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„Когато изперво видех по дру-
гите страни, че децата наче-
ват да четат книги, писани 
по техния език, познах кол-
ко зле струват по нас учите-
лите и колко напразни мъки 
теглят горките деца, защото 
като преминат младостта 
си в школото с толкози страх 
и треперане, излазят и незна-
ят барем името си да пишат, 
нито да си сметат, щото 
вземат и дават, ами по дуке-
ните, ако им се случи, понау-
чават се малко нещо. Почудих 
се, как през толкова векове не 
се намери ни един да познай 
това окаяно състояние и да 
покаже един прав път към 
учението.Това дело възприех 
аз... Всякой, който види тази 
книжка, надея се да се зарадва, 
а най-много учителите, защо-
то тия, струва ми се, отколя 
щяха да изоставят псалти-
рите и часословите, от които 
децата не разбират нищо, ако 
имахме някоя книга на нашия 
език, напечатана за тях.“

Из предговора на „Рибния буквар”

„И оставам усърден
за всека услуга 
на отечеството си.“

Д-р Петър Берон
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Да си спомним началото….
Началото му свързваме с имена-

та на Богдана Тошкова и Александра 
Неделчева, две учителки, които Ми-
нистерството на народната просвета 
изпраща в Прага през октомври 1948 
година. Със съдействието на Друже-
ството на българите, живеещи в Прага, 
те подготвят откриването на Народно 
основно училище „Георги Димитров”, 
което заедно с интерната към него 
започва да функционира от 2 януари 
1949 година. В началото са се събрали 
30 деца, а до края на януари броят им 
достига 40.

Така започва историята на училище-
то, която продължава вече 65 години.

През годините броят на ученици-
те, както и видът на училището мно-
гократно се променя. През 1996 г. то 
е преобразувано в средно общообра-
зователно училище и е преименувано 
на името на големия български учен и 
просветител д-р Петър Берон, живял и 
работил в Прага. През 1997-1998 г. учи-
лището се премества в нова сграда – на 
ул. „Волкерова” 11, а на 11 май 2003 г. 
училището чества двоен празник – 55 
годишен юбилей от основаването си 
и преместването си в нова, просторна 
сграда на ул. „Рихтарска” 1, където се 
помещава и до днес.

Днес...
Днес в училището с 12-годишен 

срок на обучение се учат 173 ученици.
Преподава им професионален екип 

от 16 преподаватели с директор Мими 
Михайлова. Училището разполага с 
просторен физкултурен салон, обще-
житие, модерен компютърен кабинет, 
изучава се чешки и английски език.

Огнище на българщината
в сърцето на Европа

2015

1968

1948
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– Госпожо Михайлова, как се 
чувствате след една година на 
позицията си като директор на 
БСОУ „Д-р Петър Берон”, град 
Прага?

– Доста натоварена, но и удо-
влетворена.

– Кое Ви носи удовлетворе-
ние?

– Доволна съм от реализаци-
ята на 17 училищни изяви и 11 
извънучилищни партньорски 
участия за учебната 2013/2014 
учебна година, както и от по-
добаващото тържествено отбе-
лязване на 65-годишнината от 
създаването на училището. В 
юбилейната програма участваха 
всички – и ученици, и учители. 

Идеята ми да съберем късче-
тата история, спомените за съ-
бития и личности и да се създаде 
училищен музей бе подкрепена 
от клуба по етнография и наро-
дознание и от всички колеги. На 

Мими Михайлова, 
директор
на БСОУ „Д-р Петър Берон”

17 април 2014 г. експозицията 
бе официално открита. 

С амбиция и много жела-
ние работим по настоящите 
проекти „България е с нас, 
ние сме с България” по На-
ционална програма „Роден 
език и култура зад граница” 
и „Традиционни пролетни 
празници в Европа” по Про-
грама „Еразъм +”.

– По-различни ли сме уче-
ниците, които учим тук, от 
нашите връстници в Бълга-
рия и с какво?

– И в България, и в чуж-
бина учениците имат сходни 

нагласи, търсения и интереси. 
Може би вие, нашите ученици, 
сте с по-богат социален опит от 
своите връстници в родината.

– Как според Вас Българско-
то училище в Прага допринася 
за съхраняването на българска-
та идентичност?

– Ако познаваме миналото 
си, съхранено в народните вяр-
вания, ритуали и обичаи; ако 
пазим в паметта си общностни-
те истории за победи и несполу-
ки; ако сме опознали себе си, то 
смело можем да градим своето 
бъдеще. В тази насока е ориен-
тирана цялата извънкласна дей-
ност в БСОУ „Д-р Петър Берон”, 
град Прага.

– Освен директор Вие сте и 
учител. Ако не бяхте станали 
учител, каква друга професия 
бихте избрали? 

– Да бъда учител. Това е про-

фесията, която отново бих из-
брала. Защото това е попрището, 
което за мен е предизвикател-
ство, творчество и мисия.

– Какво сте научили от уче-
ниците си и какви са качества-
та, които оценявате в един уче-
ник?

– Взаимоотношенията винаги 
са двупосочни. Ролите са дина-
мични – можеш да си в ролята на 
учител, но и на ученик. Харесвам 
у учениците тяхното любопит-
ство, енергията, дързостта, не-
обремененото мислене и готов-
ността им да експериментират.

– Кога един директор може 
да каже, че е изпълнил успешно 
мисията си на учител, възпита-
тел и администратор?

Всяка личност носи заряда на 
своето развитие. Моята задача 
е да осигуря оптималните въз-
можни условия за разгръщането 
на индивидуалния потенциал и 
на ученика, и на учителя.

– Какви са Вашите пожела-
ния към учениците и учителите 
на БСОУ „Д-р Петър Берон” по 
случай празника?

– Където и да са по света, да 
пазят България в сърцето си. Да 
не бързат да мразят и да са тър-
пеливи в любовта. Да учат други 
езици, да търсят своите хоризон-
ти, но да не забравят родния си 
език. Защото българското слово 
има здрав корен, съхранява хи-
лядолетен ген. То носи неизчер-
паема сила и енергия, защита и 
подкрепа за нашите души.

Интервю
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държавата и за подготовката, и за 
качеството на работа, и за възна-
граждението на труда. Днешният 
празник потвърждава, че българ-
ският учител заслужава признание 
и награда – както за ежедневния си 
труд, така и за своето творчество, за 
обичта си към децата.

– Какви са Вашите пожелания 
към учениците и учителите на 
БСОУ „Д-р Петър Берон” по слу-
чай празника?

– От вас учители и ученици, за-
виси бъдещето на българския дух в 
БСОУ „Д-р Петър Берон” в Прага. 
Ролята на учителя в живота на все-
ки от нас е много важна, затова бъ-
дете все по-добри учители, уважае-
ми колеги! Ще минат години преди 
да разберете, че успявате и можете 
и заради наученото в училище, 
скъпи ученици. Затова не спирайте 
да учите през целия си живот, раз-
вивайте своята любознателност и 
талант. Бъдете здрави, успявайте и 
носете България в сърцето си! 

Честит празник!

– Г-жо Тенева, тази година 
БСОУ „Д-р Петър Берон” в Прага 
чества своята 65-годишнина. Вие 
сте наш скъп гост на юбилейния 
ни празник. Малко или много са 
65 години за изграждането и ут-
върждаването на едно училище? 

– В една песен се пее, че жи-
вотът се измерва не с години, а с 
дирята оставена след нас. 65-го-
дишната диря на българското 
училище в Прага заслужава при-
знание и уважение. Признанието 
– празничният плакет на Минис-
терството на образованието и нау-
ката и поздравленията от името на 
министър Анелия Клисарова. Ува-
жението е за съхранения българ-
ски дух, за българските дипломи, 
за всеотдайността и творчеството 
на учителите, за постиженията на 
учениците – в училище и в техния 
по-нататъшен живот.

– С какво българското учили-
ще в Прага се отличава от остана-
лите училища зад граница ?

