Чехия, г-н Ангел Маринов от 
БКИ, г-н Георги Стоилов, тър-
говски съветник в Посолството, 
г-н Кирил Беровски, председател 
на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката република, 
родители и общественици.

В поздравителното си слово 
директорът, г-жа Мария Геор-
гиева, отбеляза празника като 
тържество на знанието и духа, в 
което се срещат безгрижието на 
младостта и опита на мъдростта. 
Тя сподели вълненията на прек-
рачващите за пръв път прага на 
училището първокласници и апе-
лира към родителите да подкрепят 
своите деца в пътя им към науката 
и българските корени и ценности. С 
мили думи се обърна и към зрелост-
ниците, на които предстои да пока-
жат знания и умения, преди да тръг-
нат по своя път, и към своите колеги, 
на които пожела да пазят искрата на 
любознателност със стих на поета 
Харалампи Харалампиев:

Учителю, на теб са ти длъжници
поетите на всички времена.
От огъня на твоите зеници
са пламнали сърца и знамена.
Вдъхновените изпълнения на хор 

„Лира“ – „Дилмано, дилберо“, „А бре, 

юначе каматно“ и „Все на мен ли“ пов-
дигнаха още настроението на при-
състващите и ги убедиха в таланта на 
нашите възпитаници, които след това 
гордо изрекоха Клетвата за вярност 
към идеалите на България на всички 
възпитаници и учители в БСУ.

Поздравление към присъства-
щите поднесе и посланик Петков, 
в което сподели спомен от своите 
ученически години и пожела на аби-
туриентите да постигнат всичко, за 
което са мечтали, следвайки сърце-
то си. Пожела успехи в овладяване-
то на науките на първокласниците и 
всички ученици, и благодари на ро-
дители и учители за грижите, които 

полагат за израстването на мла-
дото поколение.

Вълнуващо бе изпълнението 
на първокласничките Ивайла и 
Ивана, обещали в стихче да па-
зят в сърцето си България.

След края на тържествената 
програма учениците се отпра-
виха към класните стаи, а учи-
телите едва носеха букетите на 
благодарност, дарени от техните 
възпитаници. По стара българска 
традиция, пред входа плиснаха 
менче  – „да им върви по вода!“, 
и вкусиха от погачата за здраве и 
успех. Първокласниците, пред-
вождани от учителката си, г-жа 
Валентина Иванова бяха най-раз-
вълнувани  – кротко приседнали 
на малките чинове, те не се чувст-
ваха сами, защото редом до тях 
бяха и техните родители, и офи-
циалните гости. Г-жа Иванова ги 
посреща с питка, сол, мед и здра-
вец и, като за начало, им разказа 
приказка. Някои от децата все още 
се срамуваха да отговарят на ней-

ните въпроси, но други смело вдигаха 
ръка и даваха верни и точни отговори. 
По традиция, първокласниците полу-
чиха чудесни комплекти с ученически 
помагала  – подарък от Българския 
културно-просветен клуб, гр. Прага, 
член на Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР. В края на този първи 
учебен час за най-малките, последваха 
снимки за спомен, а когато дойде вре-
ме учителката да си поговори с родите-
лите за предстоящите задачи, гостите 
деликатно се сбогуваха, отнасяйки със 
себе си милите спомени.

Да пожелаем успешна и спорна 
учебна година на българчетата от 
Прага!  ◆

г-жа Мария Георгиева посреща учениците 
по стар български обичай

г-н Кирил Беровски, г-жа Валентина Иванова и посланик 
Лъчезар Петков – снимка за спомен с първокласниците


