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65-годишният юбилей от създаването на

Българското училище в Прага –
благослов на родолюбието
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Честването на 65-годишния юбилей
от създаването на БСОУ „Д-р Петър
Берон“ доказа, че Българското училище в Прага е нашата крепост, обич
и съдба, нашата свещена родина –
тук в чужбина. Празникът се превърна в патетично преклонение пред
отечеството и в модерен благослов
на родолюбието.
Подготовката за честването включваше няколко разнопосочни инициативи: спортни състезания/ на
училищно и извънучилищно ниво/,
фестивал по изобразително и словесно изкуство на тема: „Училище на
бъдещето, бъдеще на училището“,
уреждане на Училищен музей и тържествен концерт с богата празнична
програма от три части.
Гости на тържеството бяха д-р Атанаска Тенева, заместник-министър
на образованието и науката, Негово
превъзходителство г-н Лъчезар
Петков, извънреден и пълномощен
посланик на България в Чешката република, г-жа Вили Стойчева, директор на 18 СОУ „Уилям Гладстон“, град
София; г-н Таньо Стойчев, директор
на Професионална гимназия по
транспорт и енергетика, град София;
г-н Владимир Николов, директор на
Великотърновското училище „Бачо

Киро“, представители от Българския
културен институт в Прага, представители на българските сдружения
в Прага, родители и много други
родолюбиви българи.
Изложбата на ученическите творби
от фестивала по изобразително
изкуство беше открита в 16.00 часа
от г-жа Станева, учител и талантлив
художник с разнообразна палитра. Тя сподели, че изложените по
стените на Актовата зала рисунки,
картини и съчинения разкриват непосредствената прелест на детското
въображение и съкровени мечти за
красиво, разноцветно, лъчезарно
и усмихнато настояще и бъдеще на
училището. Г-жа Тасковова изказа
личната си и всеобща удовлетвореност от завидното участие, искреност, заинтересованост и проявените умения на нашите ученици.
Училищният музей беше открит
в 16.30 часа от г-жа Носикова. В специална зала беше уредена експозицията на изключително ценни за
историческата ни памет предмети
и вещи. Г-жа Носикова сподели,
че това е само началото на едно
вълнуващо и задълбочено научно
изследване на училищната история,
сътворена от хората, за да им служи .

Г-жа Тошева разказа вълнуващи подробности от най-малко известните
първи периоди, посочи имената на
всички директори, които са работили в Българското училище– от
далечната дата 14 февруари 1949
година, когато става официалното му
откриване, досега .
Тържественият концерт започна
в 18.00 часа. В препълнения салон на
училището прозвучаха величавите
акорди на Българския национален
химн, последван от Чешкия национален химн и Европейския химн.
Водещите Гергана и Кристиан от
11.клас приветстваха присъстващите
с бележитата годишнина, а имената
на видните ни гости бяха посрещнати с ръкопляскания от многобройната публика.
Поздравително слово произнесе
директорът на училището г-жа Мими
Михайлова.
Гостите приветстваха аудиторията по
случай празничното събитие.
Водещите прочетоха поздравителните адреси, получени от България
по случай училищния празник.
Празничната програма беше композирана в три части и представи богата палитра от поетични, музикални,
сценични и танцови изяви. Сценарият и подготовката бяха осъществени от госпожите Болчева, Васева,
Станева и Иванова, със съдействието на директора г-жа Михайлова и на
другите преподаватели. В изпълнението се включиха най-активните
ученици от всички класове.
Първата част беше озаглавена
„С българското слово в сърцето“.
Беше представен видеоклип на жизнерадостния училищния живот, подготвен от 10.клас под ръководството
на г-жа Дончева. Вокална група
„Лира“ с ръководител г-жа Костова
изпълни песента „Мечта за изгрев“,
а детската вокална група към начален курс с ръководител г-жа Иванова – песента „ За България“.
Втората част от програмата беше
под надслова „Училище на живо-
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на група „Лира“ зарадва публиката
с още две песни: „Кукла на конци“
и „Вечеряй, Радо“.
Третата част от програмата беше
озаглавена „Благослов на Българското училище в Прага“ и освен едноименното стихотворение включваше
няколко знакови изпълнения. Магията на световноизвестната песен
„Притури се планината“ беше претворена в художествен танц: „Черни
сънища в бели нощи“, изпълнен
блестящо от Таня, Даниела, Лора,
Ана /9.клас/ и Маги /8.клас/. Поетичните послания на стихотворението
„Голямата истина“ бяха представени
от Берна и Кемалие /10.клас/. Последваха изпълненията на пиано от
Христина Йорданова (бивша възпитаничка от випуск 2004) и Танита