– БСОУ „Д-р Петър Берон” е 
държавно училище. Отговорността 
за подбора на учителите, за финан-
сирането е изцяло на Р България, 
на МОН. Провежда се национално 
външно оценяване в ІV и VІІ клас, 
държавни зрелостни изпити в ХІІ 
клас. Удостоверенията и дипломите 
са български. Учениците са българ-
ски граждани. Училището в Бра-
тислава е по-различно, макар също 
да е държавно и да функционира в 
съответствие с изискванията на За-
кона за народната просвета.

– Какъв е приносът според Вас 
на българските училища в чужби-
на, в това число и на училището в 
Прага, за съхраняването на бъл-
гарската идентичност? 

Атанаска Тенева, 
заместник-министър 
на образованието и науката

– Отговорът се съдържа във 
въпроса. Държавните и събот-
но-неделните училища зад гра-
ница съхраняват българщината, 
връзката с България, с нейното 
минало и настояще. Учениците 
изучават български език, исто-
рия, география, култура. Приоб-
щават се към националните тра-
диции, поддържат българския 
дух в нашите общности. Няма 
да забравя дългото празнично 
хоро на юбилейния концерт, 
участието на почти всички уче-
ници в програмата, радостта на 
родителите и всички присъства-
щи. Радост и гордост за децата, 
за училището, за България!

– В професионалната Ви 
биография има период, в който 
сте били и учител. Какво мислите 
за учителската професия и какви 
са спомените Ви оттогава?

– Да бъда учител е моята детска 
мечта, сбъдната мечта. Работила 
съм и в общообразователно учили-
ще, и в професионална гимназия. 
Сега продължавам да преподавам 
на студенти в Университета по хра-
нителни технологии в Пловдив. 
Затова за мене да си учител е приз-
вание, призвание и изпитание. За-
щото продължаваш да учиш през 
целия си живот и защото отваряш 
прозорци към света. Защото деца-
та са и отговорност, и провокация, 
и радост за цял живот – в училище 
и извън него, в живота. Срещам 
своите ученици навсякъде, по-чес-
то те ме познават и споделят по-
стижения и трудности, спомени за 
училището. Затова с удовлетворе-
ние отстоявам разбирането учител-
ската професия да стане регулира-
на, с много по-сериозно отношение, 
контрол и отговорност от страна на 

Интервю
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Признанието
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Признанието
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Нашите учители днес
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Светлана Васева
Чешки език

Милка Кралчева
Английски език

Валентина Иванова
Начален учител

Марияна Димитрова
География и икономика

Радосвета Костова
Музика

Валерия Тошева
Начален учител

Емилия Пейчева
Начален учител

Емилия Калудова
Начален учител

Мария Носикова
История и цивилизация

Светла Болчева
Български език и литература

Снежана Таскова
Български език и литература

Диана Кръстенова
Начален учител

Луиза Станева
Изобразително изкуство

Мими Михайлова
Директор

Сашо Илиев
Математика, Информатика и ИТ

Александра Дончева
Математика, Информатика и ИТ

Валентина Лазарова
Химия и ООС, Физика и астрономия

Васил Боев
Физическо възпитание и спорт

Емилия Боева
Главен счетоводител
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ЕМИЛИЯ ПЕЙЧЕВА
Пристъпих прага на БСОУ „Д-р П. Берон” и класната стая, в която щях да преподавам с особено 
чувство. Бях поставена в различна ситуация. Доброто ми образование и квалификациите ми дадоха 
увереност, че ще се справя. На работата си погледнах като на истинско професионално предизвика-
телство. Колкото повече знаеш, толкова повече можеш да помогнеш.

На всички ученици искам да пожелая да се стремят към знание, защото така ще са по-силни и сво-
бодни и подготвени за житейските предизвикателства. А на колегите си пожелавам да се гордеят с 
работата си, да работят с любов и търпение.

ЕМИЛИЯ КАЛУДОВА
Да бъдеш учител в българското училище зад граница е голямо предизвикателство. Трудът на колегите 
извън пределите на страната запазва националната идентичност на българските деца в чужбина, раз-
вива чувството за национална принадлежност, създава българска духовна територия в съвременния 
глобален свят.

Искам да пожелая на учителите от БСОУ „Д-р Петър Берон” да съграждат „микрокосмоса” на Родина-
та в чужбина от своите спомени, да създават един домашен свят за своите ученици на чужда терито-
рия, да възпитават любов към българския език във всепоглъщащия водовъртеж на друг език, защото 
това изисква огромна смелост и отговорност и е апостолска мисия за всеки истински учител.
Нека БСОУ „Д-р Петър Берон” да бъде винаги оазис на българщината в обединена Европа!

ДИАНА КРЪСТЕНОВА
За мен БСОУ „Д-р Петър Берон” е не само „моето училище”, а и късче от България.
Да бъдеш учител е призвание, но огромно предизвикателство и отговорност е да си учител „зад грани-
ца”. Тогава, когато родината липсва, работата ни се превръща в мисия – да съградим за децата нейния 
образ и атмосфера.
Училището е институция, която предава на поколенията човешките знания и култура, изгражда лич-
ности, а ние вършим това далеч от родината, което прави работата ни много по-отговорна и сериозна. 
Мисля, че бъдещето на нашата родина е в децата ни и в младото поколение и сме длъжни да възпита-
ваме и обучаваме учениците си в любов към знанието, доброта, честност и взаимопомощ. 
Основната ми цел е децата да обикнат училището, да станат добри хора с честни сърца, да влагат лю-
бов и желание във всичко, което вършат.
Да бъдеш учител е голямо предизвикателство и отговорност, трудност и изпитание, но пък за сметка 
на това много удовлетворяващо и носещо за мен огромна радост.
Всеки ден с нетърпение очаквам да застана пред моите ученици, които ме очакват, изпълнени с любо-
питство и жадни за знания!

Да пребъде и занапред във времето, да процъфтява, да се множат възпитаниците му, да бъде оазис на 
българщината!

МАРИЯНА ДИМИТРОВА
За мен училището е живата връзка с Родината. Свързва ме това, което би свързало всеки един бълга-
рин, странстващ и работещ в трънливата чужбина. Българското училище е едно малко късче българ-
ска земя, онзи източник на българщина, съхранителят на българското, българското огнище в сърцето 
на Чехия. То ме сгрява, топли и напътства, то зарежда с ентусиазъм всяко едно българско сърце и 
душа, всички онези излетели от България и намерили друго убежище, друг дом, различен от Родината 
за добро или лошо. Свързва ме също призванието ми на учител, преплетено от съдбата в едно с из-
точника на българската култура, образование и език – българското училище в Прага! Свързана с него, 
както и то с мен! Защото България съм аз, България е и то, а всички ние българите сме едно!

Нека БСОУ „Д-р Петър Берон” просъществува векове наред! Да бъде пазител на безсмъртната душа 
на България, частица от която носи всеки един българин на този свят. Нека запази онзи български дух 
от предците ни, като възпитава и учи, идентифицира и обединява българите в Чехия, да разпръсква 
искрите от красотата и културата на моята Родина в тази страна, като напомня на Европа за българ-
ското величие и принос към нея!

Какво е за мен БСОУ „Д-р Петър Берон”?
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АЛЕКСАНДРА ДОНЧЕВА
Съдба! Съдбата, която ме води в живота и не знам къде ще ме отведе.

На училището бих пожелала да просъществува още дълги години. А на учениците, преподавателите в 
него и на целия персонал – много здраве, късмет, семейно щастие, дългогодишна и спокойна работа. 
И да не забравяме, че поотделно сме различни, но взети заедно сме едно цяло.

