БСОУ „ Д-р П. Берон“ се гордее със своите талантливи деца. Всяка година младите творци
активно участват в национални и международни конкурси, проявявайки творчество, доказвайки своите изключителни заложби и безспорни качества на победители.
Поредният голям успех на нашите
ученици бе блестящото им представяне на конкурсите, организирани във
връзка с IV фестивал на българите по
света „Аз съм българче“.
Фестивалът се провежда за четвърти
пореден път и има за цел да обедини
българите , живеещи на различни
места по света, мотивирайки ги към
съхраняване на българската култура
и национално самосъзнание; насърчава изучаването на родния език
в чужбина.
Тази година фестивалът бе посветен
на Деня на народните будители и на
Европейския ден на езиците и включваше литературен конкурс и конкурс
за рисунка на тема „Мой град, мой
свят“ или „Аз съм българче“, както
и конкурс за музикално-словесно народно творчество на тема „ С България
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Специалната награда на литературния
конкурс е присъдена на Филип Николаев
Николов от 6-ти клас, 11год.
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В категория проза са отличени следните
ученици:
1м. – Георги Стоянов Георгиев, 13 год.
2м. – Маргарита Георгиева Синапова, 13 год.
2м. – Калин Георгиев Георгиев, 14 год.
3м. – Мариета Стоянова Атанасова, 12 год.
В конкурса за детска рисунка с награди
са удостоени:
Група 9–12 год.
1м. – Станислав Атанасов Цветков, 10 год.
2м. – Виктория Станиславова Вълчева, 11
год.
3м. – Александър Любомиров Кръстенов,
10 год.
Група 13–18 год.
1м. – Даниела Красимирова Пенкова, 14 год.
3м. – Виктория Маринова Тодорова, 13 год.
С високи отличия се окичиха и участвалите в музикалния конкурс.
Група Фолклор
1м. – Теодора Комитова, 15 год.
Група Попмузика
1м. – Силвана Стойчева, 17 год.
2м. – Яна Маркова, 11 год.
Групово музикално изпълнение:
1м. – вокална група „Лира“.

в сърцето“ или „Аз съм българче“.
Класирането бе проведено в три възрастови групи.
Ученици от Българското училище
в Прага участваха в трите конкурса
и „обраха“ най-престижните награди.
Огромна радост и удовлетворение
донесоха за своите учители и съученици отличените „писатели“, „художници“
и „певци“, претворили в прекрасните
си произведения любовта към България.
Финалната част на фестивала тази
година се състоя в гр. Вроцлав, Полша
на 17.11.2012 год., като домакин на
събитието бе асоциация „ Приятели на
България“ – гр. Вроцлав.
Представителна група от БСОУ „Д-р
П. Берон“ участва в тържеството по
случай връчване наградите на най-успешно изявилите се деца.
IV-ят фестивал на българите по света
„Аз съм българче“, 2012 бе открит от

Във Вроцлав

г-жа Деана Иванова – Президент на
асоциация Т.А.Н.Г.Р.А. – Испания.
Приветствени слова произнесоха г-н
Ян Хористковски – Консул на България,
г-н Даниел Данов – Генерален консул
на Р България, представител на Държавната агенция за българите в чужбина, г-н Димчо Ангелов – Президент на
асоциация „Приятели на България“.
В присъствието на много приятели
и ценители на българската култура ,
бе открита изложба от наградените

Аз съм Българче
Мисля за България и всеки ден, когато отворя очи разбирам, че съм в чужда
страна. Мечтая да се върна при близките си, да тичам и играя на зелената
морава, да се надпявам с птиците, да търся най-скришните места на двора.
Сега е вече есен, учебната година е започнала и с нетърпение чакам Коледната ваканция да дойде. И в Чехия през есента листата пожълтяват и падат, но я няма нашата, „златна“ есен, с все още топлото слънце, с големите
гроздове, натежали от сок, с червените ябълки, които падат върху пъстрия
килим на тревата, със сянката на ореха, все така гостоприемна.
Кога ще дойде Коледната ваканция?
Искам да отида в София, да прегърна дядо, да се здрависам мъжки с татко.
Колко е хубаво, когато навън е навалял дебел, пухкав сняг и с татко правим
голям и смешен снежен човек. Нека дните по-бързо минат, за да се завърна
в моята родина – България.
Тук, в Чехия, всеки ден си спомням за нея и въпреки че съм много километри надалеко, аз все още усещам морския бриз в косата си, палещите лъчи
на слънцето по лицето си, а в игрите със съучениците си чувам смеха на
приятелите в България. Гледам снимките, които съм донесъл от лятото, и си
спомням за своите близки.
Гордея се, че съм потомък на своите прадеди – учители, офицер и кмет, знатен занаятчия, наричан „Златния“, заради голямото му майсторство. Пример
за мен е моят дядо. Дядо е един добър човек, на когото искам да приличам.
Той е професор и е постигнал всичко с много труд, постоянство и знания.
Гордея се с хората на нашата България.
Няма значение къде съм по света – Аз съм Българче!
Филип Николов – носител на специалната
награда от литературния конкурс, 6-ти клас, 11 години,
БСОУ“Д-р П. Берон“, гр. Прага, Чешка република