Янкова. Детската вокална група се
изяви за последен път с артистично
представяне на училищния химн
„Училище любимо“.
За финал на програмата послужиха вихрените ритми на танцовия
състав „Тони-До“ с ръководител г-жа
Лазарова: многобройните участници
изпълниха Северняшко, Циганско,
Ломско и Право хоро. Приканени
бяха да се включат всички в последното хоро и музиката, стиховете,
танците и усмивките никога да не
свършват!
Българското училище в Прага ще
пребъде – като вечен благослов на
България и пламенните родолюбци!
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та“ и се основаваше на идеите за
надеждата, доброто, приятелството,
обичта и разбирателството. Те бяха
представени в стихотворенията
„Продавач на надежда“ и „Песен за
доброто“, както и с модерния пърформанс – интерпретация на „Митът
за пещерата“ от древногръцкия
философ Платон – успешно дело на
г-жа Станева, в който се включиха
най-много ученици. Интерес предизвикаха също и последвалите две
сценки с оригинална анимация от
талантливия ни бивш възпитаник
Даниел Станчев – „Как изчезнаха
многоглавите лами“ и драматизация
на откъс из „Малкият принц“ , която
представи най-съществените уроци
в живота –невидими за очите и разпознавани само със сърцето. Вокал-

Светла Болчева

141 години от гибелта на Апостола

На 19 февруари преди 141 години
Родината ни губи един от най-смелите си герои, оставил светла диря
в народната памет – Васил Левски .
Народът дълго е чакал своя Апостол. Затова нарежда името му сред
най-великите и праведни мъже
на България. Поставя го на първо
място.

В БСОУ „Д-р П. Берон“ тържествено
бе отбелязана тази светла дата. Със
своето емоционално слово за Апостола на свободата директорът на
училището – г-жа Мими Михайлова,
развълнува аудиторията с внушения за неповторимостта, чистотата
и съвършенството му. Силно и въздействащо прозвучаха и финалните
думи: „ Апостола на свободата няма
гроб и не може да има, защото
е безсмъртен, а безсмъртните пренасят във времето идеите и ценностите за нас, съвременниците.“
Учениците от 5-ти до 12-ти клас,
подготвени от г-жа Мария Носикова, представиха образа на Апостола
през собствения си поглед, прекланяйки се пред делото му, напомняйки за живота му – преминал с мисъл
за Отечеството и неговото освобождение.
Със стихотворение за Левски и разказ за това как той получава прозвището си започнаха петокласниците. Шести клас разкриха любовта
на Апостола към народните песни
чрез думите на тези, които са били
най-близо до него. Прозвуча и любимата му песен .
Седми клас бяха изготвили табло
с интересни моменти от живота на
Дякона, а на публиката представиха
времето, когато е бил учител във

Войнягово. Осми клас отразиха
образа на великия син на България,
изваян в литературата и изкуството.
Предизвикателството на 9-ти клас
към всички ученици бе да посочат
мотивирано качества на Левски.
Борислав от 9-ти клас и Тони от
10-ти изненадаха с нарисувани от
тях портрети, а десетокласниците
характеризираха Апостола чрез думите на Иван Вазов от „Немили-недраги“. 11-ти клас представиха презентация за многобройните имена,
които е използвал той, а 12-ти клас
завършиха със стихотворение –
лично творчество на Константин:
НА ЛЕВСКИ
Куршумите свистят – птици пеят.
Хората живеят, ала думите им тлеят.
Балканът- мълчалив , а духът е боязлив.
Денят е посивял....Апостола разкрит !
Българи, носете гордостта си във гърдите!
Вдигнете знамето и револвера, вместо да спите.
Майки плачат, в далечината се чуват,
българи без сили за свобода се бунтуват.
Левски е герой за българския род,
а родната земя ни кърми с кръв и пот.
Къде е българският дух, народе???
Левски за нас не ще остане само спомен.
Снежана Тасковова
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Васил Левски
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