ЕМИЛИЯ БОЕВА
Тук изминах една от най-дългите отсечки в моя професионален бяг. Кога по-бързо, кога по-бавно, 
крачка по крачка заедно всички извървяхме дълъг и труден път, за да запазим нашето училище като 
безценно кътче на знание, родолюбие и българска традиция. 
С него ме свързва упорита борба за преобразяването му и превръщането му в желано и предпочитано 
място за образование на българските деца, така че те да усещат своята Родина, макар и далеч от нея.
Свързва ме обичта към България, с която е изпълнена всяка класна стая.
С БСОУ ме свързват добри колегиални отношения, прекрасни моменти на общоизживени радости и 
събития.
Благодарна съм, че бях и съм част от богатата история на училището, че моята съдба ми даде възмож-
ност да живея в този прекрасен град Прага и да работя в него за българско училище в българска среда!

На училището ще пожелая винаги да го има, ще му пожелая бъдеще с още по-богата материална база, 
бъдеще, което, съхранявайки всичко създадено до този момент, да направи още по-добри условията 
за образование, български дух и родолюбие.
На най-малките ученици – научете и обичайте родния език!
На по-големите ученици – пазете всичко българско, което сте научили тук, и го предайте по-нататък 
на своите деца!
На всички колеги – бъдете здрави, упорити и силни, бъдете заедно, за да постигнем всичко това!

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ
Обичам децата, те са бъдещето на България. А работата ми, свързана с тях и педагозите, обогатява 
познанията ми.

Да съществува, да обучава, да обогатява!

ПАВЛИНА РАШКОВА
С училището ме свързва работата, но в продължение на 10 години то стана част от моя живот. Тук 
срещнах хора, с които с удоволствие общувам, обогатявам се, чувствам ги много близки.
Децата също ме обогатяват с неподправената си искреност, чувството си за хумор, с енергията и мла-
достта си.

Бих искала да виждам удовлетворени и горди педагози, самостоятелни и отговорни деца, които след-
ват мечтите си.
На училището – да се развива и модернизира, да има възможност за модерно обучение, което да дава 
достатъчно знания и умения, за да могат учениците да се реализират като достойни граждани.

САШО ИЛИЕВ
Училищната камбана призовава към мисли, които пълнят очите със сълзи и душата – с мили спо-
мени. Тогава човек става болезнено чувствителен, когато някой, без да се е докосвал до творческия 
устрем в Пражкото школо, може да подценява, вместо да подкрепя и да вярва в перспективите, които 
то въплъщава.

Пожелавам блаженството ученици и учители да изживяват празничното време заедно в един двор и 
всички единомишлено да бъдат вслушани в училищната камбана, която напомня, че „ние живеем за 
нашите потомците”.

Какво ще пожелаете на училището по случай 65-годишния юбилей?
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65 години в живота на 
човека са много, но в 
живота на едно учили-

ще са малко. Българското учили-
ще в Прага навърши 65 години. 
Това дава повод за равносметка 
на изминатия път. Много вода 
е изтекла от времето на първите 
ентусиасти българи, които иска-
ли децата им да опазят национал-
ните си корени, учители , които 
учили децата на български език 
и родолюбие. През училището са 
преминали хиляди ученици, мно-
го учители, директори, помощен 
персонал. Вярвам, че всички те си 
спомнят с благодарност, умиле-
ние и гордост, че са били част от 
живия организъм, наречен Бъл-
гарско училище в Прага.

Аз съм щастлива, че последните 
35 години съм била съпричастна с 
училищния колектив в пътя нагоре 
и напред. В училището винаги са 
учили любознателни, амбициозни 
и талантливи ученици, които са 
продължавали образованието си в 
България, Чехия, Германия, САЩ, 
Канада, Белгия и успешно са се ре-
ализирали и реализират в живота. 
В училището винаги е царял дух на 
толерантност и приятелство между 
различните етноси и народности. 
Тук са учили деца от Куба, Колум-
бия, Гана, Словакия, Молдова, би-
вша Югославия, деца от смесени 
бракове с чешко гражданство.

Колегите учители с любов и 

всеотдайност са давали и дават на 
учениците знания, възпитават и 
изграждат умения, учат ги да бъдат 
хора. Много сили и време отделят за 
извънкласните изяви – участие на 
учениците в литературни и худо-
жествени конкурси и фестивали, 
театрални постановки, певчески и 
танцови изяви, спортни турнири. 
Училището винаги е било среди-
ще на културна и спортна дейност. 
Ще отбележа само няколко тради-
ционни мероприятия – Междуна-
роден конкурс на детското хорово 
изкуство, организиран ежегодно 
от Средно училище към Посол-
ството на Руската федерация в 
Прага; Международен фестивал 
на детското певческо и танцово 
изкуство ; конкурсите, организи-
рани от Държавната агенция за 
българите в чужбина „България 
в моите мечти”; спортните „Игри 
без граници” и мно-
го други.

Директорите на 
Българското учили-
ще в Прага винаги 
са били професио-
налисти, работещи 
за утвърждаване 
авторитета на учи-
лището, обогатява-
не на материално-
техническата база и 
повишаване качест-
вото на учебно-въз-
питателния процес.

Посланиците на Република 
България в Прага винаги са проя-
вявали интерес към училището и 
са помагали при решаване на про-
блемите му. 

Министерството на образова-
нието и науката вещо е ръководе-
ло и контролирало дейността на 
БСОУ, своевременно и добронаме-
рено е решавало кризисни ситуа-
ции и възникнали трудности.

За изминалите 35 години от 
моята практика, училището се 
е местило три пъти и съм била 
свидетел на различни трансфор-
мации. Ето защо съм оптимист 
и вярвам, че БСОУ „Д-р Петър 
Берон” в Прага е преживяло „дет-
ските болести” и ще продължава 
да расте и да се развива.

НА ДОБЪР ЧАС, 
МОЕ УЧИЛИЩЕ!

Един поглед назад!

Светлана Васева,

учител по чешки език

Нека говорят доайените
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Всеки път, когато обръщам 
поглед назад, към миналото, 
и се връщам във времето, 

когато започнах трудовия си път 
в нашето училище, виждам едно 
много слабо и крехко момиче, 
току-що завършило Софийския 
университет, което с вълнение и 
нетърпение поглежда към вратата 
на училищния двор и с любопит-
ни очи чака своите бъдещи уче-
ници. Сега си мисля, че може би 
със същия трепет и вълнение са 
посрещали своите ученици и две-
те първи учителки в училището 
– Богдана Тошкова и Александра 
Неделчева, когато преди 65 години 
на 14 февруари 1949 г. е открито 
Българско училище в гр. Прага.

Този спомен от първия учебен 
ден ще остане завинаги незаличим 
в съзнанието ми, както незаличи-
ми следи е оставило и училището 
през всичките години на същест-
вуването си у поколения българ-
ски деца, които са се учили в него.

Историята му се пише вече 65 
години. Повече от половин век то 
пази спомени за хилядите деца, 
преминали през класните му 
стаи, за радостите и тревогите, за 
трепетите и вълненията на учени-
ци и учители.

Малко или много са тези го-
дини, когато става дума за едно 
училище? За нашето училище 65 
години са много. Тук са започна-
ли да четат и пишат на български 

език и са получили първите уро-
ци по родолюбие стотици българ-
ски деца. За всички нас – учители 
и ученици, училището е било не 
само средище на българщината, 
не само храм на науката, но и дом, 
и Родина.

Преминало през различни 
етапи на развитие, трудности и 
възход, днес то е съвременно учи-
лище, в което се учат много бъл-
гарчета на своя роден език.

Идеята за откриването му е 
възникнала от необходимостта де-
цата на живеещите в Чехия бълга-
ри да се учат на своя език. За да се 
осъществи това на 20 юни 1947 г. 
в София е договорена Спогодба за 
културно-просветни връзки, ра-
тифицирана от Г. Димитров и Кл. 
Готвалд на 23 април 1948 г. Опре-
делена е смесена българо-чехосло-
вашка комисия, която препоръчва 
на отговорни места да се предпри-
емат стъпки за откриване на бъл-
гарски училища през 1948/1949 г. в 
Прага, Братислава и Кошице.

