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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“ и архив на БСУ „Д-р П. Берон“ 

Патронът на учили-
щето, д-р Петър 
Берон, е учен-ен-
циклопедист, фи-
лософ и естестве-

ник, виден педагог и просветител, 
дипломиран лекар, дарител и 
будител, живял, учил и препода-
вал в много европейски столи-
ци, включително и в Прага. Не-
говото гениално научно дело и 
родолюбие вдъхновиха учители 
и ученици за инициативата „По 
стъпките на нашия патрон – д-р 
Петър Берон“. Възпитаниците на 
училището се запознаха с някои 
от науките, в които той е оставил 
следи, посещавайки тематични 
музеи, градини и галерии в Прага. 

Първи бяха младите учени 
от клубовете по интереси „Аз и 
светът около мен“ и „Графичен 
дизайн“, които посетиха музея на 
„Apple“ и се запознаха както с ис-
торията на една от най-успешните 
фирми за производство и продаж-
ба на потребителска електроника, 
компютърен софтуер и персонал-
ни компютри, но така също и с 
философията на създателя й, Стив 
Джобс. Девизът „Th ink diff erent“ 
(„Мисли различно“) и иноватив-
ните продукти на компанията 
бяха повод за много дискусии по 
време на и след посещението. 

Следващата стъпка бе напра-
вена от учениците от 12 клас, 
които избраха Антропологиче-
ския музей (Hrdličkovo muzeum 
člověka) към Природонаучния фа-
култет на Карловия университет, 
където вниманието им бе привле-
чено от интересните експонати от 
постоянната експозиция – кости, 
скелети, черепи на хора и живот-
ни, тематично подредени по раз-
дели като „Човешката еволюция“, 
„Примати“, „Анатомия“ и др.

Младите природолюбители 
от 7, 8, 9 и 11 клас посетиха Бо-
таническата градина към същия 

Факултет и с интерес разгледаха 
сбирките от тропически и суб-
тропически растения, миниатюр-
ни и гигантски кактуси, както и 
клетките с екзотични папагали. 
Навън си направиха снимки сред 
алеите с кокичета, кукуряк, иг-
лика и зюмбюли, а до цъфналия 
дрян забелязаха две игриви кате-
рички и птички. 

Запленени от „рибата“ на ко-
рицата на „Рибния буквар“ най-
малките изследователи от 1, 2 и 3 
клас се „гмурнаха“ в аквариумите 
на изложбата „Морски свят“. Раз-
ноцветните рибки, акули и други 
морски обитатели, кораловата 
пещера и минералите привляко-
ха вниманието им, а след това се 
забавляваха, рисувайки видяното 
върху интерактивен мултимеди-
ен десктоп.

„Зрителната тръба“ на д-р Пе-
тър Берон е първият наблюдате-
лен уред на Обсерваторията към 
Софийския университет и този 
първи български телескоп, изо-
бразен върху банкнотата от десет 
лева заедно с портрета на учения, 
предизвика интереса на млади-
те астрономи от четвърти клас 
да посетят Планетариума в Пра-
га. Тук те се запознаха и с други 
уреди за наблюдение движението 
на звездите и планетите, както и 
с интересни явления, предмет на 
изучаване от астрономията.

Д-р Петър Берон е талант-
лив учен, положил основите на 
много науки, както и на светско-
то образование и възпитание на 
учениците, затова признателните 
възпитаници от училището вся-
ка година поставят цветя на не-
говия паметник в центъра. Тази 
година петокласниците положи-
ха по една роза под скулптурния 
портрет на този забележителен 
българин, посветил живота си на 
святото родолюбиво дело – съз-
даване на училища, просвещение 

Уроци по  

С интересни прояви и мило тържество бяха
отбелязани патронният и Националният
празник в Българското училище в Прага.
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и възпитание на поколения буд-
ни българи – учители и ученици. 
Дори след смъртта му, дарените 
от него средства за построяване и 
издръжка на Одринската мъжка 
гимназия служат на Родината и 
на българския народ.

