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Текст и снимки: Милена Тилева

На 3 ноември, децата 
имаха един малко по-
различен учебен час – 
урок по патриотизъм. 
Прожектиран им бе 

видео материал, за да се запознаят с 
живота и делото на българските на-
родни будители, защо ги наричаме 
така и защо са толкова важна част от 
историята ни. Под звуците на „Къде 

си, вярна, ти любов народна“, учени-
ците имаха възможността да израбо-
тят колаж на най-видните български 
книжовници и революционери.

Неразделна част от програмата в 
неделното училище са и часовете за 
извънкласни дейности. Осигурявай-
ки разнообразна и интересна извън-
класна среда за изява, се обогатява 
детския талант и чувството за при-

Неделно училище „Родна реч“
Създадено само преди 3 месеца с труда и амбицията на сдружение „Родолюбие“, гр. Хоржовице, то си по-
ставя за цел децата да могат да общуват на майчиния си език, да мислят и разказват за България като за 
своя родина, макар и да не живеят там, да се гордеят, че във вените им тече българска кръв и да бъдат 
достойни посланици на страната ни навсякъде по света.

Неделно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“

Коледа е един от най-хубавите 
празници в годината! Неговата 
магия се пренесе и в българското 
неделно училище в град Бърно. 

Учениците се запознаха с тра-
дициите и обичаите на Бъдни вечер и Коле-
да. В творческата работилница сътвориха 
коледни венци, елхички и други тематични 
украси. По традиция, сръчните родители се 
погрижиха за празничната трапеза, на която 
присъстваха традиционните гозби – боб с 
червени чушки в гърне, туршия, лозови и зе-
леви сармички, тиквеник и още много други 
вкусни ястия.

Весела Коледа и успешна Нова година!  ◆
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надлежност към българското и род-
ното, защото, според учителите им, 
по този начин най-лесно ще се съхра-
ни националната, културна и духовна 
идентичност на живеещите извън ро-
дината семейства и техните деца. Като 
част от извънкласните занимания 
на учениците от БНУ „Родна реч“ бе 
сформирана творческа работилничка 
„Сръчковци“, където децата напра-
виха невероятни изделия – ръчно 
бродирани и апликирани картички, 
свещници, гривни, играчки за елхата 
и други коледни бижута. 

С тези уникални изделия сдруже-
нието успя да се включи в два коледни 
базара: при запалването на коледните 
лампички на елхата в гр. Хоржовице и 
в гр. Прага, с любезното съдействие на 
г-жа Наталия Калайджиева.

Естествено, нямаше как децата 
от „Родна реч“ да не участват и в на-
шенската Коледна трапеза. За да бъде 
настроението наистина празнично 
и рождественско, те попяха коледни 
песни и рецитираха стихотворения. ◆


