
Най-българският празник  
в БСОУ „Д-р Петър Берон“

нбългария празнува 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската 
писменост! празник на светите братя Кирил и Методий, чието безсмъртно дело съпът-
ства живота на целия славянски свят.

Отново утрото събужда деня с химна 
„Върви, народе възродени“, прелетял 
през границите на милата ни родина, 
осенил със своята тържественост 
и сила една друга България – на 
1300 км от нея, в Българското училище 

в Прага.
Денят бе светъл, вълнуващ, неповто-
рим!
Специален гост на тържеството по 
случай празника бе вицепрезидентът 
на Република България – г-жа Мар-
гарита Попова, която бе посрещната 
сърдечно според българския обичай 
– с пита и стръкче здравец, след което 
тя и придружаващите я официални 
лица бяха въведени в празнично 
украсената зала на училището. Сред 
гостите бяха и членове на училищното 
настоятелство, представители на бъл-
гарските сдружения в Чехия, много 
съотечественици.
Празникът започна с Химна на Кирил 
и Методий, изпълнен от гостуващия 
ни хор „Щурче“ при 144 СОУ „Народни 
будители“, гр. София. 
Днешният ден бе посветен и на най-
малките ученици – първокласниците, 
които днес завършват своята първа 
учебна година. Безспорно, те бяха 
най-щастливи, защото мечтите им са 
сбъднати – вече са грамотни, пред тях 
се откриват широките хоризонти на 
знанието. Изписали благословената 
дума „България“ с букви на изящни 
коронки на главите, първокласниците 

благодариха на своите учители.
Приветствие към гостите, учениците 
и учителите в този тържествен ден от-
прави директорът на Българското учи-
лище – г-н Еленко Начев. Той посочи 
значимостта на празника и призова да 

не допускаме духовността да изчезне 
от живота ни, защото благодарение на 
нея сме се съхранили като нация.
Обръщайки се към първокласниците, 
директорът им пожела да бъдат здра-
ви, трудолюбиви, да обичат училище-
то, с успех да се справят с труднстите.
Денят на славянската писменост е по-
вод да бъдат отличени най-добрите за 
своя целогодишен труд.
Г-н Начев връчи грамоти на ученици, 
изявили се в организираните през 
учебната година конкурси и състеза-
ния и на участвалите активно в учи-
лищния живот. Сред наградените бяха 
Маргарита Синапова от 6-ти клас, Ка-
ролина Ковачева от 7-ми клас, Филип 
Николов от 5-ти кл., Марияна Василе-
ва от 5-ти кл., Емилиян Димов от 6-ти 
кл., Силвана Стойчева от 10-ти клас.
В своето приветствено слово вице-
президентът се обърна към всички 
сънародници в чужбина,“ чиито сърца 
днес туптят в такта на „Върви, народе 
възродени“.
 Г-жа Маргарита Попова изрази гор-
достта си, че в Българското училище 
в Прага се възпитават умни, учено-
любиви и вдъхновени българчета.Тя 
изтъкна ролята на учителите, които 

с труда си се превръщат в истински 
следовници на делото на Кирил и Ме-
тодий и връчи на г-н Начев българския 
трикольор – дар за училището.
С огромно вълнение и дълбока ис-
креност се обърна към своите малки 
възпитаници г-жа Тошева, тяхната 
първа учителка. Тя изрази удовлетво-
рението си от постигнатото, защото 
всички заедно се трудиха неуморно 
през цялата година.
Днес първокласниците получават 
своите първи свидетелства – знак за 
успехите, постигнати с много упори-
тост и постоянство. Г-жа Тошева посо-
чи уникалната възможност те да бъдат 
получени от ръката на вицепрезиден-
та – г-жа Попова, която с удоволствие 
прие поканата.
Като венец на това тържество на 
българщината бяха изпълненията 
на вокална група „Лира“ и на танцо-
вия състав на училището. С песните 
и танците те показаха, че Българското 
училище в Прага изпълнява своята 
благородна мисия на пазител на 
българската идентичност, съхранява 
фолклорните традиции, възпитава 
истински българи.
След тържеството г-жа Маргарита По-
пова се срещна с учителския колектив 
на Българското училище. С благодар-
ност за оказаната чест и с пожелание 
за успешна дейност на президентската 
институция, г-н Еленко Начев връчи на 
скъпия ни гост Почетния знак на учи-
лището, а в Летописната книга остана 
посланието на г-жа Маргарита Попова:

„ Скъпи учители, мили деца на 
България,
По случай 24 май и за вашето дръз-
новение, талант и упорит труд – 
поклон с обич!
Бъдете здрави!
Нека заедно да работим за 
гордостта и достойнството на 
народа ни, на 
Отечеството ни!“

Снежана тасковова
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Вицепрезидентът Маргарита 
Попова и директорът на БСОУ 
„П.Берон“ Еленко Начев


