Коледа е един от най-чистите и прекрасни празници – най-чаканият, най-желаният, най-вълшебният!
Целият християнски свят тръпне
в очакване на Рождеството – изпълнен
с надежда и упование, със светла вяра
в тържеството на доброто.
Коледа носи усещане за нещо свидно
и мило, на уют и тържественост.
Приятна атмосфера цари и в БСОУ „Д-р
Петър Берон“. Настъпва времето на
добрите пожелания и играчките, на
веселия звън на камбанките и песните
край елхата. Класните стаи, коридорите, фоайето грейват в нова премяна – пъстри гирлянди, разноцветни
светлини и оригинални украшения.
В духа на българските традиции
премина Коледното тържество
в училище.В навечерието на празника
– 22.12.2009 год. се проведе коледният базар, превърнал се в съпътстващ
и обичан момент от цялата програма
в празничния ден.
Средствата са предназначени за благотворителната кампания „Българската
Коледа“.
Всеки клас бе подготвил интересни
изненади и бе подредил изкусно своя
щанд.
Оригиналните хрумвания бяха претворени в изящни бижута, сувенири,
красиви картички, свещници, и др.
Впечатляваше изобилието от типично
български сладкиши, баници, питки.
„Продавачите“ бяха най-емоционални
и предлагаха на гостите богатия асор-

тимент от собственоръчно изработените предмети и лакомства.
Безспорно, ярко се открояваше наймалкият участник в базара – Филип от
3-ти клас, който беше донесъл едни от
най-интересните „стоки“.
Целта на всички деца бе да съберат повече средства, за да помогнат според
възможностите си на повече българчета в беда.
Празникът се пренесе на приказно
украсената импровизирана сцена в актовата зала на училището, под сиянието на елхата и блясъка на гирляндите.
Учениците от 4-ти и 5-ти клас представиха част от богатите уникални български обичаи. Красота и вдъхновение
изпълниха залата.
„Ой, Коледо, мой Коледо...“ – нареждаха коледарите благопожелания за
здраве и продородие, а останалите
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Коледа в Българското училище

участници отправиха към гостите
поздрав от зимни стихове и весели
коледни песни. Настроението бе
приповдигнато , а с появата на Дядо
Коледа лицата засияха, сурвакарите се
събраха около добрия старец – с красиви сурвачки и хубави наричания.
И тази година Българският клуб
зарадва учениците от БСОУ със сладки
подаръци.
Г-н Начев поздрави присъстващите
с наближаващите коледни и новогодишни празници, а на децата пожела
хубави ваканционни дни.
Коледното веселие се пренесе
и в класните стаи, където учениците
продължиха своя празник.
Нека да е празнично в душите и радостно в сърцата!
Снежана Тасковова,
БСОУ „Д-р П. Берон“, Прага

рисунки, фотоси, драматизираха. Постепенно и по непри-нуден начин, те
научаваха за седемте чудеса на света,
за националните паркове, за защитените птици, животни и растения,
пренасяха се в Китай, във Франция
и в други краища на земното кълбо.
Нашите ученици трябваше да разкажат
за България в рамките на 15 минути.
Силвана от 8 клас разказа на чешки
език за най-важните събития от историята, за природните и архитектурни
забележителности, представи символите на България и я очерта като съвременна държава от Европейския съюз.
Учениците от 3-ти, 4-ти и 5-ти клас
пяха народни песни, а Маргарита

и Владислав от 4-ти клас бяха подготвили народен танц, който развесели
публиката и тя с бурни ръкопляскания
изпрати нашите изпълители.
Всички бяха много доволни от нашето
участие и се разделихме с пожелание
за нови съвместни изяви.

