
22 май 2009 г. Навечерието на най-
светлия празник – на българската 
духовност, на просветата и култу-
рата, на младостта и бъдещето на 
България!
Днес българското училище се 
прекланя пред титаничното дело 
на първоучителите Кирил и Ме-
тодий. Завещали на потомците си 
писменост, която дава мощен тласък 
в развитието на науката и културата, 
солунските просветители отварят 
„златни“ страници в необятната 
съкровищница на духовността.
А тя е вечна и непревземаема кре-
пост!
За родното училище този ден е бла-
гословен.
В БСОУ „Д-р Петър Берон“ цари 
весело оживление. Всички ученици, 
учители, родители, гости са в нетър-
пеливо очакване да станат съпри-
частни на хубавия празник.
Днешният ден е специален и по 
друг повод – за дванадесетокласни-
ците той е последен в Българското 
училище.
Пренасяме се в празничната атмос-
фера на тези незабравими часове....

Под звуците на „Един неразделен 
клас“ абитуриентите, заедно със 
своя класен ръководител г-жа 

Снежана Таскова, бяха посрещнати 
с бурни овации и шумно веселие.
Зрителите, силно впечатлени, бяха 
очаровани от визията на тези мили 
момичета и момчета, изглеждащи 
сега още по-красиви и елегантни 
в своите бални одежди; излъчващи 
увереност и добро самочувствие.
Празникът бе официално открит 
от временно изпълняващия длъж-
ността „директор на училището“, 
г-н Eленко Начев, който поздрави 
всички по случай светлия празник 
и отправи сърдечни слова към аби-
туриентите.
Изненада на завършващите бяха 
подготвили учениците от 11 клас. Те, 
със съдействието на г-жа Станева, 
представиха музикална компози-
ция – Пърформанс, с която по свой 
начин изразиха приятелските си чув-
ства към тях. Изречени бяха прочув-

ствени думи, на раздяла прозвуча 
култовата песен „Клетва“.
Спазвайки училищната традиция, 
единадесетокласниците получиха 
от 12 клас символа на светлината 
и успеха – фигурката на „Ангел – хра-
нител“, която се предава като щафета 
всяка година. Те трябва да пазят тази 
реликва и да я предадат на идващия 
випуск догодина.
Следващите минути бяха посветени 
на изявата на зрелостниците.
Силно развълнувани, Валя, Мария 
и Иглика поздравиха своя класен 
ръководител, директора, учителите, 
родителите, намирайки най-подхо-
дящите думи за израз на благодар-
ност, почит и уважение.
Присъединявайки се към тях, на 
фона на прекрасна музика, Мира, 
Тони, Петър, Йоана, Крум, Силвена, 
Илиян, Елена и Радка представиха 

на добър час, мили момичета и момчета!

ВИПуСК 2009
От 17 до 19. 5. 2009 г. се проведоха Държавните зрелостни изпити.
резултатите са ясни. бСОУ“ Д-р п.берон“ има с какво да се гордее!
всички зрелостници се представиха много добре, изпитите са положени 
успешно. това е първият покорен връх след завършването на учебната 
година. Дванадесетокласниците оправдаха доверието и очакванията на 
класния си ръководител и на учителите.
поздравления, мили момичета и момчета!
Успешно дипломиране!

Випуск 2009
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Графично-детайлни инспирации

литературна композиция, отра-
зяваща неповторимите мигове на 
училищния живот, които от днес за 
тях се превръщат в скъп спомен.
След отзвука на последния акорд, 
думата бе дадена на класния ръково-
дител – г-жа Таскова. С голямо въл-
нение тя произнесе последни слова 
към своите ученици, като изрази 
увереността си в успеха на всички.
„Аз вярвам във вас! Вие ще успеете!
Бъдете силни и търсещи, подхож-
дайте с вяра и воля в постигането на 
целите си.

Побеждавайте изпитанията! Посре-
щайте трудностите без страх!
Учете се на мъдрост от необятната 
книга Живот!“
Пожелавайки „На добър час!“ г-жа 
Таскова, просълзена ,се сбогува 
с абитуриентите.
Раздялата с учителите, учениците 
от другите класове и с родителите 
бе дълга и трогателна, изпълнена 
с тъга , но и с оптимизъм за предсто-
ящите предизвикателства на живо-
та, за големия Ден, който започва от 
утре.

Отзвучават последните изречени 
думи, отшумяват прекрасните мело-
дични звуци.....
Отива си един неповторим празник, 
превърнат във феерия, красота 
и младост.
Остава чудният спомен за нещо без-
възвратно отминало, което се носи 
в сърцето цял живот!

Снежана таскова, учител по бъл-
гарски език и литература

БСоу „Д-р П. Берон“

Всяка година учениците от Българ-
ското училище в Прага участват 
в различни международни кон-
курси за детски рисунки. И този 
път децата работиха с голямо 
въодушевление и старание и ре-
зултатите са чудесни. На конкурса 
„Баба Марта“, организиран от Бъл-

гарското училище в Париж, една 
от наградите бе определена и за 
Венцеслав Каров от седми клас. Той 
се класира на трето място. А в еже-
годния конкурс на Държавната 
агенция за българите в чужбина 
„България в моите мечти“ от 500-те 
рисунки, изпратени от българчета 
от цял свят, четири от наградените 
бяха ученици от БСОУ Д-р Петър 
Берон – Прага. Маргарита Синапо-
ва от 3 клас получи втора награда, 
Иван Ненков от 6 клас – втора 
награда, Симона Нинова от 7 клас – 
втора награда, Константин Цеков от 
8 клас – поощрителна награда. На 
29 юли наградените деца са пока-
нени в Агенцията за официалното 
връчване на наградите.

Не можем да покажем наградените 
рисунки, но имаме възможност да 
видим други творби на учениците от 
Българското училище в Прага.

Луиза Станева, преподавател по 
изобразително изкуство

награди от художествени конкурси

Весели рисунки на най-малките, показващи 
богатството на детското въображение

Цветя, изработени с много сръчност, 
в очакване на лятото

Слънцето е за всички, Маргарита Синапова, 3 клас

Декоративни проекти

Интересните експерименти на  
по-големите с пространството и цветаСн
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