
Един от най-хубавите български 
празници, с който отбелязваме 
скорошното настъпване на проле-
тта – Баба Марта, беше отпразнуван 
с много радост и веселие в Българ-
ското училище в Прага. 
За този ден учениците се подготвя-
ха с голямо желание. Под ръковод-
ството на г-жа Луиза Станева децата 
изработиха с много вкус различни 

мартеници, украсени с мъниста, 
парички, сребърни и златни нишки. 
Изложбата, подредена в Актовата 
зала на училището, предизвика 
голям интерес.
Учениците от трети и четвърти клас 
подготвиха и изпълниха програма, 
посветена на Баба Марта и марте-
ничките. Като чудесни артисти, те се 
вживяха в ролите на горски живот-
ни, които се подготвят за празника 
и неусетно ни разкриха традициите 
и обичаите, свързани с този ден. 
Не липсваше и самата Баба Марта, 
която донесе цяла кошница с марте-
нички и ги раздаде на децата с мно-
го пожелания за здраве и успех. 
Звънките народни песни, в изпъл-
нение на малките ученици, и ръче-
ницата накараха гости и участ-ници 
да почувстват красотата и очарова-
нието на този единствен по рода си 
български празник.
Накрая на победителите в конкур-
са за най-красива мартеница бяха 
връчени награди.  На 3 март учени-
ците и учителите от училище „Д-р 
Петър Берон“ в Прага тържествено 
отпразнуваха големия ден на Бъл-
гария – 131 години от избавлението 
ни от османско иго.
В празнично украсената Актова 

зала се събраха ученици, учители, 
гости. Всички с нетърпение оч-
акваха началото на настъпващия 
празник. Той започна с химна на 
Република България, който накара 
присъстващите да почувстват вели-
чието на този паметен за България 
ден.
В своето приветствено слово дирек-
торката на училището – госпожа Ал-
бена Георгиева, припомни подвига 
на онези, които са жертвали живота 
си за жадуваното и изстрадано Ос-
вобождение. Тя поздрави присъст-
ващите с най-светлия празник на 
България – Трети март, деня в който 
изстрадалата ни родина се ражда за 
втори път.
След словото на директорката 
започна литературно-музикална 
композиция, изпълнена от ученици 
от училището, която майсторски съ-
четаваше стихове, мисли на извест-
ни личности, възрожденски песни 
и илюстративен материал / картини 
и снимки от събитията, свързани 
с Освобождението/. Програмата 
накара всички отново с признател-
ност да си спомнят за подвига на 
онези, които са загинали 
за нашето Освобождение. Пламен-
ните слова, рецитирани с голямо 
въодушевление от участниците, 

изпълниха всички с гордост, че са 
чеда на свободна България.
Тържеството завърши с изпълнение 
на народни хора от танцовия състав 
на училището. Изпълнителите бяха 
бурно аплодирани от присъства-
щите, част от които се включиха 
в танците...

Валерия Тошева

Баба Марта и трети март в българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага 
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БъЛГАрСКо УЧиЛиЩе  
„ Д-р Петър Берон“ – ПрАГА, ЧеХия

ШАНС ЗА вАШите ДецА

уЧИлИщЕТо ПрЕдлАГА: 

 оБуЧЕНИЕ НА уЧЕНИцИТЕ оТ І до ХІІ КлАС По уЧЕБНИ ПроГрАМИ, уТВърдЕНИ оТ 
МИНИСТЕрСТВо НА оБрАЗоВАНИЕТо И НАуКАТА НА рЕПуБлИКА БълГАрИя;

 КАЧЕСТВЕНо оБрАЗоВАНИЕ И ВИСоКо КВАлИфИцИрАНИ ПрЕПодАВАТЕлИ;

 ИЗуЧАВАНЕ НА БълГАрСКИ, АНГлИйСКИ И ЧЕшКИ ЕЗИК;

 ВъЗМожНоСТ ЗА ПолЗВАНЕ НА удоБНо оБщЕжИТИЕ ЗА жИВЕЕщИТЕ ИЗВъН 
ПрАГА;

 доБър СТАрТ В жИВоТА НА уЧЕНИцИТЕ ЗА рЕАлИЗАцИя КАКТо В БълГАрИя 
И ЧЕХИя, ТАКА И В СТрАНИТЕ НА ЕВроПЕйСКИя СъюЗ И По СВЕТА.

КоНтАКт: УЛ. риХтАржСКА 1, / RychtářsKá 1; 160 00 PRaha 6, ČesKá RePuBliKa
теЛ. 00420 233 334 301 иЛи 00420 224 310 433; 
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