„ На Паисий със словата още носим гордостта,
че сме българи и свята е на дедите ни пръстта!“
Първи ноември – един национален
празник, обърнат към най-здравите
корени на българската духовност,
празник на хилядите будители на
българската народна съвест! Първи
ноември е денят, в който България
се покланя пред великия благослов
на своите будители, които изковават
от словото най-мощното оръжие
и превръщат спомена от славното
минало на Отечeството в идеал
и съдба на цял един народ.
Денят на будителите е важна дата
и в училищния календар на БСОУ“Др П. Берон“, когато ученици и учители отдават почит на светлите
личности, чиито дела съхраняват
българската книжнина и култура.
Седмицата преди празника беше
изпълнена с различни дейности
и инициативи, посветени на делото
на книжовниците, просветителите,
на борците за национално освобождение.
Ученици, подготвени от г-жа Мария
Носикова- преподавател по история,
представиха презентации, включващи цял низ от светли имена – чисти

и сияйни , които
Пред бюст-паметника
издигат българна Петър Берон в Прага
ското самосъзнание и превръщат
България в държава на духа.
Представен бе
и „урокът по
родолюбие“, завещан ни от уста
Колю Фичето.
Публиката участва активно в импровизирания
диалог, създаден
от водещия на
презентацията – Калин Георгиев от
благодарим, защото те възвестиха
пред света, че в българската про11-ти клас, което внесе настроение
света и култура светлеят едни от
и празничност в залата.
най-древните пластове на човешката
Светлата дата събра пред бюст-пацивилизация; да съхраним родолюметника на д-р Петър Берон в Прага
бието, да построим мост, по който
група от ученици и учители, които
поднесоха цветя и венец в знак на
младото поколение да пренесе
почит към патрона на нашето учили- българщината в бъдещето – с вяра
в сърцето и с чувство за национална
ще – един от най-ревностните радегордост!
тели за знание, просвета и култура;
към будителите на България.
Снежана Тасковова
Да се поклоним пред тях ! И да им

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Денят на народните будители

„ България като една човешка
длан ...“
Моята България е малка – на картата
е като дланта ми, но нейното славно
минало и природа ме удивляват
и предизвикват гордостта ми .
Гордея се, че съм потомка на велики
царе и славни борци за свобода, че
Кирил и Методий са дали писменост
на всички славяни, че българска
песен се носи в Космоса .
Повод за моята гордост са творбите на известни поети и писатели,
картините на талантливи художници,
песните на народни певици,
изобретенията на български учени .
Моята България е красива !
Когато стъпва на брега на Дунав
и вижда богатите равнини, високите
планини с непристъпни върхове
и пъстри поляни, бистрите реки

и езера, хан Аспарух знае, че е намерил заветната земя за своя народ.
Знае, че тук ще пребъде българският
род, независимо от природните и житейските бури.
Велики царе с меч и перо са бранели
своята страна от върли нашественици и са извоювали правото ни на
равноправна европейска държава .
Моята България е богата !
Плодородна е земята й. Пролет
е зелена и пълна с живот, лете – с натежали класове в златни ниви, есен
– с кехлибарени гроздове и ароматни плодове, зиме – с бяла снежна
премяна .
Богата е с трудолюбивия си и мирен
народ, който не забравя мечтите на
предците си да пази земята за идните
поколения, с несломимия човешки
дух, изстрадал векове робство, но

запазил искрата на гордите Аспарухови българи .
Моята България е част от света !
Нейните културни забележителности,
исторически паметници и съвременни постижения в различни области
предизвикват уважение.
Млади учени доказват знанията
си на престижни международни
форуми, певци и танцьори омайват
с таланта си публиката от всяко кътче
на Земята, лекари и компютърни
специалисти са предпочитани заради
уменията си .
Това е моята България – като дланта
ми, но по-голяма не ми е нужна !
Пламена Светославова Петрова,
ученичка от БСОУ „Д-р Петър Берон“,
град Прага
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