Българите в Чехия

Отново на училище

Лятото изтече като пееща вода, оставяйки ни септемврийска жега и носталгия по все още незастиналите
вълнуващи спомени от ваканцията.
Септември нежно ни погали по
раменете с топлите си слънчеви
лъчи и ни напомни, че е време за
училище.
Най-вълнуващият и незабравим септемврийски ден за малки и големи
несъмнено е 15 септември.
Датата 15 септември ни прави
съпричастни към един общ празник,
почитта към който се крие в дълбоките традиции на българина да тачи
и цени знанието, да гледа на училището като на храм, от който излизат
просветените.
Това е първият учебен ден!
Учениците празнуват! И техните
учители! Родителите – също.
За кой ли път БСОУ „ Д-р П. Берон“
в Прага посреща своето палаво
ято, заредено с енергия и жажда за
знания!
За кой ли път притихналите класни
стаи, изтръпнали от вълнение, очакват с нетърпение своите гласовити
и умни жители!
Отрано училището се изпълни с весела глъчка, усмивки и светлина.
Актовата зала едва побра всички
ученици, учители, родители и гости,
дошли да преживеят заедно приятните мигове на първия учебен ден.
С тържествените звуци на Химна на
РБългария започна празникът на
Българското училище в Прага.
Официални гости бяха: г-н
М.Йовчевски, управляващ Посолството на РБългария в Прага, г-н
В.Гоцев – изпълняващ длъжността
председател на БКИ, г-н П.Попов –
зам. председател на БКПО, г-жа М.
Захариева – председател на сдружение „Възраждане“ и главен редактор
на сп.“ Българи“, г-жа Е.Мандаджиева
– гл. редактор на сп.“ Роден глас“.
По традиция в началото на всяка
учебна година първите сърдечни
думи произнася директорът на
училището.

Г-н Начев поздрави всички и откри
новата учебна година.
След поздравлението и добрите
пожелания на г-н Йовчевски, група
весели и празнично облечени деца
представиха кратка програма, отразяваща радостната атмосфера на
първия учебен ден.
Сред изпълнителите се открояваха
грейналите лица на малките първокласници Люси, Симона и Патрик.
Те с въодушевление рецитираха
първите научени стихчета и придизвикаха нестихващи аплодисменти
у публиката.
Повод за радост и по-бодър поглед
към бъдещето на БСОУ са нашите
първокласници, които тази година
прекрачиха с трепетно вълнение
свещения праг на родното училище.
Учението ще им даде не само безценния дар да четат и пишат, но и ще
им помогне да открият хиляди нови
неща за света и за самите тях.
Затова и символичният Ключ на
знанието, предаден на малкия
Патрик от водещия КристофърАлекс, бе акцентът на този празник
на просветата и духовността.
„ На добър час!“ – пожела г-н Начев
на всички ученици и плисна менчето
с вода.
Под звуците на школското звънче,
първи в сградата на училището влязоха първокласниците, посрещнати
със здравец и пита с мед от своя
класен ръководител
г-жа Тошева. За тях тя бе подготвила

още куп изненади!
А тя, магията на 15 септември всяка
година се повтаря.
Училището оживява. Нещо ведро
и светло витае в атмосферата.
Усмихнати детски лица, развълнувани родители и много цветя – дар за
учителите!

Празник на младостта и надеждата!
Нека да пребъде този ден!
Нека училището остане храм на знанието и човечността и да съхрани
завинаги жизнерадостта, детското
любопитство и усмивките!
Нека то запази впечатляващото си
присъствие в духовния живот на
нацията!
На добър час на всички ученици,
много мъдрост и търпение на всички учители и родители!
С нови надежди за нови успехи
и духовна сила –
Да ни е честита новата учебна година!
Снежана Тасковова,
БСОУ „Д-р П. Берон“
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Снимки: Мария Захариева

„Септември бие своята камбанка
над бели равнини и над скали.
Отворило е днес врати като читанка
училището казва ни: „ Добре дошли!“
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