Българската общност

24 Май – най-обичаният и светъл празник
в БСОУ „Д-р Петър Берон“
Г-жа В. Тошева и нейните
любими ученици

Щом словото е силно,
духът ни е буден!
Словото е началото!
Начало на светлината
– за да бъде ден;
Начало на разума
– за да бъде Човекът;
Начало на творчеството
– за да бъде културата;
Начало на мъдростта
– за да бъде просветата!
Словото е цивилизация!
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Учителският колектив
с депутати от Народното
събрание и посланик Попов
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Всяка година 24 май идва с блясъка
на своята тържественост, пренесъл
възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия,
най-съкровения, най-българския
празник!
Това е денят на буквите, на просветата, на духа! И на гордостта на поета,
написал „че и ний сме дали нещо на
света – на вси славяни книги да четат.“

Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима
част от световната цивилизация.
Защото българското слово от древни
времена има своята писменост,
своя знак върху културното минало,
настояще и бъдеще на света.
В този ден пеем Химна на Кирил
и Методий, защото 24 май е символ на
достойнство, традиция и духовност!

Достойнство – защото честваме азбуката, която сме дали на света и се
нареждаме сред признатите народи
на Европа – със самочувствие, образованост и културна независимост.
Традиция – защото е най-дълго
празнуването на уникалния празник
в историята – повече от 200 години.
Духовност – защото е празник на
културата, науката и знанието. На

Цецка Цачева
и Еленко Начев

Райна Манджукова

В очакване на делегацията

По традиция бе предаден Символът
на знанието – изящна фигура на
ангел, на 11 клас, които трябва да го
съхранят и предадат на идващите
след тях.
Дванадесетокласниците нетърпеливо слушаха поздравите и пожеланията към тях, готови да се втурнат

2 | 2010

Випуск 2010

и песни за Кирил и Методий, децата
показаха своето отношение към
този велик празник и предизвикаха
одобрение и силни аплодисменти
у публиката.
В този ден казваме „На добър час!“ на
дванадесетокласниците от нашето
училище, защото днес те се разделят
завинаги с него. Последният звънец
за тях вече удари!
Изпращаме ги с пожелание успешно да преодоляват трудностите,
да бъдат победители и никога да
не забравят Българското училище
в Прага, защото миговете, преживени тук, са неотразими.
Учениците от 11 клас поздравиха
своите приятели по оригинален
начин, чрез презентация на всеки
абитуриент – представен с най-ярките си качества и съпътстващ мултимедиен материал.
Г-н Начев, директор на училището,
поздрави присъстващите по случай
Деня на просветата и културата,
както и абитуриентите.Мъдрите му
думи изразяваха ясни послания !Той
връчи Грамота на Моника Илиева от
12 клас за отличен успех и активно
участие в живота на училището.
Г-жа Цачева също отправи сърдечни
слова към ученици, учители и гости,
поздрави завършващите и пожела
бъдещи успехи , а на Бългорското
училище – да продължава своята
благородна мисия на пазител на
българския дух извън пределите на
Родината.
Г-жа Станева, класен ръководител
на 12 клас, се обърна към тях с мили
пожелания.
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хората, които създават устоите на
нацията и пазят нейната идентичност , на тези, които възпитават
поколенията .
В този ден се прекланяме и пред
учителите, които с душа и слово
всеотдайно и неуморно изграждат
духовната крепост на знанието!
В БСОУ „Д-р П. Берон“ празникът
започна в радостна атмосфера, с изключително вълнение и оживление.
Под звуците на безсмъртния химн
на Кирил и Методий започна найобичаният и светъл ден на родното
слово и на българския дух.
Скъпи гости на нашето тържество
бяха: Официална делегация от
Българския Парламент, начело с г-жа
Цецка Цачева – Председател на Народното събрание на Р България, г-н
Здравко Попов – извънреден и пълномощен посланик на Р България
в Чешката република, представители
на българските организации в Чехия,
бивши възпитаници на училището,
родители, приятели.
24 май е личен празник за всеки българин! В това ни увериха със своето
прекрасно изпълнение учениците
от 3 и 4 клас, които отправиха своя
искрен поздрав към тези, които
с любов и постоянство градят, учат,
възпитават – техните учители.
Те ни върнаха към спомена – от първата научена буква до книгата, която
ни е развълнувала и ни е накарала
да се преклоним пред таланта.Те
изразиха своята признателност към
делото на светите братя чрез хубавите стихове, изречени с любов.
С цветя в ръце, с много усмивки
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към нови предизвикателства.
Да им пожелаем попътен вятър
в необятния океан на Живота!
Днес Българското училище усети
сиянието на два празника –

на просветата и светлината, на младостта и бъдещето на България!
Денят, който обединява; денят,
в който един народ отбелязва духовното си пробуждане и вечния

си стремеж към усъвършенстване
чрез словото, образованието, науката, културата.
Снежана Тасковова
БСОУ „Д-р П. Берон“

Снимки: Мария Захариева
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На 22 май, в навечерието на Деня
на българската просвета и култура
и на славянската писменост, учениците и учителите от БСОУ „Д-р
Петър Берон“ посетиха отново
святото място Микулчице – духовен център за българите от Средна
Европа. На поклонението присъства и официалната делегация
от България, оглавявана от Председателя на Народното събрание
г-жа Цецка Цачева. Наши момичета
и момчета, облечени в прекрасни
народни носии, поднесоха венци
пред паметника на Светите братя
Кирил и Методий, чието откриване беше чествано на 23 май
миналата година. Танцовата група
от Българското училище изпълни
две завладяващи хора, а след това
всички – и учители, и ученици, се
включиха във вихъра на българските фолклорни ритми.

След тържеството учениците посетиха замъка „Леднице“, записан
в Световното културно наследство
на ЮНЕСКО. Ежегодната екскурзия
до Микулчице се превърна в една
от хубавите училищни традиции,
съхраняващи паметта на времето
и животворния дух на славянските
първоапостоли.
Светла Васева

Снимки: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“
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Отново в Микулчице