нимки: Архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“

Поканата отправена от чешкото
училище „Ема Дестинова“ в Прага-6
за участие на наши ученици в Деня
на Земята на 5.03.2010 г. беше приета,
като израз на внимание и желание за
още по-тясно сътрудничество между
двете училища.
Всяка година чешкото училище представя пред своите ученици различни
проекти свързани със Земята, подготвени от по-големите класове. На този
ден в голямото фоайе на втория етаж
на училището, където бяха подредени
много столове и пейки се бяха събрали всички ученици и учители. Там
участниците представяха своите проекти, като разказваха, показваха карти,
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Учениците представиха България в чешко училище
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Мартеница пращам надалече
нишка от живота във дома,
бяла като вишната на двора
и червена – сила на кръвта!
Много обичаи и празници е съхранил българинът през вековете.
Предавал ги е от поколение на
поколение, спазвал ги е, почитал ги
е, за да достигнат те, неподправени,
до наши дни.
Един от тях е Денят на Баба Марта –
красив празник за деца и възрастни.
Той е уникален, защото е типичен
само за България, свързан е с древен
обичай, който има своите хилядолетни корени във фолклорната традиция.
Именно това го прави толкова съкровен и почитан в българското съзнание и културна принадлежност.
Всяка година на 1 март българите
закичват с мартеници дрехите и китките си, подаряват тези вълшебно
преплетени бели и червени нишки,
които символизират здраве, сила,
дълъг живот, благополучие.
Мартеницата е българският знак на
пролетта. Подарена с любов и добри чувства, тя сгрява, носи радост
и приятни усещания, пренася на
хиляди километри – у дома!
Празнично пролетно настроение
цари от ранни зори в Българското училище. Днес, в Деня на Баба
Марта, то е отворило широко врати,
за да посрещне всички, желаещи да
се докоснат до красивия български
празник.Оживлението и тържествената атмосфера са завладели
приказно украсената зала, изпълнена с много гости – представители
на всички български организации
в Прага, приятели на училището,
сънародници.
В публиката присъстваха и чешки
деца от училище“ Ема Дестинова“
в Прага 6, Дейвице.

Г-н Начев, директор на училището,
поздрави ученици и гости с веселия
празник.
Тържеството бе дълго подготвяно
– с много желание и усърдие от наймалките ученици – децата от III, IV
и Vкл. и техните класни ръководители – г-жа Тошева и г-жа Тасковова.
Изпълнението им прикова вниманието на цялата зала...Всички с интерес
слушаха Легендата за мартеницата,
която бе увлекателно разказана от
Кристофър-Алекс от V кл.
Яркото присъствие на децата, облечени в своите сценични костюми на
животни и цветя, оживи публиката
и повиши настроението.
Вниманието бе привлечено и от
Баба Марта ( Айрин от V кл.), донесла на децата цяла торба с мартеници, и от свежия танц на неотразимите Пижо и Пенда (Влади и Марги от
IV кл.).
Малките актьори подариха на всички гости един час, изпълнен с детски
чар, светнали очи, грейнали усмивки, звънки песни и весели танци,
многократно прекъсвани от бурните
аплодисменти на публиката.
В чест на Баба Марта учениците
от Българското училище участваха
в конкурс за изработване на найоригинална мартеница. Г-жа Станева, председател на журито, обяви
резултатите, като връчи награди на
учениците, подготвили най-интересните и изящни мартеници. На първо
място бе класирана Ана Христова от
VIII кл., на второ -Маргарита Синапова от IV кл., на трето – Иванина
Неделчева от VII кл.
Поощрителни награди сечелиха Мая
Здравкова (VII кл.), Лили Стефанова

(VII кл.) и Йоана Атанасова (X кл.)
Специалната награда на журито бе
отредена единодушно на Ралица
Маркова от V клас.
Хубавият празник завърши с великолепно изпълнение на народни
танци, представени от ученици от XI
и XII кл. Залата затрептя от колорита
на нашия самобитен фолклор, а публиката с удоволствие се присъедини
към танцьорите, в ритъма на прекрасното българско хоро.
Здрава и жизнена е народната традиция. И сега тя носи много радост
и красота на народа ни, зарежда
с енергия и надежда, дарява обич
и закрила на млади и стари.
Всеки от нас усеща в себе си силата
на традициите, осъзнава очарованието на народните обичаи. Затова
с усмивка нека закичим любимите
си хора с мартенички – този древен,
но най-български символ и да им
пожелаем „да са бели и червени, да
са весели и засмени“.
Нека да запазим този самобитен
празник със самочувствието, че
е лично наш, прекрасен, неповторим!
Снежана Тасковова,
БСОУ „Д-р П. Берон“, Прага
Баба Марта здраве носи
пълна кошница с цветя
и на всеки на ръката,
връзва някаква мечта –
да я гледа, да я мисли
и да чака пролетта –
да се сбъдне и да цъфне
и да бликне радостта!
Честита Баба Марта, мили Българи!
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Денят на Баба Марта
в БСОУ „Д-р Петър Берон“

