и науката доц. Румяна Коларова във връзка с първия учебен ден.
Накрая всички се разделихме с пожелание за успешна и ползотворна
учебна година!

крепата и постоянството на родителите, любознателността и упорството на учениците и всеотдайността на
учителите.
Първият учебен ден винаги е съпроводен с много вълнения, хубави емоции, цветя и музика, както и с дългоочаквани срещи със стари и нови
приятели. Музикален поздрав към
всички присъстващи отправиха
малките солистки на вокална група
„Орфей“ Оля, Дара и Надя. След
официалното откриване учениците
и учителите се отправиха към класните стаи, а родителите бяха ангажирани с дооформянето на документите. Бе прочетено и приветствието
на министъра на образованието

Съботно-неделното училище „Възраждане“ е създадено през 2002 г. към
гражданско сдружение „Възраждане“ за деца от български произход,
които посещават чешки училища
и детски градини. Първите учителки в училището са Д. Михайлова, Л.
Владимирова и С. Давидова. Отначало занятията се провеждат всяка
събота в БСОУ „Д-р Петър Берон“.
От 2007 г. училището се помещава
в Дома на националните общности,
където има добра материална
база. Обучението се води по одобрените от Министерството на
образованието и науката адаптирани учебни програми за децата
от българските общности в чужбина. Учениците от училището
участват активно в честването
на националните и традиционни
български празници, които сдружение „Възраждане“ организира в Дома
на националните общности.
(М.З.)
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Снимки: Николай Николов

На 20-ти септември 2014 г. Съботнонеделното училище „Възраждане“
отново отвори врати за българските
деца в Прага, за техните родители
и учители, които макар и далеч от
България, пазят в сърцата си родния
език и култура.
По традиция новата учебна година
започна първата събота след 15
септември в Дома на националните общности в центъра на Прага.
Въпреки натоварената си програма
през седмицата ученици, родители и учители прекрачват прага на
училището всяка събота, обединени
от любовта си към българския език,
фолклор и традиции. Училището
функционира благодарение на под-

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Отново на училище

Училище
Детенце хуб
аво,
пиленце люб
аво!
Къде под миш
ница
с таз малка к
нижица?
Отивам, баб
ичко,
макар и слаб
ичко,
книга да се уч
а,
добро да спо
луча.
Иван Вазов
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