На 21. 05. 2015 г. в Посолството на Р
България в Прага се проведе концерт по случай 24-ти май. Той бе
организиран от Посолството на Република България и БКИ в сътрудничество с Нов български университет.
Празничната вечер започна с кратка
реч на Негово Превъзходителство
– г-н Лъчезар Петков, която беше

посветена на ролята
на двамата равноапостоли за създаване
на българската и славянска писменост. По
традиция на този ден
бе връчена грамота за заслуги при
популяризиране на
българската култура
в Чехия. Високото
отличие на Министерството на културата получи д-р Елена
Крейчова, преподавател в Масариковия университет
в Бърно.
Своите награди получиха и учениците, и студентите, участници в конкурса за превод и за есе на тема
„България в дланта ми“. За първи път
в конкурса за превод и есе, организиран тази година от българската
лекторка в Карловия универси-

тет – д-р Таня Янкова, се включиха
освен студенти и учениците от БСОУ
„Д-р Петър Берон“ в Прага. Сред
наградените в раздела за есе са
трима ученици и трима студенти /от
Масариковия университет/, а в раздела за превод две места бяха заети
от студенти от Карловия университет /първо и трето място/, а едно от
университета в Пардубице /второ
място/. Наградите бяха осигурени от
БКИ в Прага и от сдружение „Възраждане“.
Вечерта продължи с концерт на
Ана-Мария Янакиева, Траян Костов
и Юлиян Янев от Нов български
университет. Те изпълниха песни, авторски композиции, джазимпровизации. Сред изпълненията, насочени
към младите хора в залата, особен
интерес предизвика народната песен „Девойко, мари хубава“.
Таня Янкова

Снимка: Мария Захариева
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Краят на учебната година беше
изпълнен с празнично настроение,
с песни и сценични изяви.
На 23-ти май отбелязахме Деня на
българската просвета и култура и на
славянската писменост. В празничната зала звучеше химнът „Върви,
народе възродени“, който изпяхме
заедно с ентусиазираните родители.
Ликовете на славянските просветители украсяваха залата.
През юни удари последният звънец
за тази учебна година в Съботно-неделно училище „Възраждане“. Малките първокласници се разделиха
със своите букварчета и ги предадоха на децата от подготвителната
група, които през новата 2015/2016
учебна година ще бъдат вече в първи клас. На 14 юни в Галерията на
Дома на националните общности
първокласниците показаха пред
учениците и гостите на тържеството,
че могат да четат и пишат. За последния учебен час те бяха подготвили

специална програма, посветена на
тели, родители и ученици, чакаме
буквите. Второкласниците също зави след безгрижните летни дни да
радваха присъстващите със своите
се завърнете с песента от полята
рецитации.
и музиката на морето в училище
Краят на учебната година носи
„Възраждане“.
винаги много радост, смях и планове
за дългата ваканция, както и дългоМария Захариева
очакваните
удостоверения за
завършено
обучение.
Заслужени
благодарности от ученици и родители получиха
учителките
ГалинаПетрова, Красимира Карова
и Полина
Георгиева.
Мили деца,
24-ти май в училище „Възраждане“
скъпи учи-

Снимка: архив на сдружение „Възраждане“
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Краят на учебната 2014/2015 година
в Съботно-неделно училище „Възраждане“

