
21брой 4/2019

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕСК
И

 К
А

Л
ЕЙ

Д
О

СКО
П

„Скъпи първокласници, честит 
първи учебен ден!, обърна се посла-
ник Йордан Първанов към най-мал-
ките, и продължи: Запомнете този ден 
като много специален, като начало 
на един вълнуващ път към знанието! 
(…) Скъпи ученици, пътят към зна-
нието изисква усилия, искам специ-
ално да подчертая думата „усилия“, 

Текст и сним
ки: Галя Георгиева

Училище любимо, към тебе се стремя
Свършва лятото, а с него си отива и лятна ваканция. 

Отново е 15 септември – първият учебен ден за бъл-
гарските ученици! 

С вълнение и трепет българското неделно училище „Св. 
св. Кирил и Методий“, гр. Бърно, посрещна своите деца, 
родители и гости с погача и мед. Неговата дейност тради-
ционно се подпомага от Българското сдружение в Бърно и 
от АБС в ЧР, а през новата учебна година и от Министер-
ството на образованието в България по програмата „Роден 
език и култура зад граница“. 

С гордост и уважение към труда на всички учени-
ци, преподаватели и родители тази година за пръв път в 
нашето училище се открива 5. клас. От 2019 започва да 
функционира и българска детска библиотека в сградата 
на училището!

Успешна и усмихната учебна година!  ◆

защото зад всеки успех има поне 95% 
усилия“, изтъкна г-н Първанов. 

На талант, и безспорно на такива 
усилия, се дължат и успешните пред-
ставяния на децата от вокална група 
„Лира“, с ръководител г-н Росен Ми-
хайлов, които в този празничен ден 
зарадваха присъстващите със своите 
изпълнения. В знак на благодарност 

за участията в различни инициати-
ви, от името на Българския култур-
но-просветен клуб, гр. Прага и на 
„Българска православна общност в 
ЧР“, г-жа Силвия Кръстева подари 
на младите певци блузки с български 
шевици, поръчани специално за тях 
и с размерите на отделните изпълни-
тели. Не мина и без представяне на 
първокласниците – някои – спокой-
ни и сигурни, други – притеснени от 
толкова много хора, но, при всички 
случаи, предизвикващи благосклон-
ни усмивки и умиление. По традиция, 
най-малките ученици получиха пода-
ръци с необходими ученически посо-
бия от Българския културно-просве-
тен клуб в гр. Прага. Децата поздрави 
г-н Вълко Тепеджийски, член на УС на 
БКПК в чешката столица, а приятната 
изненада ги чакаше подредена на чи-
новете в класната им стая. 

След толкова емоции най-после 
дойде ред да звънне училищното 
звънче. Пак по традиция, на почит 
бяха първокласниците, които под 
ръководството на г-жа Диана Кръс-
тенова се подредиха, макар и бавнич-
ко, за да преминат „като по вода“ към 
входа на училището.

Някои от нас, по-любопитните 
гости, си позволиха да надникнат 
в стаята на I клас – тапети, краси-
ви като приказка, красяха стената, 
пред която дечицата се подредиха за 
снимка – бъдете благословени с лю-
бов към знанието, мили деца!  ◆

Родното школо бе уважено от много официални гости.
Отляво надясно: г-жа М. Симова, г-жа Г. Тодорова, Н. Пр. г-н Й. Първанов, г-н Г. Стоилов,

г-жа К. Стоилова, г-н Н. Иванов

г-н Вълко Тепеджийски връчва на първокласниците подаръци от името на БКПК, гр. Прага

На добър час на родното училище в Бърно!


