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По пътя на знанието и познанието

Съставил: Камелия Илиева | Информация и снимки: БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага

Отиде си учебната 2020/2021 г. В нейния край, протекъл не леко, и в голямата си част онлайн, учителите и уче-
ниците от БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага могат с удовлетворение да кажат: „Справихме се – въпреки всичко!“.

Множество реализи-
рани проекти, сре-
щи, програми, учас-
тия в конкурси… 
Множество награ-

ди и вълнуващи емоции…

Ето и кратка ретроспекция на 
отминалата учебна година.

По национална програма „Оси-
гуряване на съвременна обра-
зователна среда“, модул „Биб-
лиотеките като образователна 
среда“ са проведени 6 срещи:

На 16 април, с учениците от нача-
лен етап е осъществено литературно 
четене „Пътят на познанието“ чрез 
онлайн среща с Регионална библи-
отека „Любен Каравелов“, гр. Русе, 
поетесата Мария Донева и четвър-
токласниците на г-жа В. Грънчарова 
от СУ „Йордан Йовков“, Русе. Деца-
та слушаха откъс от книгата „Зог“ 
на Джулия Доналдсън. Четенето на 
Мария Донева ги омагьоса! Тя зав-
ладя вниманието им и те тръгнаха 
да заслужат златна звезда заедно 
със Зог – старателен дракон, добър 
в бълването на огън, в летенето и 
ръмженето, но…, затрудняващ се в 
отвличането на принцеси.

На 14 май, литературното чете-
не „Пътят на познанието“ бе посве-
тено на книгите на Катя Антонова. 
Очарователната калпазанка, малка-
та сладка фея Ванилия от книгата 
„Феята от захарницата“ ни събра на 
втора виртуална среща с Детския 
отдел на РБ „Любен Каравелов“, гр. 
Русе и с писателката Катя Антоно-
ва. Литературното приключение 
започва с личен поздрав от Катя 
Антонова за учениците от начален 
етап. Адриана от IV клас прочита 
най-любимия си и невероятно сме-
шен откъс от книгата. Нашите при-
ятели от Детския отдел продължиха 
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четенето на веселите приключения 
на палавата фея. И сред купища за-
хар споделиха вкусни рецепти от 
готварската книга „Гениалните ре-
цепти за сладкиши на Ванилия“ на 
Катя Антонова.

Културно-литературно наслед-
ство на Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“, гр. Русе

На 17 май, с виртуална разходка 
из красивия дунавски град Русе за-
почна поредната онлайн среща, на 
учениците от БСУ „Д-р П. Берон“ 
– прогимназиален и гимназиален 
етап – с библиотечните експерти и 
специалисти от РБ „Любен Караве-
лов“. Разходката продължи из зали-
те на библиотеката, ретро музея и 
часовниковата кула. Запознаха ни с 
историята си, с това какво е екслиб-
рис, с фонд „Михаил Арнаудов“ и 
книгите му с най-интересни авто-
графи, с най-голямата, най-малката, 
най-дългата книга, книги със звуци 
и панорамни книги. Но когато пред 
камерата поставиха и разгърна-
ха фонотипно издание на „Рибния 
буквар“ – дело на нашия патрон д-р 
Петър Берон, залата ни избухна в 
аплодисменти.

Онлайн среща с къща-музей 
„Иван Вазов“ – София

На 6 ноември бе проведена ви-
део среща на учениците от Х клас 
и г-жа Тасковова с къща-музей 
„Иван Вазов“ – София, като част от 
Националния литературен музей. 
Темата на инициативата бе „Не се 
гаси туй, що не гасне“. Уредникът 
на музея г-жа Цветина Иванова 
изнесе увлекателна онлайн беседа 
– с богат снимков материал и лю-
бопитни сведения за семейството, 
житейските перипетии и огромно-
то творчество на патриарха на бъл-
гарската литература.

