Цветя, усмивки, вълнение, емоции –
това е първият учебен ден!
В празничния календар на България
15 септември се откроява със своето
впечатляващо присъствие – празник и за малки, и за големи, един от
най-важните и запомнящите се дни
в живота. Ден, който носи толкова
смисъл и радост за всички; толкова
истински, неподправен, изпълнен
с любов и надежда!
Отново е време за училище. Ето го
дългоочакваният ден!
Нещо ведро, светло и красиво витае
в атмосферата. Децата са вдъхновени, усмихнати, пораснали през
лятото, празнично облечени, с цветя
и в добро настроение.
Любимото училище зове!
И тази година БСОУ „Д-р П. Берон“
в Прага събра ученици, учители,
родители и множество гости в трепетно очакване на първия звънец.
То се превърна в пъстра градина
– изпълнена с грейнали детски усмивки, весела глъчка и много цветя
за учителите. Всичко се слива в едно
дихание – радост, радост.....И музика,
светла музика оглася празнично украсената зала, звучат песни за България! Пъстро, празнично и безкрайно
тържествено! Химнът на Р България
изправи на крака препълнената зала

и постави началото на празника на
просветата и знанието в Българското
училище.
Официални гости на тържеството
бяха: г-жа Елеонора Димитрова –
временно управляващ посолството
на Република България в Чешката
република; г-жа Галина Тодорова –
Директор на Българския културен
институт; г-н Петър Попов – Председател на училищното настоятелство;
г-жа Ели Мандаджиева – представител на Българската културно-просветна организация; г-н Красимир
Бачев и г-жа Силвия Кръстева – членове на училищното настоятелство.
В своето приветствено слово директорът г-н Еленко Начев пожела новата учебна година да е изпълнена
със знания и успехи, а училището да
продължава да бъде огнище на българския дух и култура. Пожелания за
здраве, за успешна и спорна учебна
година отправи към всички г-жа
Елеонора Димитрова. На учениците
пожела да получават знания и добри
оценки, на учителите – да работят
с любов и търпение. Празничната
програма на представителна група
ученици допринесе за веселото
настроение и щастливите усмивки
на присъстващите. Несъмнено найинтересни бяха преживяванията на

най-малките ученици. Публиката бе
възхитена от прекрасните изпълнения на първокласниците Мартин,
Светослава и Алекс, които рецитираха възторжено научените наизуст
стихотворения. През тази учебна
година в Българското училище ще
се учат 11 първокласници, което
е добър и сигурен знак, че то се
утвърждава като любимо място за
българските деца – място, където
идват с доверие и радост и си тръгват със знания и умения, получават
добро образование. С любопитство
и вълнение първокласниците прекрачиха свещения праг на родното
училище. Те бяха посрещнати по
стария български обичай – с питка
и здравец – за да са здрави и силни;
минаха по плиснатата вода от менчето, украсено с цветя, за да им върви
по вода и да имат красива и спорна
учебна година. За всички ученици
днес бе поставен един старт за успех
и добри постижения, за покоряване
на върховете на знанието.
Нека новата учебна година бъде
наситена с ентусиазъм и творчески
труд, с много усърдие, желание, воля
и дух, за да се върви напред и нагоре
по стръмния път на науката.
На добър час!
Снежана Тасковова

Снимки: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“
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„Как радостен си, пръв учебен ден!“

