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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Коледа е онова вълшебно време от годината, когато, 
според нашите предци, небето се отваря и посипва със 
сняг, надежда, благодат и чудеса човешкия род. Коледа 
топли сърцата ни, защото по това време всички мислим 
повече за другите, и по-малко за себе си. Щедри сме и в 
подаръците към близки и приятели, и в благопожелани-
ята към тях. Приемаме и раздаваме светлина и надеж-
да за по-добър живот през идната година. Раждането на 
Спасителя събужда и у нас желание да творим добро и 
да обичаме ближните си като себе си.

Много радост 
за присъст-
ващите и 
п р и я т н и 
емоции сът-

вориха и учениците от БСУ 
„Д-р Петър Берон“ в Прага на 
Коледното си тържество на 
17.12.2018 г. в празнично ук-
расения салон на училището. 
Водещата Димитрия обяви, че 
посвещават своя празничен 
концерт на „всички хора, кои-
то всеки ден, с труда си и по-
стъпките си правят света по-
добро място за живеене“. Сред 
дошлите гости бяха времен-
ноуправляващият посолство-
то на Република България в 
Чехия г-н Христо Йовчески, 
съветникът по търговските 
въпроси, г-н Георги Стоилов, 
г-н Володя Гоцев от БКИ, 
г-жа Камелия Илиева, главен 
редактор на списание „Роден 
глас“, представители на Об-
ществения съвет към БСУ, 
много родители и приятели 
на училището.

На небето горе 
 скоро ще изгрее
 чудна и блестяща, 
витлеемската звездица.
Тя ще възвести 
 чудно тържество –
Божие, Христово, 
 Свято тържество!

Пръв г-н Йовчески поз-
драви присъстващите с на-
стъпващия светъл празник, а 
след него директорът на БСУ, 
г-жа Мария Носикова, отпра-
ви топъл поздрав към учени-
ците и родителите, връщайки 
се в своите спомени за дет-
ството и традициите, свърза-
ни с празника, които са почи-
тали в нейното семейство. 

Коледното настроение 
бе повишено с няколко ху-
бави народни и популярни 
коледни песни, вдъхновено 
изпълнени от училищния 
хор „Лира“ с ръководител 
г-н Росен Михайлов. Чухме и 
припявахме „Ой, Коледо, мой 
Коледо“, „Стани, нине, гос-
подине“, „Заспива градът“ и 
„Над смълчаните полета“.

След хор „Лира“ учениците 
от начален курс представиха 
в сценка български народни 
традиции и обичаи, свързани 
с Бъдни вечер и Коледа. Съ-
брани около софрата, децата 
разказаха как са празнували 
нашите баби и дядовци, как-
ва е историята на празника 
и кои са символите му, какви 
ястия се слагат на трапезата, 
защо дървото в камината се 
нарича „бъдник“, а празникът 
на очакването – Бъдни вечер. 
В края на представения коле-

Вокална група „Лира“ с ръководител Росен Михайлов

ССветло тържество ветло тържество 
по случай Рождествопо случай Рождество

Временноуправляващият Българско-
то посолство, г-н Христо Йовчевски

Директорът на училището, 
г-жа Мария Носикова

„Дядовата ръкавичка“ в интерпретация 
на театрално студио „Златното ключенце“

Децата от начален курс представиха български народни традиции, 
свързани с празниците
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ден обичай, с бодри песни и 
наричания за здраве и бере-
кет, пристигнаха и коледари-
те. Изпълненията на малките 
ученици оставиха в сърцата 
ни надежда, че макар и в чуж-
бина, българските традиции 
се познават и приемат от мла-
дото поколение. Избор на се-
мейството е дали ще ги спазва 
и предаде на децата, да знаят 
своя род и корен.

След представянето на 
българската коледна тради-
ция, празникът продължи с 
едно нетрадиционно пред-
ставление на приказката „Дя-
довата ръкавичка“ от участ-
ниците в театрално студио 
„Златно ключенце“ към БСУ. 
Младите актьори завладяха и 
разсмяха публиката с вдъхно-
веното си изпълнение, вли-
зайки в ролите на Снежанка с 
две джуджета, Мечо, Бай Въл-
чан, Кума Лиса, Зайко, Снеж-
ната Кралица, Червената 
шапчица, Дядо Коледа и два-
ма разказвачи. За осъщест-
вяването на драматизацията, 
с декори, сценични ефекти 
и съвети към актьорите по-
могнаха г-жа Луиза Станева, 
г-жа Корнелия Иванова, г-н 
Валентин Вълчев и г-н Пет-
ромил Денев.