Онлайн среща с къща музей 
„Н. Й. Вапцаров“ – София,

като част от Националния ли-
тературен музей. Темата е „Вярата 
на Вапцаров“. Главен уредник Катя 
Зографова участва в срещата. На 
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Краят на учебната 2020/2021 година 
на българското неделно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ в Бърно 
отново ни събра

На 22 май, заедно с ро-
дителите си, наши 
ученици отпътуваха 
за Микулчице, за да се 
поклонят пред памет-

ника и пред делото на Светите братя 
Кирил и Методий, които са и наш па-
трон. За съжаление, поради същест-
вуващите противоепидемиологични 
мерки децата нямаха възможност да 
се представят със своя културна про-
грама, както в предишните години, 
но поне успяха да изразят уважение-
то си към светлия празник, на което 
ги възпитават техните учители.

Следващото събиране отбеля-
за Деня на детето, а то по традиция 
беше организирано в местността 
Kačáta. Родители и деца, всички за-
едно се забавляваха. За децата има-
ше организирани занимателни игри, 
както и състезания с награди. Благо-
дарение на хубавото слънчево време, 
всички спорни игри се реализираха 
и изпълниха с положителни емоции 
малките участници.

 Последното събиране се състоя 
в сградата на неделното училище. 
Приповдигнато настроение и при-
ятелска атмосфера изпълни този 
последен учебен ден. Въпреки слож-
ната ситуация през изминалата го-
дина, неделното училище продължи 
дейността си. Децата се обучаваха, 
както навсякъде в Чехия, в елек-
тронна среда. За някои от тях имаше 
индивидуални консултации. Голяма 
част от учениците попълниха тест в 
края на учебната година. Това беше 
тест от МОН – За установяване на 
езиковите компетентности по бъл-
гарски език за ученици от 1-ви до 
7-ми клас в български неделни учи-
лища в чужбина. Благодарение на 
силната подкрепа от страна на ро-
дителите по време на обучението, се 
радвахме на успех.

 Накрая се състоя тържествено 
раздаване на свидетелствата на уче-
ниците. Нека и занапред да завърш-
ваме така приятно и радостно и след-
ващите учебни години.  ◆

23 април бе реализирана он-
лайн среща с къща-музей „П.К. 
Яворов“, София, като част от 
Националния литературен му-
зей. Темата на инициативата е 
„Творчеството на Пейо Яворов“. 
Участваха XI клас и г-жа Таско-
вова и главният уредник на му-
зея, г-н Милтенов.

По национална програма 
„Участвай и променяй – 
родителят, активен парт-
ньор в училищния живот“

На 17 ноември, от 11.00 часа 
(за I–IV клас) и от 12.00 часа (за 
V–VII клас) се проведе интерес-
на видео среща на родителите 
на учениците от I-ви до VII клас 
с д-р Ива Инковова. Д-р Инко-
вова, която беше гост на БСУ 
„Д-р Петър Берон“, поднесе на 
родителите ценна информация 
относно чешката здравнооси-
гурителна система, здравните 
права и задължения на паци-
ентите. След изнесената от нея 
беседа, родителите имаха въз-
можност да задават въпроси по 
проблеми от здравното обслуж-
ване на децата им, на които по-
лучиха изчерпателни отговори.

Онлайн среща с Историче-
ския музей в град Котел

Изключително сърдечна 
и интересна беше проведена-
та онлайн среща с Историче-
ския музей в град Котел, ре-
ализирана със съдействието 
на директора му г-н Пламен 
Мерджанов. Виртуалната ни 
разходка започна с г-жа Дете-
лина Стефанова-екскурзовод, 
която ни представи любопит-
ни сведения за музея и експо-
натите в него. Вторият лектор, 
г-н Мартин Динев – уредник 
„Отдел Археология“, ни запоз-
на подробно с класната стая на 
взаимното училище, а г-н Иван 
Иванов – уредник отдел „Въз-
раждане“, ни разказа за живота 
и делото на д-р Петър Берон, 
придружени със снимки и де-
тайлни обяснения.  ◆

с много радост, усмивки и гордост за всички българи.


