
Велико е делото на светите бра-
тя – не само поради благодатните 
последици за нас и за славянството 
изобщо; велико е то и като личен 
подвиг, който е несъизмерим.
Хилядолетна е българската почит 
към създателите на славянската 
писменост и на първия славянски 
книжовен език – славянобългарския.
„Българино, знай своя род и език“ 
– бе възкликнал атонският монах 
– и тези думи преминават през 
вековете и достигат до нас като 
заклинание.
Защото ние, българите, имаме с как-
во да се гордеем – оттук, от малка 
България, през IX в. тръгва писмено-
то слово, за да даде духовна храна 
на всички славяни.
Затова ценим така високо делото на 
Кирил и Методий и го приемаме за 
наше свято и родно.
Този най-български празник обеди-
нява минало и бъдеще, за да обогати 
настоящето ни.
Това е ден на учителя, на ученика, на 
училището.
Този празник идва всяка година с не-
увяхваща жизнерадостна атмосфера 
в БСОУ „Д-р Петър Берон“.
Тържеството, посветено на 24 май 
– Ден на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост, за 
пореден път събра в храма на зна-
нието – Българското училище в гр. 
Прага, учениците, техните родители, 
учителите, много гости.
Празничната програма започна 
с тържествените звуци на Химна на 
Кирил и Методий.
В официалната част бяха предста-
вени гостите: г-н Петър Попов – 
председател на Училищното насто-
ятелство, г-жа Мария Захариева 
– председател на сдружение „Въз-

раждане“ и главен редактор на сп. 
„Българи“, г-н Красимир Бачев – член 
на Училищното настоятелство, г-жа 
Ели Мандаджиева – главен редактор 
на сп. „Роден глас“.
Г-н Начев приветства гостите и про-

изнесе слово, посветено на уникал-
ния празник на духовността и про-
светата. От името на гостите поздрав 
отправи г-н Попов.
Представителна група ученици от V, 
VI, IX и X кл. поднесоха на публиката 

Празник на словото, на просветата,
на духовността

в историята на народите винаги е имало по eдна светла дата – момент, който надминава 
епохалността и мащабността на събитията. този ден за българия е 24 май – празник на 
духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката 
и културата.
празник венцеславен – на първоучителите, на солунските равноапостоли Кирил и Мето-
дий, на свещената българска азбука, на писменото слово!
празник на целия славянски свят!
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Еленко Начев, директор на училището

В тържеството се включиха ученици от различни класове
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празнична литератур-
но-музикална композиция в просла-
ва на светите братя.
Безсмъртното им дело, гледано през 
вековете, придобива изключител-
на мащабност и всеобхватност. То 
е продължено и от дейците на бъл-
гарската просвета и култура.
Сред редицата апостоли на българ-
ското слово е и д-р Петър Берон – 
патронът на нашето училище, пред 
чието титанично дело се прекланяме 
днес; личност, внушаваща национал-
на гордост и самочувствие.
Животът и делото му са свързани 
в съзнанието на всеки българин пре-
ди всичко с неговия „Рибен буквар“.
В чест на Патронния празник на 
Българското училище учeниците 
сътвориха своеобразен уникат – 
„Рибен буквар“, създаден от самите 
тях, с помощта на г-жа Станева и г-жа 
Начева.
В продължение на няколко месеца 
децата от всички класове упорито, 
с желание и изключително умение 
изписваха любими цитати и рисува-
ха прекрасни картини, заимствани 
от книгата на д-р Петър Берон.
Получи се оригинално творение, 
достойно за музеен експонат.
Този „Рибен буквар“ бе представен 
в рамките на празничната програма 
и предизвика небивал интерес у 
всички.
24 май е ден, в който се прави 
равносметка за изминалото учебно 
време, ден, в който се награждават 
най-изявените и най-достойните.
Г-н Начев връчи грамоти и награди 
на учениците, участвали най-актив-
но в живота на училището. Това са: 
Силвана Стойчева от IX кл., Ралица 

Маркова от VI кл. , Маргарита Сина-
пова от V кл., Филип Николаев от IV 
клас.
Удостоен с грамота и златен медал 
бе Емилиян Димов от Vкл., пред-
ставил се блестящо на Междуна-
родния конкурс за компютърна 
рисунка и колаж, а Маргарита Си-
напова от Vкл.– с грамота и брон-
зов медал.
Този ден е вълнуващ за всички нас, 
защото щастливите първокласници 
завършват първата си учебна година 
и вече могат да четат и пишат. Техни-
те грейнали лица внасят оптимизъм 
и светъл лъч в живота на училището.
На сцената се появиха гордите пър-
вокласници, които изпълниха своята 
последна за тази учебна година 
празнична програма.
Г-жа Тошева обяви най-радостната 
вест за тях – след положените упори-

ти усилия и труд – всички премина-
ват във втори клас!
Г-н Начев поздрави децата, като 
предостави възможност на гостите 
да връчат първите свидетелства.
Учебната година и тържеството 
на най-малките ученици завърши-
ха с пожелание за щастливо лято 
и с покана веселото детско ято да се 
събере отново наесен.
Този ден бе изпълнен с много усмив-
ки и цветя, обич и признателност 
към учителите, преклонение пред 
олтара на науката.
Нека никога не стихва жаждата за 
знания, духовното ни извисяване 
и светлия зов на българщината у 
всички нас!
Нека да съхраним този чудесен праз-
ник „во веки веков“!

 снежана тасковова
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Учениците направиха препис на Рибния буквар

Първокласниците


