
Отново е 15 септември!
Отново е празник – на просвеще-
нието, на устрема, на младостта, на 
бъдещето на България!
Отново БСОУ „Д-р П. Берон“ в Прага 
отваря широко врати, за да посрещ-
не своите обитатели – щастливи да 
прекрачат училищния праг.
Този ден е винаги очакван с вълне-
ние и трепет от ученици, учители 

и родители, защото той събира 
най-светлите надежди на българи-
на, отправени към младото поко-
ление в стремежа му към знание 

и просвета.
Тържеството започна под звуците на 
националния химн.
Залата бе изпълнена с нетърпеливи 
ученици, много родители, бивши 
възпитаници на българското учи-
лище, дошли да споделят общата 
радост в този хубав ден.
Официални гости на празника бяха: 
г-жа Димитрина Попова – съпруга на 
посланика на Р България в Чешката 
република, г-н Йордан Балуров – 
председател на БКПО „Св.Св. Кирил 
и Методий“, г-н Петър Попов – зам.
председател на БКПО, г-н Володя 
Гоцев – представител на БКИ, г-н 
Красимир Бачев – представител на 
БКПО.
Г – н Начев, директор на училището, 
отправи сърдечен поздрав към при-
състващите, като пожела една спор-
на и успешна нова учебна година.
След поздравленията на гостите, 
група ученици представиха лите-
ратурно-музикална композиция, 
посветена на любимото училище, 
с ясното послание, че българският 
език е най-скъпият и най-звучният 
на света, че българската история 

е пълна с героизъм и величие, че 
на картата на света няма по-хубава 
страна от България!
Това бе първият урок по родолюбие, 
подготвен от всеотдайните учители, 
преди да е започнал първият час!
По стар български обичай не липс-
ваха камбанката, китката здравец, 
питата с шарена сол и менчето 
с вода, което г-н Начев плисна пред 
училището, за да въври на всички по 
вода през новата учебна година.
Морето от цветя и усмивки се люшна 
развълнувано и учениците се отпра-
виха към класните си стаи, за да ги 
огреят с ведрите си лица.
След малко глъчката утихна.
Първият школски звънец удари!
Започна първият час!
Всяка нова учебна година е ново 
предизвикателство, което трябва да 
се посрещне с мъдрост, сила и воля 
за успех.
На добър час, скъпи малки и големи 
ученици , по стръмния и благосло-
вен път на науката!

Снежана Тасковова, преподавател 
по български език и литература

нека е благословен първият учебен ден!“
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