Септември отново отвори вратите на Съботно-неделното училище „Възраждане“ в град Прага

В слънчевия 20-ти ден на месеца
залата на Дома на националните
общности беше изпълнена с деца,
ученици, родители, учители и гости.
Десетки семейства с български и със
смесен произход доведоха децата си,
за да бъдат възпитавани в български
дух, да учат българско четмо и писмо,
да пазят далеч от Родината си нашите
свидни традиции и обичаи. Много
вълнения и емоции ни донесоха
срещите със стари и нови приятели,
запознанствата с нови учители и ученици, сърдечните разговори с родите-

лите. Децата от предучилищната група
и учениците получиха здравец, за да
са живи и здрави през цялата година.
Разнесе се гласът на първия училищен
звънец и всички ученици и учители
тръгнаха към класните стаи. Преди
това си направихме традиционната
снимка.
През учебната 2015/2016 г. 33 деца ще
вървят по необятния път на знанието,
заедно със своите учителки Галина
Петрова, Полина Георгиева, Даниела
Димова и Здравка Славова.
Нашето училище е отворено за

всички, които искат да учат български
език, история и география, и да тачат
българските традиции. В него всяка
неделя звучи българска музика и се
пеят български песни.
Трудностите не ни плашат, защото винаги ги преодаляваме с общи усилия.
Щастливи сме, че сме заедно в нашето
българско огнище на знания.
Скъпи учители, вие сте тези, които
всекидневно градите училището. Без
вашия ентусиазъм, знания и упорство
то нямаше да съществува.
Мили деца и ученици, запазете в душите си любовта към всичко българско и родно, където и да се намирате.
Уважаеми родители, вие сте истински
родолюбци, защото всяка неделна
сутрин с голямо постоянство и несекващо желание водите децата си в нашето българско училище в центъра на
Прага, помагате ни в организацията на
много празници, които носят радост
на всички нас.
Успешна учебна година!
На добър час!
Мария Захариева

Снимка: Vania images

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Първият училищен звънец в Прага
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На 20.09.2015 г. (неделя) беше първият учебен ден в Неделното училище
в град Бърно.
Желаем на всички ученици здраве,
любознателност, търпение и вдъхновение, които да им помагат в часовете
през цялата учебна година. В часовете
по български език и литература децата ще овладеят четене и писане, ще
затвърдят знанията си за строежа на
езика и езиковите и речеви единици.
Ще овладеят нормите на правоговор,
правопис, пунктуация. Ще развият
устната и писмената реч, въображението и паметта си, творческите си
способности.
В часовете по роден край учениците
ще разширят знанията си за околната среда, ще формират и доразвият
познавателни, практически и комуникативни умения, ще обърнем внима-

ние на културата на общуване и ще подобрят отношението си към околната
среда. Ще научат повече за историята
на България, за традициите, обичаите,

природните богатства, растенията,
животните.
Йоана Христова

Снимка: архив
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Българите в Бърно
вече имат свое училище