Тържественото откриване на 
училището в Прага е станало на 14 
февруари 1949 г. от кмета на града 
д-р Вацек и културното аташе на 
Посолството на Република Бълга-
рия в Чехословакия Крум Кюляв-
ков. Това събитие е отразено във 
вестник „Руде право”, известен 
ежедневник, с кратко съобщение.

За училище първоначално е оп-
ределена сградата на ул. „Пелеова”, 

в която Българското училище е съ-
жителствало с друго, чешко учили-
ще, а за интернат – сградата на ул. 
„Под кащани” 14. Днешната съвре-
менна сграда е на ул. „Рихтаршска” 
1 и е четвъртата поред след сграда-
та на ул. „Волкерова” 11.

Новооткритото училище става 
притегателна сила за българските 
деца, защото им предоставя въз-
можността да слушат българска 
реч, да четат и да пишат на род-
ния език, да се докосват до твор-
чеството на българските писате-
ли, до богатството на българския 
фолклор. Постепенно броят на 
учениците нараства, а с това на-
раства и отговорността на учили-
щето да бъде пазител на традици-
ите и българския дух.

Сега, когато са изминали много 
години, се питам – лесно или труд-
но е било началото? На нас може 
би ни изглежда лесно от дистан-
цията на времето, но тези, които са 
поставяли основите и са се борили 
с трудностите, са достойни за ува-
жение. Много усилия е струвало 
на учителите да подобрят услови-
ята за учене, да снабдят учениците 
с учебници и тетрадки, с чинове, 
дърва и въглища за печките, храна 
и дрехи. За учениците учителите 
са  били не само тези, които им да-
ват знания, но и близки, приятели, 
родители, с които могат да споде-
лят най-личните си преживява-
ния и от които да получат помощ 

На добър час,
мило училище!

Валерия Тошева,

дългогодишен начален учител

Нека говорят доайените
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и утеха.
Интересът към българското училище и нара-

стващият брой ученици създават необходимостта 
от разкриване на детска градина. Тя отваря врати 
за малките палавници през 1986/1987 година с 15 
деца и 2 учителки. Аз се радвам, че моята дъще-
ря, Зорница, е единствената в цялата досегашна 
история на училището, която е започнала да учи 
в детската градина към българското училище и е 
завършила в него 12. клас. 

Със заповед на Министъра на народната про-
света през 1989/1990 година училището прераства 
в ЕСПУ „Г. Димитров” и се открива паралелка 12 
клас, а през 1996 г. е преобразувано в БСОУ и при-
ема името „Д-р Петър Берон”. Ритуалът по имену-
ването се провежда на 11 май 1996 г. 

Тези важни дати и събития са само част от жа-
лоните, които бележат 65-годишната му история. 
Път, по който са вървели стотици ученици и учи-
тели. Учители, които са се отличавали с профе-
сионализма си, с усилията за постигане на високи 
резултати, с делата си за утвърждаване на българ-
ската образователна система зад граница. И днес 
със своя труд и всеотдайност те допринасят за до-
брото му име.

През изминалите години много учители са се 
сменяли в класните стаи, много от тях са идвали 
в българското училище в град Прага, оставяли са 
частица от себе си, от душата и сърцето си в свои-
те ученици и са си тръгвали, отнасяйки оттук най-
хубави спомени за цял живот.

А ние? Двете учителки Валерия Тошева и Свет-
ла Васева, започнали трудовия си път и работещи 
най-дълго в това училище, преминали през много 
изпитания, борейки се за съществуването му, раз-
даващи и досега себе си, обичта към децата и зна-
нията, които имаме, превръщайки всеки час в път 
към нашата Родина, към нашия народ, към нашия 
език? Къде е нашето място?

За себе си вече знам! То не е в миналото, а в 
настоящето, в което десетки български деца на 
хиляди километри от родината имат своето род-
но училище, в което изграждат бъдещето си, в 
признателността на техните родители, в благодар-
ността и уважението на моите ученици. 

Умни, любознателни, палави, нетърпеливи, 
след време ще разнасят по света светлинката на 
българския дух и ще ни благодарят. Моите въз-
питаници и възпитаниците на цялото училище са 
нашата радост и нашата гордост.

Има с какво да се гордее БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон”. То е огнище на булгарския език и култура, 
което пламти в центъра на Европа, и светилище 
за българския дух.

Нека пребъде неговото дело!
Честит юбилей, скъпо училище!

Имало едно време една красива принцеса. Тя си мечтала 
някой ден да се омъжи за красив принц.

Един ден тя отишла в гората да бере ягоди. Вървяла дълго 
време, докато не се изгубила из гъсталака. Тя заплакала.

Един елен, който минавал наблизо чул, че някой плаче 
и отишъл да разбере какво се е случило. Той видял, че това 
била красива принцеса. Този елен всъщност бил омагьосан 
принц. Той проговорил с човешки глас на принцесата. Тя се 
уплашила и се свила под едно дърво. Еленът останал при нея.

Настъпила нощта. Чували се само звуците на бухалите и 
виенето на вълци.

Небето било тъмно. Принцесата се приближила до елена, 
защото я било страх. Тя го прегърнала,  за да се стопли и го 
целунала. Когато го целунала, магията се развалила и еленът 
се превърнал в красив принц. Той се оженил за принцесата и 
заживели щастливо.

Габриела Стаменова,
ученичка от 3-ти клас,
БСОУ „Д-р Петър Берон“,
гр. Прага

Принцесата и еленът

Нека говорят доайените
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Казвам се Мария Носикова и 
съм за първа година в екипа 
на БСОУ „Д-р Петър Берон”-

гр. Прага. Освен, че съм учител по 
история и цивилизация, през тази 
учебна година съм и ръководител на 
клуба по етнография и народозна-
ние към училището. Именно поради 
това, на нас се падна честта да реали-
зираме идеята за създаване на музей 
на училището, която е част от дей-
ностите, заложени за осъществяване 
във връзка с предстоящия юбилей.
Целта ни беше чрез събирателска и 
изследователска дейност да възста-
новим и съхраним знанията за ми-
налото на училището. Летописната 
книга на училището съдържа под-
робна информация за последните 25 
години, но за съжаление, за първите 
40 години от съществуването му раз-
полагахме с оскъдни данни. 

За целта, ръководството на учи-
лището установи контакт с Чеш-
кия и Българския държавен архив с 
молба да ни бъде изпратено всичко, 
съхранено и свързано с Българското 
училище в Прага. Дейността ни беше 
свързана с проучване на материали-
те, в които се съдържаше най- разно-
образна информация: за движението 
на учениците през годините; справ-
ки за училищния персонал; годишни 
доклади за дейността на училището; 
кореспонденция между Българско-
то посолство, Министерството на 
външните работи, Министерството 
на народната просвета и училището.

Мария Носикова,

учител по история и цивилизация                   

Училищен музей

Друг ценен източник на ин-
формация се оказаха издания-
та на списанията „Роден глас” и 
„Българи”. От страниците им нау-
чихме много за взаимоотношени-
ята на училището с Българското 
посолство, с Българския култу-
рен институт, с Българските клу-
бове. През всичките тези години 
те, списанията, са били свидетел 
на училищния живот, отразявай-
ки нашите делници и празници, 
нашите незабравими моменти.

Тази проучвателска дейност 
представляваше за мен интерес 
и от лична гледна точка. Като нов 
член на този колектив имах въз-
можността да опознавам колеги-
те си паралелно – един път чрез 
непосредственото, ежедневното 
общуване с тях и едновременно с 
това от страниците, които разказ-
ваха за делата им през годините 
назад. Признателна съм на г-жа 
Валерия Тошева, г-жа Светлана 
Васева, г-жа Луиза Станева, които 
ни оказаха неоценима помощ при 
реализацията на музея.