Защото щеше ли в календара 
да е отбелязана с червено датата 
Трети март, щеше ли да изгрее 
свободата след петвековния мрак, 
ако не бе делото на будителите, на 
Левски и Ботев, на революцио-
нерите, героите от Априлското 
въстание и Шипченската епопея? 
Едва ли. Тържеството по случай 
Националния ни празник в Бъл-
гарското училище бе посветено 
на всички, извоювали свободата 
ни. За нея, заветната дума „Сво-
бода“, извезана на знамето на 
въстаниците и постигната с кръв-
та на хилядите жертви говори в 
приветственото си слово и дирек-
торът, г-жа Мария Носикова. Тя 
поздрави всички с деня на Осво-
бождението, когато нашата скъпа 
родина се завръща на картата на 
Европа. Пожела здраве и про-
летно настроение по повод Баба 
Марта и съобщи с гордост имена-
та на учениците от начален етап 
в състезанието „Аз, природата и 
светът“, които получават грамоти 
от Съюза на българските учите-
ли за отличното си представяне. 
Следващите награди, спечелени 
от наши ученици, пристигнаха от 
Мадрид, от XI фестивал „Аз съм 
българче“, в който с първа и спе-
циални награди от литературния 
конкурс са отличени Вили, Ни-
колай и Аксат от 7 клас и много 
ученици от конкурса за рисунка.

Литерат урно-музикалната 
програма, посветена на Трети 
март, продължи с презентация, 
направена с откъси от филма 
„Героите на Шипка“ на фона на 
песента „Стани, стани, юнак бал-
кански“. Героичните сцени и при-
зивните слова на Добри Чинтулов 
ни върнаха в епохата на Възраж-
дането, за да сведем глава пред 
подвига на падналите за свобо-
да. Още една песен на Чинтулов, 
„Вятър ечи, Балкан стене“, този 

път в изпълнение на хор „Лира“, 
прозвуча в програмата. Освен 
нея, хористите ни поздравиха и 
с красивите народни песни „Дил-
мано, дилберо“ и „Залюбила мал-
ка мома“. 

С най-интересните природ-
ни „рекорди“ в Родината ни за-
познаха учениците от 3 клас с 
презентацията си „Най-, най-… 
в България“. Те бяха подбрали 
любопитни факти за най-старото 
обработено злато и най-старото 
дърво, най-големия манастир, 
най-високия връх и водопад, 
най-дългите река и пещера, най-
дълбокото езеро, най-голямото 
село и най-малкия град, както и 
за първия български космонавт 
Георги Иванов, най-награждава-
ния огнеборец Тошко Бързилов 
и ненадминатия рекорд от 209 
см на царицата на високия скок 
Стефка Костадинова. Презента-
цията на малките ученици пока-
за не само знания за богатствата 
и красотите на нашата Таткови-
на, но и гордостта им от пости-
женията на българите.

Празникът премина към вто-
рата част, посветена на първия 
пролетен празник, Баба Марта, 
със сценичното изпълнение от 2 
клас „Зимата, пролетта и детето“. 
Учениците от 4 клас, облечени в 
народни носии, представиха „По-
срещане на Баба Марта“, в което 
разказаха легендата за възник-
ването на мартеничките още по 
времето на хан Аспарух, поясни-
ха как красивите накити от вълна 
и коприна се даряват за здраве, 
хубост и радост и се свалят при 
появата на първия щъркел. Баба 
Марта (Емма) беше добронаме-
рена и подари една огромна мар-
теница на г-жа Носикова, за да 
бъдат всички ученици здрави и 
да свързва всички българи, така, 
както е заръчал Аспарух.

Празниците в Българското 
училище носят винаги емоции и 
настроение, учат на родолюбие, 
съхраняват народната памет и 
възпитават българчетата в Прага 
в дух на свобода, творчество и чо-
вешки ценности. ◆
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