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Коледа – ухаещ, споделен, 
                      вълшебен празник

На Коледа забързаното време спира, човекът себе си в другия 
намира, ражда се отново вдъхновен, готов да срещне със на-
дежда година нова и нов, прекрасен ден.

Хубаво е, че тези 
мигове, събиращи 
близки и приятели, 
за нас, живеещите 
в Прага, могат да 

бъдат споделени в българска ат-
мосфера и с най-важните и ис-
крени участници на Рождествен-
ския празник – децата! Защото 
какво е Коледа без детски смях и 
грейнали очички, без трепетното 
очакване на Дядо Коледа, разна-
сящ подаръци, без детски песни и 
лудории? За радост, Българското 
училище в Прага широко разтва-
ря врати за всички, които обичат 
магията на Коледа. 

В празнично украсения салон, 
на 16 декември, учители, учени-
ци и много гости съпреживяха 
радостта от приближаващите 
светли дни. Програмата бе раз-
нообразна и включваше, както 
любими детски коледни песни от 
репертоара на хор „Лира“, така и 
стихотворения – коледен поздрав 
от трети и четвърти клас, които 
внесоха подходящо настроение 
и подготвиха публиката за след-
ващата изненада. Представлени-
ето на актьорите от театралното 
студио „Златното ключенце“ бе 
изградено по всички правила на 
драматургията и бе с тематичен 
сюжет – „Открадната шапка на 
Дядо Коледа“. Смешни клоуни, 
работливи джуджета и една заг-
рижена Снежанка – всичко сякаш 
върви добре, докато от телевизи-
ята разбират „жестоката“ новина 
за кражбата на шапката на добрия 
старец. Включват се феи и детек-
тиви и всички следи водят към... 
„жена с пола и коса, яхнала метла“. 
Баба Яга се появява с помощника 

в лошотиите Торбалан, и отпър-
во се дърпа, но след като разби-
ра какво значи да бъдеш обичан, 
връща шапката. Празникът е 
спасен и Дядо Коледа се появи, 
звънчетата на шейната му се чуха 
ясно и бе посрещнат с радост-
ни възгласи и шарени конфети. 
Представлението бе следено с ин-
терес от деца и възрастни, а най-
малките се вживяха напълно в 
случващото се на сцената, защото 
спектакълът бе подготвен и изи-
гран много талантливо. В края 
на тържеството имаше и коледна 
викторина с награди и мили по-
желания за всички.

След прекрасните изпълнения 
на певци, актьори и декламатори, 
всички се отправиха към Актовата 
зала, където вече бяха подредени 
масите за коледния базар, отрупа-
ни с ръчно изработени с най-раз-
лични техники коледни картички, 
свещници и разнообразна колед-
на украса. А кулинарните изку-
шения – безброй! Баници, питки 
и погачи, сладки и соленки, слад-
киши и сочни торти, баклави и 
даже на място приготвяни топли 
закуски. Тази година, за пръв път, 
клубовете по интереси в училище 
рекламираха, изложиха и прода-
ваха с огромен интерес от страна 
на купувачите свои продукти – 
парфюми и ароматизатори, осве-
жители и много качествен слайм 
(желе). Половината от събраните 
пари децата от БСУ всяка година 
даряват на „Българската Коледа“. 
Защото Коледа е надежда, споде-
лена трапеза и благословия.

А на вас, мили читатели, же-
лаем здраве, мир и благоденствие 
през Новата година!  ◆
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