Направеното до момента е 
само началото. Имаме амбиция-
та да продължим с издирването 
и проучването на информация 
чрез установяване на контакти с 
други музеи в България, както и с 
бивши директори, учители и уче-
ници, които да ни помогнат чрез 
спомени, разкази и снимки да 
придобием по- пълна представа 

за миналото на училището.
Всичко си има история – дър-

жавите, институциите, музейните 
експонати, хората... всеки от нас си 
има своята житейска история. Ня-
кои казват, че сами си пишем исто-
рията на живота, други твърдят, че 
ни е написана свише. Не ни е съде-
но да знаем. И понеже моето твър-
до убеждение е, че хората създават 
историята, това, което е сигурно, е 
че зад всички награди, грамоти и 
отличия, изложени в нашия музей, 
стоят енергията, трудът и себеотда-
ването на колегите, работили тук 
през годините в Българското учи-
лище в Прага!

Честит юбилей! 

Памет
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„Рисуването 
е сериозен разговор 
с реалния свят”      

Илия Бешков 

Г-жа Луиза Станева, учител 
по изобразително изку-
ство в БСОУ „Д-р Петър 

Берон” и талантлив художник. 
На нейните усилия дължим 
многобройните награди от ху-
дожествени конкурси. Ето ня-
кои от тях:

Всяка година учениците в 
БСОУ с желание, интерес и 
вдъхновение участват в раз-
лични конкурси за рисунки на 
местно и международно равни-
ще. Възможността да се изявят и 
сравнят със своите връстници е 
мотивация за творческа работа 
на по-различно ниво, за търсе-
не на нови художествени сред-
ства, изобразителни техники и 
находчивост в избора на сюжет 
и композиция. При някои от тях 
любовта към изкуството остава 
и е стимул за осъществяване на 

мечтите им – възпитаници на 
БСОУ са студенти в художест-
вени училища и академии или 
вече са тръгнали по пътя на про-
фесионалната си реализация. 

През юбилейната учебна  
2013/2014 година можем с гор-
дост да посочим имената на уче-
ниците, отличени с награди:

• Георги Георгиев – 1. място в 
конкурса „Многоезичието е 
богатство”.
• Яна Маркова – 
1. място в конкурса „Бълга-
рия в моите мечти”; 1. място 
в конкурса „Аз съм българче”.
• Маргарита Синапова – 
2. място в „Аз съм българче”.
• Александър Кръстенов – 
2. място в „Аз съм българче”.
• Красимир Йорданов – 
2. място в „България в моите 
мечти”.

• Виктория Тодорова – 
3. място в „Аз съм българче”.
• Стефан Чечев – 3. място в 
„Аз съм българче”.
Чудесна инициатива за 

юбилея на училището беше 
провеждането на фестивала 
за ученическо художествено 
творчество на тема „Училище-
то на бъдещето, бъдещето на 
училището”, в който участваха 
и ученици от чешкото основно 
училище „Намести свободи” и 
английското основно училище 
„Ривърсайд скул”. 

Високите постижения и от-
личия в ежегодните конкурси 
„България в моите мечти”, „Аз 
съм българче”, „Многоезичието е 
богатство” показват разнообраз-
ния творчески потенциал на уче-
ниците, стремежа им за развитие 
и усъвършенстване.

Луиза Станева,

учител по изобразително изкуство

В БСОУ „Д-р Петър Берон” се обръща особено внимание на 
извънкласните дейности, които обхващат широк спектър – 
вокална група, танцов състав, група по изобразително изку-
ство, секции по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса. 
Успешни са международните изяви на вокална и танцова гру-
па „Лира”, която съхранява и популяризира уникалността на 
българския фолклор.

Извънкласни форми



17Юбилеен сборникВиктория Тодорова, 10 клас

Виктория Тодорова, 2 клас

Колективна работа, 5 и 6 клас

Радослав Атанасов, 7 класНайден Йорданов, 9 клас

Виктория Тодорова, 10 клас
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Всяка година нашите възпитани-
ци – малки и големи – с желание 
участват в училищни, национални 
и международни конкурси за лите-
ратурно творчество. За тяхната ви-
сока подготовка заслуга имат г-жа 
Снежана Тасковова и г-жа Светла 
Болчева, учители по български език 
и литература.

БСОУ „Д-р П. Берон” се 
гордее със своите талант-
ливи възпитаници. Всяка 

година младите творци активно 
участват в национални и между-
народни конкурси, проявявайки 
творчество, доказвайки своите 
изключителни заложби и без-
спорни качества на победители. 
Постиженията им са оценени със 
заслужени награди, което е сигу-
рен знак за признание на способ-
ностите и таланта им.

Децата с желание и интерес се 
включват в училищни конкурси за 
литературно творчество, в органи-
зираните всяка година конкурси 
от Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина (ДАБЧ), в конкур-
сите от Фестивала на българите по 
света „Аз съм българче” , като се 
класират на призови места.

С гордост можем да посочим 
имената на Маргарита Синапова, 

Георги Стоянов, Таня Тодорова, 
Калин Георгиев, които се предста-
вят с оригинални творби на лите-
ратурните конкурси.

Изключителен успех постигат 
учениците от БСОУ „Д-р П. Бе-
рон” – гр. Прага с блестящото си 
представяне на конкурсите, орга-
низирани във връзка с IV, V и VI 
фестивал на българите по света 
„Аз съм българче”.

На IV фестивал в категория 
проза са отличени следните уче-
ници:

1 място – Георги Стоянов Геор-
гиев от 7-клас, 13 год.

2 място – Маргарита Георгиева 
Синапова от 7-клас, 13 год.

2 място – Калин Георгиев Геор-
гиевот 8-ми клас, 14 год.

3 място – Мариета Стоянова 
Атанасова от 6-ти клас, 12 год.

В литературния конкурс на V 
фестивал са отличени следните 

ученици:
1м. – Калин Георгиев от 9-ти 

клас, 15 год.
1м. – Маргарита Синапова от 

8-ми клас, 14 год.
2м. – Таня Тодорова от 9-ти 

клас, 15 год.
2м. – Виктория Вълчева от 

6-ти клас , 12 год.
2м. – Александър Кръстенов 

от 5-ти клас, 10 год.
3м. – Златомира Запрянова от 

5-ти клас, 12 год.
3м. – Георги Стоянов Георгиев 

от 8-ми клас, 14 год.
 Поредният успех на VI фес-

тивал е отново на Маргарита Си-
напова от 9-ти клас, класирала се 
на 1 място със своето прекрасно 
произведение „Мой град, мой 
свят”.

 Ученици от БСОУ „Д-р П. Бе-
рон” участват във всяко поредно 
издание на литературния конкурс 

Снежана Тасковова,

учител по български език и литература

„Науката е светилото на един народ,
литературата е животът му.”  

Иван Вазов

Извънкласни форми
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„Стефан Гечев”, организиран от 
Държавната агенция за българите 
в чужбина ( ДАБЧ ). Претворили 
в прекрасните си произведения 
любовта към България, Калин 
Георгиев, Таня Тодорова, Пламе-
на Петрова печелят заслужени 
награди – ярък стимул за нови 
творчески изяви на учениците от 
цялото училище.

Неведнъж ръководството на 
Агенцията е изразявало своето 
задоволство и удовлетворение от 
активното участие, добрата под-
готовка и отличното представяне 
на учениците от БСОУ в конкур-
сите, организирани ежегодно от 
ДАБЧ, и е давало висока оценка 

за съвместната работа.
Честването на 65-годишния 

юбилей на БСОУ „Д-р П. Берон”бе 
свързано с фестивал на словесно-
то изкуство на тема „Училище на 
бъдещето, бъдеще на училището”. 
Най сполучливите творби – на 
Георги Стоянов, Маргарита Си-
напова, Найден Йорданов, Ивета 
Иванова, рзкриват непосредстве-
ното детско въображение, краси-
вите мечти, представата за щаст-
ливото настояще и бъдещето на 
училището.

