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Създаваме положителния образ 
на България

И тази учебна година за 
Българското неделно 
училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“, Бър-
но към Българското 

сдружение в града беше изпълнена с 
много събития и приятни моменти, 
както за учителите и учениците, така 
и за техните родители и приятели.

През изминалата 2018/2019 

учебна година учениците имаха 
възможност да се запознаят с кра-
сотата и звучността на българския 
език и с класическите български 
произведения от известни автори. 

Те
кс

т 
и 

сн
им

ки
: Г

ал
я 

Ге
ор

ги
ев

а

грабнаха сърцата на публиката, коя-
то дълго ги аплодира за създаденото 
невероятно усещане за истински теа-
тър и чудесно представление.

А на финала на тържеството – 
най-сантименталната част – изпра-
щането на абитуриентите от випуск 
2019 с класен ръководител г-жа 
Александра Дончева. Подготвена-
та от 11 клас програма ги представи 
като задружен и весел клас, в който 
има и спортисти (Мирослав в нацио-
налния ни отбор по хокей, Цветан – 
футбол), и артисти, и танцьори (Ме-
лиса, Зинка, Теодора, неповторимият 
Цветан), и музиканти, и още много 
таланти, които ще ни липсват, защо-

то са били част от нашите празници. 
Но всяко начало има своя край, а той 
пък е начало на нещо ново. И затова 
на абитуриентския бал имаше, както 
сълзи от вълнение, така и много пре-
гръдки, усмивки, и признания за из-
пълнения с трудности, но и радости 
училищен живот, в който учениците 
се открояват със своята младост, лю-
бопитство и дръзновение, а учители-
те с мъдрост и зрялост, и непресъх-
ващо търпение и вдъхновение.

Ето, за такива мигове, които ка-
рат сърцето да спира за миг, очите 
да плачат, а душата да ликува, жи-
вее учителят и просветителят. Все-
ки, надарен с умението да общува, 

поощрява и преподава нови знания 
на по-младите, ще признае, че учи-
телството не е професия, а мисия. 
Съхраняването на вековни ценнос-
ти, едновременно с овладяването на 
най-нови знания и технологии е за-
дача нелека, отговорна, но и много 
удовлетворяваща, когато в края на 
деня се запиташ какво си дал и как-
во си постигнал днес – за себе си и 
за обществото. „Народността не пада 
там, гдето знан’ето живей“! Затова си 
мисля, че народ, който празнува сло-
вото, писмеността, просветата и кул-
турата не може да бъде унищожен, 
през каквито и тежки изпитания да 
преминава. Честит празник!  ◆

 Творческа работилница за коледни картички, 
които децата си размениха с други деца по света

Изработване на сурвакнициПървомартенска работилница

Изучаване на история и география на България по учебника на Костадин Костадинов
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Текст: Елена Крейчова

Съставители на кратка-
та учебна антология 
„Страници от българ-
ската литература“ са 
преподавателите в Со-

фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ Мирена Пацева, Елена 
Руневска и Станка Панова. Помага-
лото е създадено с идеята, че проце-
сът на съвременното чуждоезиково 
обучение е съчетание на полезното 
с приятното, като студентите имат 
възможност да съобразят часове-
те за подобряване на езиковите си 
способности с личното си време. В 
тази връзка са и предписанията на 
най-новия Наръчник, публикуван в 
допълнение на Общата европейска 
езикова рамка през 2017, където като 
водещи дескриптори са въведени че-
тенето на литературни текстове през 

свободното време, както и анализ и 
изразяване на лично мнение, прово-
кирано от творческия текст.

Учебната антология е съобразена 
с необходимостта от дигитални учеб-
ни материали, чрез които се улеснява 
достъпът до информация, както при 
работа на семинарни занятия (че-
тене, слушане, дискусия, работа по 
групи, създаване на различни типо-
ве текстове), така и за самостоятелно 
четене през свободното време. 

Художествените текстове (повече 
от 70) на класически и съвременни 
автори (над 40 на брой) обхващат пе-
риода от Възраждането до наши дни. 
Те са автентични и са подбрани така, 
че да бъдат в помощ на чуждоезико-
вото обучение за самостоятелно рав-
нище на владеене на езика. Включени 
са произведения и откъси от различ-

ни литературни видове – поезия, 
проза и драма. 

Всеки художествен текст е при-
дружен от кратки бележки за творе-
ца, за основни теми и идеи в произве-
денията му, както и от информация 
за поместената в антологията творба. 
Приведени са снимков материал и 
линкове към налични онлайн ре-
сурси (аудиозаписи в изпълнение 
на артисти, интервюта с авторите, 
страници, съдържащи резюме на ху-
дожественото произведение, песни 
по лирически текстове, преводи на 
текста на други езици в достъпни ли-
тературни сайтове).

Художествените текстове са при-
дружени от пояснения на остаре-
ли, диалектни думи, църковносла-
вянизми, конкретни и абстрактни 
думи, термини и устойчиви съчета-

Страници от българската литература

Освен задължителните часове по 
български език и литература, за 
първи път училището отвори гру-
пи за изучаване на история и гео-
графия на България по учебника 
на Костадин Костадинов. В часо-
вете по история нашите ученици 
се запознаха с великите български 
владетели, български книжовници 
и просветители. Научиха, че ние, 
българите, сме сред най-древните 
европейски народи.

В часовете по народни танци де-
цата се докоснаха до магията на фолк-
лора, с това те развиват усещането си 
за принадлежност и самочувствие, 

опознавайки традиционните българ-
ски танци, музика и обичаи.

Учениците от Българското не-
делно училище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Бърно участваха в раз-
лични фестивали и мероприятия, 
организирани в града и в цялата 
Южноморавска област: междукул-
турен фестивал Babylonfest Brno, 
междукултурен фестивал „Ден на 
националните малцинства“, Тради-
ционен събор на българите в Ми-
кулчице в чест на 24 май и в знак на 
преклонение пред делото на Св. св. 
Кирил и Методий, семинар на тан-
цов ансамбъл за български народни 

танци „Пирин“, събирания на бъл-
гарите в Бърно – Никулденско (с 
никулденски и коледни традиции) 
и Мартенско (отбелязване на Баба 
Марта и 3-ти март). Чрез извънклас-
ната дейност – творческа работил-
ничка за коледни картички, които 
децата си размениха с други деца по 
света, изработване на сурвакници, 
първомартенска работилничка, ри-
суване на Великденски яйца – наши-
те ученици се докосват до богатство-
то на народните традиции и обичаи, 
и по този начин, ние създаваме поло-
жителен образ на България и опозна-
ваме българската култура.  ◆

Ден на националните малцинства Отбелязване на Баба Марта и 3-ти март