Снимки: архив

Българската общност

Благодарим ви, победители!

Отличените участници, заедно с домакините, представиха празничен
концерт, на който много атрактивно
се изявиха децата от Българското
училище – с фолклорни изпълнения ,
в пъстри национални носии, приковавайки вниманието и предизвиквайки
симпатията на публиката.
В истински празник се превръща всеки постигнат успех на нашите ученици
– важен стимул за бъдещи блестящи

постижения.
И този път те доказаха, че има с какво
да се гордеем.
Да им пожелаем да продължат да
реализират оригиналните си идеи
и интересните си творчески хрумвания, да ни радват с постиженията си
и да прославят родината ни по света.
Снежана Тасковова

Българската общност

рисунки от конкурса „Мой град, мой
свят“, като отличените творби на нашите ученици бяха поставени на видно
място.
Наградите бяха връчени лично от Генералния консул на Р България в Полша
г-н Даниел Данов.
Нашите победители бяха удостоени
с почетни грамоти, много подаръци
и сувенири, а първенците получиха
и стимулиращи награди.

II Международен фестивал
за детско творчество „Коледа, моето семейство, моята родина“

Интересът към фестивала привлече
участници от много училища на територията на Прага – Немското училище, Училището към Посолството на
Руската федерация, Чешкото училище
Náměsti Svobody, Английското училище, Японското училище, Украинското
училище и Българското училище.
Организаторите бяха подредили
в красива експозиция творбите на
участниците.
В многоцветна зимна палитра децата
бяха създали своята вълшебна страна
на чудесата. Истински „произведения
на изкуството“ бяха сътворили децата
от различни националности, представяйки разнообразните коледни
и семейни традиции на своята страна.
С уникалност и своеобразие се
отличаваха рисунките на японските
деца – интересна техника, изпълнена
с туш и акварел; не липсваха и традиционните оригами, отразяващи
празничния дух на далечната
страна.
Оригинално решение
за коледна украса
бяха намерили
чешките деца,
представили
своите майсторски изобретения
на импровизираното коледно

дръвче. А рисунките на руските и украинските деца разказваха снежната
приказка на великата руска зима.
Картините на българските деца се
отличаваха с колорит и разнообразие – по жанр, техника и материали.
Впечатляваха със своите свежи багри
и невероятни идеи творбите на
Мартин от 2-ри клас, на Маргарита
и Георги от 7-ми клас, на Виктория,
Ралица, Таня и Габриел от 8-ми клас.
А коледният клип на Емилиян Димов
от 7-ми клас внесе повече емоционалност, радост и топлина в залата.
Учениците от Българското училище
се представиха и с пространствена
композиция от хартия с коледен
сюжет, както и с неповторимите български шарени
сурвачки.
Вокална група „Лира“ от
Българското
училище

откри празничното събитие с изпълнение на фолклорната песен „Йовано, Йованке“ и любимата на всички
коледна песен „Звънят звънчета“.
Г-жа Галина Тодорова, директор
на Българския културен институт,
поздрави участниците и гостите на
фестивала. Тя предостави думата
на г-н Еленко Начев, директор на
Българското училище, който връчи
на директорите на представилите се
училища дипломи, предназначени за
всички участници във фестивала. За
тях организаторите бяха подготвили
и коледни подаръци.
Съзерцавайки с вълнение колоритните детски творби, всички ние си пожелаваме нови срещи с очарованието,
непосредствеността и чистотата на
детската душа, отворена към доброто
и красотата.
Снежана Тасковова
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Снимки: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“

С наближаването на Коледа атмосферата навсякъде става празнична, коледният дух витае
в пространството и вдъхновява децата да творят.
И тази година – за втори пореден път, на 3-ти декември, се проведе Международният фестивал за детско творчество „Коледа, моето семейство, моята родина“, организиран от Българския културен институт в Прага и БСОУ „Д-р П. Берон“.
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