В истински празник се пре-
връща всеки постигнат успех на 
нашите ученици – важен стимул 
за бъдещи блестящи постижения. 

Това е доказателство, че в Бъл-
гарското училище се учат и тво-
рят талантливи деца, с които се 
гордеем, изразяваме своя възторг 
от силата и смисъла на детското 
творчество, от креативните им-
пулси, бликащи от ученическите 
творби. 

Да им пожелаем да продължа-
ват да реализират оригиналните 
си идеи и интересните си творче-
ски решения, да ни радват с по-
стиженията си, да печелят нови 
награди и да прославят училище-
то и родината ни.

Успех в бъдещите творчески 
дръзновения!

Честит юбилей!

Извънкласни форми
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Летописът е като реката на 
живота – всичко в него 
тече бавно или забързано, 

видимо или неуловимо, но ви-
наги с  духа на времето. Учили-
щето днес това сме всички ние: 
учители, директори, служители и 
преди всичко нашият пръв боен 
отряд на полето на житейски-
те изпитания –  прекрасните ни 
ученици, настоящи и бивши въз-
питаници: умни, любознателни, 
изобретателни, весели, красиви 
и истински щастливи  в своето 
любимо училище. Тук са въплъ-
тени нашите всеотдайни усилия, 
воли, мечти, упования, устреми и 
дръзновени начинания.  Учили-
щето – това е животът, времето и 
възраждащата се българска веч-
ност. Нашата кауза е ясна и свята: 
милеем и работим за Българското 
училище в Прага!

От учебната 2008/2009 г. имам 
честта и удоволствието да пиша 
Летописната книга на БСОУ „Д-р 
Петър Берон”. Изтеклите години 
се оказаха изключително дина-
мични, спорни и плодотворни – 
изпълнени с напрегната учебна 
работа и с богата палитра от из-
вънкласни дейности. От 2008 г. 
се актуализира редовно интернет 
страницата на БСОУ „Д-р Петър 
Берон”, където са документирани 
в статии и снимки  всички учи-
лищни събития.  Поместената 

статистика в годишните доклади 
недвусмислено сочи постижения-
та на нашите ученици на Нацио-
налното външно оценяване и на 
Държавните зрелостни изпити. 
Очевиден  е   нарасналият ав-
торитет  на  училището ни  сред 
българската общност в чужбина. 
Достатъчно е да споменем само 
два от многобройните факти, до-
казващи притегателната му сила: 
броят на учениците нарасна от 
107 в началото на 2011/2012 г. 
на 172 в началото на 2014/2015 
г.; от трите  слети паралелки до 
2011/2012 г. остана само горчи-
вият спомен – през настояща-
та 2014/2015г. бяха сформирани 
шест отделни нормални класове. 
Беше направена реконструкция 
на две помещения, за да се осигу-
рят още две големи класни стаи и 
необходимите хигиенни условия 
за обучение и труд. 

Заслужена гордост и вълнение 
предизвиква у нас многообразна-
та извънкласна дейност, на която 
може да завиди и най-амбициоз-
ното читалище.  Всеки месец, а 
понякога и всяка седмица бяха бе-
лязани от подготовката и провеж-
дането на училищни тържества, 
изложби, конкурси, театрални по-
становки, изяви на всевъзможни 
таланти, спортни състезания, еко 
арт ревю, танцов състав „Тони-До”, 
вокална група „Лира”.

Освен с Летописната книга 
през изтеклите пет години бях 
активно ангажирана  с  реализа-
цията на литературно-музикални  
програми и  театрални спектакли, 
посветени на бележити годишни-
ни. Смея да кажа, че тези чества-
ния изискваха упорита  многоме-
сечна работа в свободното време, 
но усилията се оправдаха – въпре-
ки че представленията бяха едно-
кратни, те внасяха  изключително 
оживление и  творческа радост; 
обединяваха ни в духа на вечни-
те български образи и идеи и се 
помнеха дълго време след това.

Ярки следи оставиха следните 
чествания, изпълнени с музика, 
стихове, танци и театрални изя-
ви:  „160 години от рождението на 
Иван Вазов”; „Ден на българската 
поезия”; „100 години от смъртта-
безсмъртие на Пенчо Славейков”; 
„150 години от рождението на 
Алеко Константинов – Щастливе-
ца” и знаменателното тържество 
по случай 65-годишнината на 
Българското училище в Прага. На 
мен се падна отговорността да из-
дирвам материали и да написвам 
сценариите, но подготовката, ор-
ганизацията и провеждането бяха 
дело на плодотворната ни екипна 
работа с госпожа Васева. Консул-
тант по компютърните презента-
ции  и мултимедийни технологии 
беше госпожа Дончева. Участваха 

Светла Болчева,

учител по български език и литература

Милеем 
за  Българското 
училище в Прага

Извънкласни форми
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много ученици – от почти всички 
класове и , разбира се, ангажи-
рани бяха и другите колеги-учи-
тели.  Много успешни, оживено 
коментирани   и незабравими се 
оказаха  драматизациите на „Не-
мили-недраги”, „Чичовци”;  „Бай 
Ганьо на гости у Иречека”, „Разни 
хора, разни идеали”, „Малкият 
принц” и „Как изчезнаха многог-
лавите лами” /последната сценка 
беше съпроводена от талантлива-
та анимация на нашия бивш въз-
питаник Даниел Станчев/. 

Оригинален и силно въздейст-
ващ беше режисинираният от гос-
пожа Станева пърформанс – мо-
дерна интерпретация на „Митът 
за пещерата” от Платон, в който 
взеха участие 30 ученици от среден 
и горен курс.  Може би най-труд-
на, но и благодатна  се очерта под-
готовката на цялостна театрална 
постановка, каквато беше „Юнаци 

с умни калпаци” на Никола Русев. 
Поради нестихващия интерес на 
публиката тя  беше представена 
два пъти – през май 2009 и в края 
на  май 2012 година – с различен 
в някои роли актьорски състав. 
Тази жизнерадостна, забавна и 
поучителна пиеса пожъна изклю-
чителен успех. И досега се помнят 
колоритните образи на юнаците и 
на тая умна и „много хитра гад” – 
ламята. Често се повтарят репли-
ки на   баш-майстор юнакът Пан-
до, дето мечка с голи ръце фанал, 
„не мечка, а мечище- стръвнище” 
от типа на: „Аз викам, щом село-
то не ни признава, и ние да го не 
признаваме. Ще сме им обидени 
например...”  Или на учения юнак 
Хараламби, дето все се вре у на-
уката и „една книга – цел труд! – 
изчете...”  Или на мома Петрана: 
„О, юнаци, вие ли сте, бре? Що се 
криете зад дуваро? Че поспрете се 

малко! Стига с толкоз юнаклъци, 
че тя дойде! – Коя, ма? – Ламята!...”  

Изнесените през последния 
петгодишен период театрални 
представления  ни покориха с та-
ланта и нарастващото въодушев-
ление на всички участници. Те 
затвърдиха възрожденския дух и 
сплотеност на учениците и учите-
лите  и ще останат в златния фонд  
на БСОУ „Д-р Петър Берон” и 
в живата памет на българската 
общност в Прага.  

Във връзка с колективната 
еуфория на училищните празни-
ци в мен се зародиха спонтанно 
някои стихчета.  Позволете ми 
да  изкажа някои от тях сега – не 
заради поетически прозрения и 
необорими заключения, а защо-
то са облъхнати от детската вяра, 
чистота,  непринуденост и  са из-
раз на  нашето  единство в много-
образието.

Вярвам в  самоотвержени-
те усилия на учители и ученици.  
Надявам се, че днес и утре ще се 
реализират все повече таланти 
сред тях.  Убедена съм в проспе-
ритета на  България и на  учи-
лището ни  като достойна нейна 
рожба. През изминалите  години 
са затвърдени положителната ат-

мосфера и благодатният възрож-
денски ентусиазъм. Разкрити са  
нови хоризонти на индивидуално 
и колективно творчество, екип-
ност и свободна  съзидателност.