Дойде време за изява и на 
танцовия състав към учили-
щето, ръководен от г-н Тодор 
Ралев, бивш наш възпитаник. 
Формацията от шест момиче-
та изпълни красивия женски 
танц ширто от Пиринския 
край, а разширеният състав 
с момчета и момичета от на-
чален, среден и горен курс 
изигра ръченица. Танцьорите 
бяха много красиви в чис-
то новите си носии, прис-
тигнали броени дни преди 
празника. В края на търже-
ството дванайсетокласнич-
ките Зинка и Мелис пока-
ниха всички присъстващи 
да се включат в право хоро, 
което се изви из целия физ-
културен салон и ученици, 
учители, родители и гости 
сплетоха ръце, пожелавайки 
си здраве и спорна година.

Празникът се прехвърли в 
Актовата зала, където всички 
класове бяха подредили маси-
те си и приканяха клиенти. От 
фирмата, осигуряваща закус-
ки в училищната лавка разда-
доха 15 награди от коледната 
томбола и зарадваха децата с 
преносими тонколони, слу-
шалки, дребни сувенири и 
торбички с лакомства. Голяма-
та награда се падна на Патрик 
от шести клас, който спечели 
безплатна закуска всеки ден 
до края на първия срок.

Много вкусни закуски 
имаше и на всички щандо-
ве – питки, баници, соленки, 
сандвичи, кюфтенца, хот-
дог, баклавички, торти, кекс 
и сладкиши, традиционни 
български и чешки сладки, 
снежни човеци от шоколад 
и какво ли още не! Сръчните 
ръце на майки, баби и деца 
и тази година бяха пригот-
вили вкусотии, от които се 
носеше чуден коледен аро-
мат. Единайсетокласниците 
показаха и творческо отно-
шение към празника, изра-
ботвайки оригинален клип, в 
който показват на живо как 
са приготвили своите кули-
нарни произведения. Чудес-
но решение, съвсем в духа на 
Коледа – от краткото клипче 
бликаше настроение, веселие 
и екипна работа, точно като в 
работилница на Дядо Коледа. 
А сякаш грабнати оттам бяха 
и другите произведения по 
щандовете – ярки и красиви 
ръчно изработени картички, 
традиционни сурвачки, ори-
гинални календари, изящ-
ни свещници и много други 
дребни сувенири и украса за 
Коледа, които децата пред-
лагаха с възторг, знаейки, че 
с парите ще помогнат да се 
върне надеждата на някое 
българско дете за здраве и 
повече усмивки.

Надяваме се всеки при-
съствал да е отнесъл в дома 
си частица от коледното на-
строение и дух на чудесните 
деца от Българското училище 
в Прага.  ◆

Коледен 
празник 
в Бърно

В очакване на най-любимите зимни праз-
ници, на 16 декември, децата и родители-
те от Българското неделно училище „Св. 

св. Кирил и Методий“  в Бърно се събраха на 
Коледно тържество. Истинско усещане за праз-
ник създаде богатата трапеза – характерна за 
Бъдни вечер – подготвена с много любов от ро-
дителите! На нея присъстваха: питка с късмет, 
бял боб, пълнени чушки, туршия, тиквеник…

Учениците и родителите имаха възмож-
ност да си изтеглят късметче от баницата, ти-
пична за новогодишната трапеза.

Децата си направиха уникални сурвак-
ници от дрян, украсени с пуканки, сушени 
плодове и задължително с червен конец. В 
творческата работилница беше изработен и 
коледен венец за украса на школото. 

Българско неделно училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“  към Българското сдружение 
– Бърно, Ви пожелава хармония, мир и спо-
койствие в дома, както и много, много любов 
през новата 2019 година! ◆

Текст и снимки: Галя Георгиева

Ученици и родители си изтеглиха късметчета

Децата от неделното училище грижливо изработиха 
своите сурвакници


