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ната емисия. Четирима хокеисти – 
Мирослав, Никола, Нино и Николай, 
играещи в елитни чешки клубове и 
един футболист – Цветан, гостуваха 
в студиото. Въпреки тежките си тре-
нировки, те са отлични и много добри 
ученици, пословични със скромността 
си по отношение на спортните си успе-
хи, както в чешките клубове, така и в 
националния ни отбор по хокей (Ми-
рослав – мъже и юноши до 20 г.). 

След спортните новини дойде 
ред на здравословното тото „5 от 
5“, в което Светли и Михаела награ-
диха с плодове отговорилите вярно 
на нелеките гатанки. Възпитанието 
в здравословен начин на живот и 
балансирано хранене е част от все-
кидневните грижи на учителите за 
здравето на децата.

„Светът е оцелял, защото се е 
смял“, заяви Богдан, и всички в залата 
разбраха, че предстоят шеги и много 
смях. Макар и само в първи клас, Йо-
ана завладя публиката с артистично-
то си изпълнение на стихотворението 
„Мечов буквар“. Момчета и момичета 
от трети клас влязоха в ролите на съ-
временни компютърни баби и пре-
дизвикаха много смях с техническите 
си неволи. А комичният скеч на Теа-
тралното студио „Най-новото гадже“ 
бе посветен на всички влюбени.

Плети, плети, бабо Марто, 
изплети ми мартенички!Първи март е един от 

най-любимите празни-
ци за малки и големи. 
С него поставяме сим-

воличното начало на пролетта и 
прераждането на природата. На 
този ден всеки се окичва с марте-
ница с надежда за едно ново, по-
добро начало.

Щастлива съм, че и тази година 
традицията да си направим марте-
ници в българското неделно учи-
лище „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Бърно беше спазена! 

На 24 февруари учителите, де-
цата, техните родители и гости 
се събраха, за да се подготвят за 
най-жизнения обичай в пролет-
ните ни традиции. С трепет децата 
усукваха белия и червения конец. 
Всеки един от цветовете има свое-
то значение – белият символизира 
чистотата, невинността, новото 
начало, а червеният олицетворя-

Последваха още изпълнения на 
Театралното студио – шест басни на 
Алберт Декало, изпълнени прекрасно 
от младите артисти, които се предста-
вят все по-професионално на сцената.

С тяхно изпълнение завърши и 
първата част на програмата. За „Лека 
нощ, деца“, театралите представиха 
на зрителите драматизация на при-
казката за Косе Босе и Кума Лиса. 
Изиграно блестящо от Димитър, 
Александра и Богдан, изпълнението 
предизвика бурните аплодисменти 
на малки и големи от публиката.

В паузата между двете части бе 
организиран благотворителен ба-
зар с продажба на ръчно изработе-
ни мартенички.

Втората част на празника про-
тече като маскен бал с костюми на 
тема „Приказни герои“. Дванай-
сетокласниците бяха подготвили 
много игри, песни и забавления за 
всички възрасти. Чухме едни от най-
обичаните и популярни български 
песни, изпълнени от наши ученици, 
на които публиката вдъхновено при-
гласяше. Най-добрите художници от 
всеки клас за две минути нарисуваха 
любим герой от приказка. В танците 
се включиха всички, дори и учите-
лите, по настояване на учениците. За 
най-добрите имаше награди, както и 

корони за Краля и Кралицата на бала.
На финала, националният ни 

състезател Миро взе микрофона и 
помоли всички да станем и изпъл-
ним заедно химна. Сложил ръка на 
сърцето си, така, както го прави при 
много официални международни 
спортни събития, той стана пример 
за подражание и скоро много други 
деца го последваха. Гледах просъл-
зена тези мои ученици, голяма част, 
от които познавам от малки и неу-
верени деца, всеки със своята често 
нелека съдба, всеки със своята исто-
рия и причина да живее в чужбина; 
гледах тези деца на майка България, 
така различни по месторождение и 
социален произход, и така еднакви 
в стремежа си към по-добър свят 
и живот, откъснати цветя, далече 
от Родината, в които сме успели да 
посеем толерантност и родолюбие, 
както Паисий ни завеща, и които, 
без дори да осъзнават, осмислиха 
всекидневния ни къртовски труд и 
свръхчовешки усилия да образоваме 
и възпитаваме, да помагаме и насър-
чаваме, да коригираме и окуражава-
ме, да сеем Просвета, Вяра, Надежда, 
Любов. Гледах, и бях благодарна на 
Господ за този ден от живота си, за-
щото осъзнах, че моята, и на колеги-
те ми, мисия е изпълнена! ◆

ва живота, зачатието, енергията на 
слънцето и плодородието.

Мартеницата е това, което в един 
ден свързва всички българи по света, 

независимо от това къде се намират те!
Честита Баба Марта на всички чи-

татели, с пожелание за много здраве и 
усмихнати пролетни дни! ◆

Децата с трепет усукват белия и червения конец


