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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.


