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Всяка година месец март идва с пър-
вия полъх на ласкавата пролет, за да 
напомни за така жадуваната свобода, 
изгряла на 3 март 1878 година, и да 
закичи всички българи с бяло-черве-
ни мартенички – за здраве, за радост, 
за сила и дълъг живот.
По случай наближаващия национален 
празник на Република България – 
Трети март, и ден преди първи март 
– празникът на Баба Марта, в БСОУ 
„Д-р П. Берон“ се проведе тържествo, 
което събра малки и големи ученици, 
учители, много гости.
Прозвуча Химнът на Република Бъл-
гария, след което водещите Даниела 
Пенкова и Калин Георгиев от 10-ти 
клас откриха училищния празник – с 
тържествени и запомнящи се уводни 
слова, предизвикващи възторг и пре-
клонение.
Гости на празника бяха г-жа Галя 
Димитрова, завеждащ Консулска 
служба в Посолството на Р България, 
г-н Кирил Беровски, председател 
на Българската културно-просветна 
организация в Прага, представители 
на българската общност.
Думата бе предоставена на директора 
на Българското училище, г-жа Мими 
Михайлова. Публиката бе завладяна 
от нейното вълнуващо слово в чест 
на свещената дата 3 март – белязала 
нашето Освобождение. Красноре-
чиво, както винаги, тя напомни за 
значението на този исторически ден, 
за извършените подвизи и за посла-
нията, които са валидни и днес.
Поздравително слово към присъства-
щите за деня-символ на българската 
свобода отправи и г-жа Галя Дими-
трова. 
Празничната програма продължи 

с прекрасните рецитации на Алек-
сандър Стоянов и Димитрия Радкова 
– ученици от 3 клас, както и с предста-
вяне на мултимедийна презентация, 
проследяваща възкресението на един 
народ, който близо 500 години е без 
своя политическа и духовна свобода. 
Трима ученици от 5-ти клас – Даниел 
Янев, Никола Димитров и Звездоми-
ра Лефтерова приятно изненадаха 
публиката, изтъквайки причините за 
своята гордост, че са българи.
Интересният сценарий за празнична-
та програма, която продължи с ра-
достното посрещане на Баба Марта, 
бе дело на г-жа Мария Носикова, г-жа 
Снежана Тасковова и учителките на 
малките усмихнати ученици от 1–4 
клас – г-жа Емилия Пейчева, г-жа 
Емилия Калудова, г-жа Валерия Тоше-
ва, г-жа Диана Кръстенова. Малките 
артисти очароваха публиката с жиз-
нерадостните си весели стихчета и за-
качливи песни и приветстваха с благи 
думи своята чудна гостенка – Баба 
Марта, която им донесе цяла кошница 
с красиви мартенички. 
Празникът на Баба Марта бе предше-
стван от изработването на красиви 
мартенички, в които учениците от 
всички класове вложиха много въоб-
ражение, майсторство и желание да 
създадат нещо неповторимо.
Резултатите от конкурса за най-ориги-
нална мартеница бяха обявени в края 
на този чудесен празник от директора 
– г-жа Мими Михайлова.
Класирането бе в две категории – за 
децата от първи-четвърти клас и за 
останалите ученици.
А ето и имената на победителите: 

първа награда спечели Пресияна 
Асенова от 2-ри клас, втора – Мартин 
Радев от 4-ти клас, трета – Христофор 
Христофоров от 3-ти клас.
Във втората категория награди полу-
чиха следните ученици:
1м. – Маргарита Синапова и Георги 
Стоянов от 9-ти клас,
2м. – Айше Дренкова от 7-ми клас,
3м. – Найден Йорданов от 9-ти клас.
Раздадени бяха и поощрителни награ-
ди: на Васка Йорданова от 1-ви клас, 
Александър Стоянов от 3-ти клас, Ни-
колай Стоянов от 4-ти клас, Габриела 
Гадева от 4-ти клас, Божидар Василев 
от 5-ти клас, Златина Тодорова от 6-ти 
клас, Емилия Ангелова и Мелиса Зия, 
Зинка Миткова и Мариета Маринова 
от 8-ми клас, 
Журито в състав г-жа Луиза Станева, 
г-жа Светлана Васева и г-жа Валерия 
Тошева бе много затруднено при 
определяне на победителите, защото 
всяка мартеничка бе уникат, израбо-
тена с творческа фантазия и майстор-
ски усет.
Уредената изложба от най-сполуч-
ливите мартеници възхити присъст-
ващите, които дълго ги разглеждаха 
и оживено коментираха.
Едни от най-обичаните български 
празници преминаха под знака на 
общата воля за единение, на щастие 
и радост, и лъчезарни детски усмивки.
Участниците в разнообразната праз-
нична програма ни подариха едно 
неповторимо преживяване – вълну-
ващо докосване до света на България, 
в духа на народната традиция.

Снежана Тасковова
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Галя Димитрова,  
завеждащ Консулска служба