БСОУ „Д-р Петър Берон”  е не 
само благословеният ни общ  дом, 
но и вълшебният прозорец към 
света и Космоса. Чрез него при-

добиваме   чудодеен  пътен билет 
за всички станции на мироздани-
ето, за най-прекрасните места и 
народи, за най-невероятните зем-
ни кътчета и за връщането ни об-
ратно у дома – в свещената родна  
земя.  Това е нашият живот! 

Българското училище в Прага 
ще пребъде – във времето и в нас!

Извънкласни форми

Молитвено сбогуване

/Българското училище в Прага

към абитуриентите/

Мили мои момичета,

мили мои момчета,

как да ви откъсна от сърцето,

как да закрия небето.

да пресуша океана,

да задуша огъня,

разпалил сетивата,

та горест от прощаване да няма?!

Как времето да изтрия,

да погълна земята,

как въздуха да изпия,

да прекърша крилата,

та в  спомена  да се скрия,

в песента на душата?!

И ви моля, момичета,

И ви моля, момчета,

да пребъдете верни,

да пребъдете в сила! –

в любовта ни безмерна,

топъл дъжд подслонила!

Прощаване

/Абитуриентите към училището/

Довиждане, приятели добри!

Ний пак сме заедно, дори

раздялата ни в болка да гори.

На път отправяме се ний сега,

но пак сме с вас, с  усмихнати лица.

И в труд, и в мъка, и в захлас,

и в дързостта на всеки час

зовът на хиляди слънца

се слива с вас, приятелски сърца!

И тук, и там, в мига на вечността 

възражда се спасена цялата земя

в едно небе, в добра мечта:

за мир и обич – красота.

Поклон

На теб,  Българийо чудесна,

на теб,  учителю Берон,

поднасяме венци от песни – 

и слава, и свещен поклон!

Благослов

на Българското училище

в Прага

Благословена душата, 

благословено сърцето,

Благословена си ти, 

Българийо мила!

Благословени нозете, 

благословено лицето, 

благословени умът и ръцете 

със българска жила!

Благословени сме ние, 

благословени сте вие, 

благословени сме всичките 

българи!

Благословена  мечтата, 

благословени гърди ни, 

благословена земята

в благословена чужбина!

Благословено училище – 

наша Родина!

Училище

на живота и  времето

Тече животът пъстроменно.

Излита в Космоса  дете.

 Училището неизменно  

стои, струи и все расте.

Нашепва, смее се в стих-песен 

трудът на всеки ученик,

поел по пътя дружен, лесен,

събрал България в магичен миг.

Родината, светът сред нас са 

пространството не ни дели. 

Изследванията на НАСА 

проучваме, творим  сами.

Водата животворна  блика. 

Гради човешката закрила.

Училището все ни вика 

и ни обвързва в светла сила.  
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Всяка музика идва от сърце 
и трябва да достигне до сърце
Вокална и танцова група „Лира” към БСОУ „Д-р Петър Берон”-
гр. Прага, представя години наред училището на фестивали и 
концерти, на празници и тържества. Създадена с много любов 
от г-жа Антоанета Добрева, днес нейни продължители и ръко-
водители са г-жа Валентина Лазарова, г-жа Мария Захариева, 
г-жа Радосвета Костова.

От 2011 до 2014 година про-
дължи активно своята 
дейност съставът по на-

родни танци, основан от Анто-
анета Добрева. За тези 3 години 
танцовият състав успя: 

да привлече нови участници и 
съмишленици (броят на участни-
ците достигна 36 ученици от 2. до 
12. клас);

да обогати репертоара си с 9 
нови хора – Циганско, Северняш-
ко, Македонско, Право, Самоков-
ско, Шопско, Граовско, Еленино и 
Дунавско;

да разшири знанията си за раз-
лични фолклорни области;

да участва активно и с жела-
ние във всички празници, про-
ведени в училище, както и в дей-
ности, организирани от БКПО 
– гр. Прага, в Руското училище, 
в чешкото „Ема Дестинова” (на 
коледните традиционни благот-
ворителни базари) и на съборите 
в Микулчице;

да работи в условия на мул-
тикултурен диалог – ученици от 
различни етноси обменяха идеи 
и информация, работиха в екип 

и популяризираха българския 
фолклор.

Цялостната дейност и учас-
тие на състава по народни танци 
беше  подчинена на идеята за 
издигане престижа на БСОУ 
„Д-р Петър Берон” в Прага и ут-
върждаването му като културно 
средище на територията на Ре-
публика Чехия. През 2014 годи-
на танцовият състав с решение 
на учениците и педагогическата 
колегия прие името на своя неза-
бравим основател и творец – „То-
ни-До”.

Танцов състав
 „Тони-До“

Валентина Лазарова,

ръководител на танцовия състав за периода 2011 – 2014 година                           

Извънкласни форми
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Участвам в танцовия със-
тав от 2008 г. 

Обичам българския фолклор и 
народните танци. Хубаво е, ко-
гато живееш извън България да 
има нещо, което да ти припом-
ня за родината и да ти доставя 
удоволствие да го правиш.

Участвам в танцовия състав 
от 2011 година. Беше ми инте-
ресно, защото чрез танците на-
учих много за нашата култура.
Участието ми даде възможност 
да се развия като танцьор, как-
то и да се запозная с танци от 
всички краища на България. 

В  танцовия  състав на учи-
лището  участвам  от 2011 
година.  Танцувам още от 8-го-
дишна  възраст, защото ми  ха-
ресват  народните танци . Мога 
да кажа, че те са ми като хоби, 
обичам да танцувам, с всеки 
нов  танц, с всяка нова стъпка, 
аз  научавам нещо ново. Когато 
танцувам, мога да бъда себе си, 
да покажа  това, което не мога 
да изразя с думи.

Участвам в танцовия състав 
от 5ти клас т.е. от 2010 г. Още 
от малка съм проявявала инте-
рес към различните аспекти на 
танцовото изкуство. Според 
мен танците са най-добрият 
начин да изразиш себе си и съще-
временно да се насладиш на раз-
личните стилове и хореографии. 
Обожавам да танцувам.

Участвам в танцовия със-
тав от 2011г. Участието ми но-
сеше удоволствие. Докато тан-
цувах, се чувствах жива и част 
от нещо прекрасно. Както гла-
сеше мотото ни: „Ако можеш да 
ходиш - можеш да танцуваш”. 
Можех много повече от това.

рррр

Тансу Тахир

Айлян Билялова

Силвана Стойчева

Маргарита Синапова

Таня Тодорова

Извънкласни форми
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Със създаването си вокал-
на формация „Лира“ е 
носител и пазител на бъл-

гарската традиция, съдейства за 
опознаването на забавната детска 
българска песен. В репертоара на 
формацията присъстват песни от 
български композитори и от бъл-
гарското народно творчество. 

Изявите на вокалната фор-
мация винаги оставят приятно 
усещане  за неразривната връзка 
с Родината и с българското из-
куство. 

В рамките на две учебни го-
дини вокалната формация има 
редица успешни  изяви в изда-
нията на  традиционния Между-
народен фестивал на хоровото 

изкуство, организиран от Руско-
то посолство в Чехия, Междуна-
родния фестивал на хоровото и 
танцово изкуство в гр.Пшибрам, 
РЧехия, традиционните търже-
ства на българската общност в 
Чехия по случай Деня на Бъл-
гарската писменост и култура 
в с. Микулчице. В програмата 
на различните събития вокал-
ната формация представя бъл-
гарската културна традиция в 
издържан художествен вид и 
въздействащо сценично при-
съствие. Освен международните 
изяви, формацията присъства 
на училищните тържества по 
различни поводи. Непринуде-
ните детски изпълнения пови-

шават националното самочувст-
вие и въздействат емоционално 
на публиката. 

