Снимки: Мария Захариева

На 22 септември в Дома на националните общности в Прага бе открита
новата учебна година в Съботнонеделното училище към сдружение
„Възраждане“. Училището съществува
от 2002 г. От 2007 г. то разполага с добра материална база – помещава се
в Дома на националните общности,
който се намира в центъра на Прага.
В училището се обучават деца от български произход, които посещават
чешки учебни заведения. Преобладаваща част от учениците са от смесени
бракове – българо-чешки, българословашки, българо-немски, българосръбски и др.
В първия учебен ден 16 деца прекрачиха прага на училището. Обучението
се води по утвърдените от МОН адаптирани програми за образованието
на деца от българските общности
в чужбина. През тази учебна година
родителите проявиха голям интерес
и към предучилищната група.

По стара българска традиция учениците и гостите бяха посрещнати
с хляб и сол. Букети от
здравец украсяваха
залата. За празничното
настроение допринесе и музиката. Децата
получиха учебни
помагала, тетрадки
и дребни подаръци от
сдружение „Възраждане“, а учителките им
предадоха първия урок по родолюбие.
Третокласникът Стамен Георгиев
поздрави присъстващите с български
детски стихчета.
Следваше импровизиран концерт от
български песни, в който се включиха
всички ученици. Накрая всички се
хванаха на хорото.
Тази година над 250 български училища в чужбина отвориха широко

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Новата учебна година в Съботнонеделното училище „Възраждане“

врати за децата, които искат да научат български език и да се запознаят
с българската култура и традиции на
хиляди километри от Родината си.
С всяка измината година борят им
се увличава така, както се увеличава
броят на българите в чужбина, които
искат да съхранят българското самосъзнание на децата си.
Мария Захариева

Българска традиционна вечер
в Мратин
членове и гости на сдружение
„Заедно“.
Програма бе съставена от български
народни танци, представени от състав „Българи“. Имаше и забавен урок
по танци, ориентална танцьорка
и разбира се – много добро настроение и танци до зори.
Голям интерес към вечерта както

винаги проявиха нашите български
приятели, но и много чехи – жители
на Мратин и околността. Благодарим на семейство Заякови и фирма
„Диама“, както и на прекрасните
танцьори от състав „Българи“. До
нови срещи!
ГС „Заедно“
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Снимки: архив на ГС „Заедно“

Питате се къде е Мратин и защо
точно там се провеждат български
събирания? Отговорът е лесен – отскоро в това близко до Прага селце
бе открит български ресторант. На
16. 11. в това приятно място, което
предлага българска кухня, красива
обстановка и традиционно българско гостоприемство се събраха
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