Снимки: Архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“

На 4. март. 2010 г. в Българския културен институт в град Прага ученици от Българското
училище участваха в мило и вълнуващо тържество посветено на Баба Марта.
Този път зрителите бяха деца от чешка детска градина, които с нетърпение искаха да разберат защо се носят мартенички, да чуят българските
песни и да видят българските хора.
Тъй като децата от различните народи бързо намират свой общ език, те
много лес-но се сприятелиха.
Когато празникът започна, г-жа Васева обясни на чешки език на малките
зрители за традицията да се носят
мартенички. С голямо внимание
и интерес чешките деца гле- даха
подготвената от учениците от 3-ти
и 4-ти клас и тяхната класна ръководителка
г-жа Тошева програма от песни,
танци и стихове. Най-голямо въодушевление настана, когато Баба
Марта пристигна с цяла торба,
окичена с мартенички и започна да
ги раз-дава на децата. Всяко чешко
дете искаше да отнесе в къщи малък

спомен от тази чудес-на среща. На
края не липсваше и почерпка за
малките зрители и участници, която
беше подготвена от БКИ.
Когато се разделяха, децата от

Българската общност

Мартенско тържество
в Българския културен институт

чешката детска градина вече знаеха
за България и за нейните традиции,
а учениците от училището бяха горди от изпълнението си пред чешка
публика.

3 март
сакрална дата в българската история

Ден, който ни напомня, че сме силен
народ – народ, който през всичките
тежки години запазва своята национална принадлежност, своята
православна вяра, своя борчески
и съзидателен дух.
Ден, в който си спомняме за светия
и безсмъртен подвиг на нашите деди
и свеждаме глави пред паметта на
всички, дали живота си за свободата
на нашата Родина.
Всяка година 3 март идва и с дълбоката ни признателност към доблестните северни войни, дошли да умрат
за България.
За всички поколения българи като
чудна легенда ще останат да живеят
бойните подвизи , извършени по
време на великия освободителен
поход.
Поклон пред всички българи,

носили в сърцето си боен и свободен дух!
Тази година празникът бе отбелязан
по нетрадиционен начин в БСОУ „Д-р
П. Берон“.
В навечерието на светлия ден учениците и учителите от Българското училище изпълниха залата на Българския
културен институт в Прага, за да си
припомнят мрачните дни на робството и да се поклонят пред славното
героично минало на нашия народ.
Г-жа Начева откри тържеството, като
в своето изложение обърна внимание на мястото на 3 март в историческата съдба на българската нация
и преклонението пред падналите за
Освобождението на България.
По случай Националния празник бе
проведен конкурс за създаване на
историческо есе.

Днешният ден бе добър повод да
бъдат обявени резултатите. Домакините бяха осигурили и награди
за представилите се най-добре
ученици.
Г-н Гоцев съобщи имената на победителите: 1 м – Мария Карамфилова
– XI кл.2 м – Мария Димова – IX кл.
3 м – Огнян Малинов – VIII кл.
След тържествената част последва
представяне на българския филм
„Време разделно“.
Директорът на БКИ направи кратък
анонс по екранизацията, като постави акцент върху посланията, отправени към поколенията.
Тържественият ден завърши с отзвуците от филма и предложената
почерпка от любезните домакини.
Снежана Тасковова,
БСОУ „Д-р П. Берон“, Прага
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Всяка година 3 март идва с първия полъх на ласкавата пролет, за да възвести за
така жадуваната свобода на българите, изгряла през 1878 год. с Освобождението от
петвековното робство.
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