„15-ти е, и пак септември!“
Ден празничен, благословен, който
поставя едно ново начало, изпълнено с надежди и мечти, с добротворство и любов към науката. Той носи
настроение, сияйни усмивки и трепети, защото е най-вълнуващият
ден за българското училище. Ден,
в който се прекланяме пред духовното огнище на българина – неизчерпаем източник на познания, сила
и авторитет.
Днес БСОУ „Д-р Петър Берон“ в Прага отново отваря широко врати, за
да посрещне своите нетърпеливи
малки и големи ученици, техните
учители и всички, които изпращат
с благопожелание за успех своите
деца.Усмивки, глъч, припряност,
боязън, любопитство, радост, сълзи
– един невероятен калейдоскоп от
емоции в празничния ден!
И цветя, много цветя!
Националният химн на Р България
поставя тържественото начало на
първия учебен ден.
Гости на празника са: г-жа Галя Димитрова – завеждащ Консулска служба
към Посолството на Р България,
г-жа Галина Тодорова – директор на
Българския културен институт, г-н
Кирил Беровски – председател на
Българската културно-просветна

организация, г-жа Ивана Сръбкова
– българист и преводач, г-н Петър
Попов-представител на българската
общност в Прага, представители на
българските сдружения и организации, родители, бивши
ученици.
Директорът на училището,
г-жа Мими Михайлова,
открива новата учебна
година и с мъдри и топли
приветствени слова се
обръща към ученици, учители и родители. Сърдечните думи, отправени към
първокласниците, предизвикват вълнение. И всички
стават част от едно мило
и приятно тържество на
музика и поезия. Ученици
изпълняват любими песни
и стихове, откроява се
звънкият глас на първокласничката Ванеса, рецитирайки първото научено
наизуст стихотворение. За
тях, малките първокласници, днес денят е специален, по-слънчев, по-ведър.
Днес те за първи път чуват
меденото гласче на училищния звънец, с доверие
подават ръка на своята

учителка – г-жа Емилия Пейчева, за
да се втурнат заедно в необятните
светове на познанието, да търсят
новото, интересното, красивото. По
стар български обичай – със здравец, с плисната от бакърено менче
вода, с хляб и сол и с ключа на знанието, който отключва царствените
врати на науката, първокласниците,
последвани от цялото „весело ято“,
минават под пъстрия цветен венец
и прекрачват прага на родното
училище.
Нека да вървят с вяра в душите,
да гледат своите учители с надежда, защото от тях ще приемат
знанието,силата, волята на духа,
които българското училище може да
дари.
Нека 15-ти септември – денят, който
всяка година събира в едно безгрижието на младостта и опита на
мъдростта, остане най-вълнуващ,
най-светъл, най-вдъхновяващ, защото всичко започва от знанието!
Честит първи учебен ден!
Снежана Тасковова

Снимки: архив на БСОУ „Д-р П. Берон“
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Училище, здравей!

