
Поредната творческа изява на 
учениците от БСОУ „Д-р П.Берон“ 
бе осъществената инициатива, по-
дета от талантливите млади автори 
преди няколко месеца – създаване 
на Алманах с ученически творби 
– пространство, където всеки уче-
ник може да се представи с раз-
лични интересни свои творчески 
решения.
Започна се със своеобразна пъстра 
и колоритна експозиция, създадена 
от най-сполучливите съчинения на 
учениците от VI клас при изпълне-
нието на една интересна домашна 
работа по литература.
С помощта на г-жа Станева авторите 
съчетаха литературните произве-
дения със свои подходящи рисунки 
и полученото творение украси клас-
ната им стая.

Но учениците се въодушевиха и про-
дължиха да творят!
Идеята за създаване на Алманаха 
бе на г-жа Тасковова, а осъществя-
ването й се дължи на неуморните 
ученици, които с желание и ентуси-
азъм вложиха част от своя талант 
и умение в часовете по литература 
и изобразително изкуство, но най-
вече – в свободното си време, извън 
училище.
Това е ярък знак, че децата от Бъл-
гарското училище са с разностран-
ни интереси и се справят еднакво 
добре както с уроците, така и с прет-
вореното на листа, и с изящната 
словесност.
Г-жа Станева вложи оригиналност 
и творческо въображение при оф-
ормлението на корицата и умелото 
подреждане на материалите в уни-

калния сборник. В него са поместени 
съчинения, есета, стихотворения, 
импресии, гатанки на ученици от 
почти всички класове, както и много 
рисунки.
Елегантното издание представя 
творческите изяви на младите авто-
ри. Всеки може да прочете написа-
ното и да се наслади на сътвореното.
Тази уникална книга, с богато жанро-
во многообразие, е дело изцяло на 
талантливите ученици, с идеята да се 
допълва всяка следваща година.
Целта е да се съхранят най-сполуч-
ливите ученически творения във 
времето, като началото е поставено 
през учебната 2010/2011 година 
с главни инициатори – учениците от 
V и VI клас.

Снежана тасковова

В историята на Българското въз-
раждане д-р Петър Берон е една 
от най-необичайните фигури. 
Определян е като първият бъл-
гарски енциклопедист и радетел 
на модерното образование. Той 
свързва европейския дух на За-
пада и говоримия български език 
в борбата за народностно самоо-
съзнаване

Името му се свързва най-често 
с „Рибния буквар“, който провъз-
гласява принципите на светското 
образование.
Тази малка книжка, написана на жив, 
говорим език, представлява цяла 
енциклопедия със своето разноо-
бразие и неповторимост.
„Рибният буквар“ е първият ново-
български учебник.

Поради големия интерес към него 
той претърпява 6 издания в продъл-
жение на 20 години, а авторът му – 
д-р Петър Берон се радва на високо 
уважение.
Според панагюрския възрожденец 
Петър Карапетров букварът на 
Петър Берон в онези времена „е бил 
последнята книга за учение; които го 
изучавале от кора до кора, минували 
вече за учени.“
Ние, учениците от първи до двана-
десети клас от Българското средно 
общообразователно училище „Д-р 
Петър Берон“, гр. Прага, решихме да 
направим препис на „Рибния буквар“ 
и така да отбележим по неповторим 
начин годишнината на патрона си. 
Преписът е съкратен вариант на ори-
гинала, като съдържа предисловие, 
осем раздела и обръщение. Прило-
жени са линогравюри на портрета на 
д-р Петър Берон, на растителни и жи-
вотински видове. Влизайки в ролята 
на онези първи будители, с много 
ентусиазъм, талант и творчество все-
ки ученик остави частица от своята 
благодарност и вдъхновение.
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