
Има имена в българската история, 
които винаги ще помним, като неу-
вяхващ пример за доблест и нрав-
ствена чистота. Бунтовното време 
роди най-ярката звезда на бъл-
гарската свобода –Апостола Васил 
Левски.
Своята признателност и почит пред 
саможертвата на героя, изрази-
ха учениците от БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ с вълнуващи стихове, музика 
и презентация. След думите на во-
дещите – Петър и Дарин от 11. клас, 
започна изпълнението на стихотво-
ренията. Тъжни, но истински вълну-
ващи – изпълнени проникновено от 
ученичките Айрин, Ния и Силвана. 
Отбелязването на 139-та годишнина 
от гибелта на Апостола ни връ-
ща към размисли върху това, как 
личността може да повлияе върху 
хода на историята. С кратко слово 
учителката по история посочи, че 
Левски винаги ще остане мерило за 
нравственост и величие за поколе-
ния българи. Гордият революционен 
дух на Дякона, великата му мисъл, 
проницателност и силна воля допри-

насят за безсмъртието, което днес 
поколенията му отреждат. Васил 
Левски е национален герой и иде-
олог за чиста и свята република 
– мечта, която осмисля подвига му 
и го превръща приживе в легенда. 
Когато застанем пред лика на Апос-
тола, когато видим устремения му 
поглед към бъдещето, когато усетим 
гордата му осанка, се чувстваме 
силни, готови за предизвикател-

ствата на времето, в което живеем 
и осъзнаваме, че бъдещето принад-
лежи на потомците на Дякона, т.е. на 
нас. В тишината на душите си, пред 
собствената си съвест, ние тайно по-
лагаме клетва да следваме идеалите 
и заветите на Апостола.
Дълбок поклон пред паметта на 
Апостола!

Катя начева

оБЯВа
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „Д-р П. Берон“ – ПРАГА, ЧЕХИЯ

ШАНС ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА
 
УЧилиЩетО преДлага:
1.  Обучение на учениците от І до ХІІ клас по учебни програми, утвърдени от Министерството на образование-

то, младежта и науката на Република България;
2. Качествено образование и висококвалифицирани преподаватели;
3. Изучаване на български, английски и чешки език;
4. Възможност за ползване на удобно общежитие за живеещите извън Прага;
5.  Издадените от училището документи за завършен клас, завършен етап на обучение и завършено средно 

образование се признават от чешката образователна система;
6.  Добър старт в живота на учениците за реализация както в България и Чехия, така и в страните на Европей-

ския съюз и по света.

КОнтаКт: Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona
Rychtářská 1, 160 00 Praha 6-Dejvice 
tel./fax: +420 233 334 301, http://www.bgschool.eu

Поклон пред паметта на Васил Левски 
Минута за поклон. да помълчим !
най-святата минута във живота ни !
Ще можем ли дълга си да платим,
Апостоле пред твоята голгота ?
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