Един от най-хубавите български
празници, с който отбелязваме
скорошното настъпване на пролетта – Баба Марта, беше отпразнуван
с много радост и веселие в Българското училище в Прага.
За този ден учениците се подготвяха с голямо желание. Под ръководството 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 мартеничките. Като чудесни артисти, те се
вживяха в ролите на горски животни, 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 мартенички и ги раздаде на децата с много пожелания за здраве и успех.
Звънките народни песни, в изпълнение на малките ученици, и ръченицата накараха гости и участ-ници
да почувстват красотата и очарованието на този единствен по рода си
български празник.
Накрая на победителите в конкурса за най-красива мартеница бяха
връчени награди. На 3 март учениците и учителите от училище „Д-р
Петър Берон“ в Прага тържествено
отпразнуваха големия ден на България – 131 години от избавлението
ни от османско иго.
В празнично украсената Актова

зала се събраха ученици, учители,
гости. Всички с нетърпение очакваха началото на настъпващия
празник. Той започна с химна на
Република България, който накара
присъстващите да почувстват величието на този паметен за България
ден.
В своето приветствено слово директорката на училището – госпожа Албена Георгиева, припомни подвига
на онези, които са жертвали живота
си за жадуваното и изстрадано Освобождение. Тя поздрави присъстващите 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 съчетаваше стихове, мисли на известни личности, възрожденски песни
и илюстративен материал / картини
и снимки от събитията, свързани
с Освобождението/. Програмата
накара всички отново с признателност да си спомнят за подвига на
онези, които са загинали
за нашето Освобождение. Пламенните 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 присъстващите, част от които се включиха
в танците...
Валерия Тошева

Снимки: архив на училище „Д-р Петър Берон“
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Баба Марта и Трети март в българското
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага

ШАНС ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Българите в Чехия

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ
„ Д-р Петър Берон“ – ПРАГА, ЧЕХИЯ

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;

1 | 2009
13

