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Текст и снимки: БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага

Наше училищно, мило звънче!
Новата учебна година в БСУ „Д-р Петър Берон“ в град Прага започна без традиционното тържество и 
многобройни официални гости. Както във всички училища в България и в Чехия, училищните врати 
бяха отворени в условията на COVID-19 при стриктно спазване на строгите противоепидемични мерки и 
недопускане на родители и външни лица в сградата. 

Денят 15 септември беше 
различен, различна се 
очертава и учебната 
2020/2021 година, но 
всички заявиха готов-

ност да покажат, че заедно могат да 
се справят с предизвикателствата 
в следващите месеци, разчитайки 
един на друг по пътя към знанието 
и успеха. 

 С нетърпение, още в ранните ча-
сове на деня в училищния двор чака-
ха родители и ученици – с усмивки, 
надежда и с много цветя за класните 
стаи и скъпите им учители. Всички 
се отправиха към класните стаи с из-
ключение на 
най-малките 
ученици – 
първокласни-
ците. С вълне-
ние и трепет 
те изслушаха 
приветствие-
то на директо-
ра г-жа Мария 
Носикова и 
напътствията 
на Азбуката (в 
ролята Викто-
рия Григоро-
ва от IVклас). След традиционното 
предаване и приемане на ключа на 
знанието, първолаците прекрачиха 
прага на училището с пожеланието 
да са здрави и да им върви „като по 
вода“. Те бяха посрещнати и с погача 
с мед. В украсената с много любов 
стая от класния ръководител г-жа 
Валерия Тошева, ги очакваха новите 
учебници и подаръци, осигурени от 
сдружение „Българска православна 
общност в ЧР“ и поднесени от г-жа 
Силвия Кръстева. 

Пожелаваме на всички ученици, 
родители и учители здрава, спокойна 
и успешна нова учебна година!  ◆

Да върви „като по вода“ на най-малките ученици 
пожела директорът на училището Мария Носикова

С блага дума и усмивка бяха посрещнати първокласниците

Педагогическата колегия очаква с оптимизъм 
новите предизвикателства