Ръководител на вокалната 
формация от началото на 2013 го-
дина е Радосвета Костова – вока-
лен педагог и диригент, препода-
вател  в БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
гр. Прага. Въпреки текучеството 
на певците във формацията, ръ-
ководителят успешно организира 
дейността на певческия състав. 
От септември 2014 година е съз-
даден и подготвителен състав от 
ученици в 1 – 4 клас, които пред-
ставиха емоционална коледна 
програма на „Коледна среща на 
две култури“, 08.12.2014 г., съв-
местно с чешки деца.

Вокална група 
„ЛИРА“

Радосвета Костова,

ръководител на вокална група „Лира”                        

Извънкласни форми
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Извънкласни форми

Спортните прояви 
на БСОУ „Д-р Пе-
тър Берон“ са мно-

гобройни и разнообразни. 
Всяка година провеждаме 
по няколко спортни праз-
ника на общинското спорт-
но игрище на Прага 6, кои-
то преминават при масово 
участие на учениците и дос-
та емоции.

През 2011 проведохме 
двустранна среща по фут-
бол и волейбол с руското 
училище в Прага. Нашите 
ученици победиха на фут-
бол,  а руските ученици на 
волейбол. През 2012 вър-
нахме визитата на нашите 
приятели от руското учи-
лище. Този път ролите се 
размениха. Те ни победиха 
на футбол,  а ние – на волей-
бол.

През 2013 година сме-
нихме съперника и в нашия 
физкултурен салон побе-
дихме славянската гимна-
зия на флорбал. За да бъде 
всичко справедливо, през 
2014 загубихме на футбол 
на игрището на славянската 
гимназия. През настоящата 
2015 година предстоят нови 
битки с нашите съперници 
от руското училище и сла-
вянската гимназия.

През 2014 проведохме 
два турнира по флорбал 
между класовете. През 2015 
отново ще има турнир. На-
шите ученици проявяват го-
лям интерес  към спортните 
игри и постоянно играят 
футбол, волейбол, баскет-
бол, тенис на маса, флорбал. 

Не забравяме да споме-
нем,  че някои наши учени-
ци тренират и се състезават 
активно в различни клубо-
ве в Прага.

Маргарита Синапова от 
9 клас – спортна гимнастика

Ивелин Спасов от 8 клас  
– футбол

Мирослав Василев от 8 
клас – хокей

Във връзка с 65-годиш-
нината на БСОУ „Д-р Пе-
тър Берон”  беше проведена 
приятелска среща по волей-
бол между ученици и учи-
тели. Първият гейм беше 
спечелен от учениците, а 
следващите два – от учите-
лите. Победи амбицията на 
преподавателите  да обуча-
ват всестранно и нагледно 
своите възпитаници /вклю-
чително и в тази екстрем-
на битка на младите срещу 
мъдрите/.  Срещата  при-
ключи с усмивки, закачки и 
добро настроение

Спортът е език, 
който всички
по света говорят

Васил Боев,

учител по физическо възпитание и спорт
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Честването на 65-годишния 
юбилей от създаването 
на българското училище 

в Прага се превърна в поредица 
от събития, отбелязващи значи-
мостта на тази институция през 
изминалия период както като част 
от българската образователна сис-
тема, така и в пределите на Чешка-
та република като едно българско 
средище в сърцето на обединена 
Европа. На юбилея бяха посвете-
ни вътрешни и междуучилищни 
спортни турнири, международен 
детски фестивал на словесното 
и изобразителното изкуство на 
тема „Училище на бъдещето, бъ-
деще на училището” и откриване 
на Музей на училището. Венец на 
тържествата бе концертът в три 
части на 17 април в тържествено 
украсения салон на БСОУ „Д-р 
Петър Берон”. Българският и чеш-
кият химн прозвучаха в началото 
на концерта, за да напомнят, че от 
усилията и добрата воля на двете 
страни се ражда и продължава да 
съществува нашето училище. Во-
дещите – Гергана и Кристиян от 
11-и, клас представиха гостите, до-
шли да почетат тази паметна дата в 
историята на училището: доц. Ата-
наска Тенева, заместник-министър 
на образованието и науката, Него-
во превъзходителство г-н Лъчезар 
Петков, извънреден и пълномощен 
посланик на България в Чешката 
република; г-жа Вили Стойчева, 

На училището ни - 
с любов!

директор на 18 СОУ „Уилям Глад-
стон”, София; г-н Таньо Стойчев, 
директор на Професионална гим-
назия по транспорт и енергетика, 
София; г-н Владимир Николов, 
директор на Великотърновското 
училище „Бачо Киро”, представи-
тели на Българския културен ин-
ститут в Прага; представители на 
българските сдружения в Прага; 
бивши учители и ученици, роди-
тели и родолюбци.

С поздравителното си слов ди-
ректорът, г-жа Мими Михайлова, 
приветства всички съмишлени-
ци с думите „Щом сме тук, зна-
чи споделяме една кауза – Бъл-
гарското училище и една любов 
– България!” и отправи благо-
дарност към институциите и хо-
рата, погрижили се за училището. 
Г-жа Атанаска Тенева от името на 
МОН и лично от името на проф.
Анелия Клисарова поздрави при-
състващите с думите: „Тази го-
дишнина е повод да изразим по-
читта си към основоположниците 
на училището, които със своите 
знания и опит работиха за запаз-
ване на езика и националната са-
мобитност на българите в Прага 
и го утвърдиха като институция с 
голям обществен авторитет”. Не-
гово превъзходителство г-н Лъ-
чезар Петков в приветствието си 
увери, че Българското посолство 
в Чешката република ще оказва 
всестранна помощ и съдействие 

на БСОУ „Д-р Петър Берон” за 
модерното му развитие и за ут-
върждаването на българската 
просветна кауза. Бяха поднесени 
още много приветствия и поздра-
вителни адреси.

След поздравленията започна 
наситеният с много изяви юби-
леен концерт в 3 части. Първата, 
озаглавена „С България в сърце-
то”, беше посветена на училището 
и патрона д-р Петър Берон. Вто-
рата част на концерта – „Учили-
ще на живота”, беше посветена на 
идеите за надежда, добро, прия-
телство, обич и разбирателство. 
Третата част – „Благослов на учи-
лището”, беше посветена на един-
ството и радостта да сме заедно 
днес и включваше изпълнения от 
бивши и настоящи възпитаници 
на училището.

За финал на концерта бяха из-
брани прекрасните ни български 
хора, представени от все повече 
набиращата популярност и нови 
членове танцова трупа „Тони-
До”. Сцената бе малка да побере 
хубост и ентусиазъм, облечени в 
красиви български носии. А ко-
гато започна Правото, сърцата 
на гостите не изтраяха и мнозина 
станаха и се включиха в едно ог-
ромно хоро, обединяващо гости и 
изпълнители, учители и ученици, 
деца и родители.

Прекрасният и дълъг почти 
два часа концерт бе подготвен с 

Милка Кралчева,

учител по английски език                       

Годишнината
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Моменти от нашата програма

много труд и желание от учите-
лите. Сценарият и организация-
та му са дело на г-жа Болчева и 
г-жа Васева, които, подпомогнати 
от ръководителите на отделни-
те изпълнения, отново показаха 
чудесен ефект от екипната ра-

бота и оригинална концепция. 
Програмата даде възможност на 
всички деца от училището да по-
кажат своя талант в литература-
та, изкуството, драматизацията, 
изящното слово, музиката, танца 
и спорта. И да напомни още вед-

нъж, че Българското училище със 
своята история, традиции, успехи 
и желание за усъвършенстване – 
е извор на родолюбиви изяви и 
възпитател на общочовешки ду-
ховни ценности. 

Да пребъде във времето! 
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„100 години от смъртта – без-
смъртие на Пенчо Славейков“

150 години от рождението на 
Алеко Константинов - Щастли-
веца: Драматизация на „Разни 
хора, разни идеали“
„Денят на българската поезия“

160 години от рождението на 
Иван Вазов: Драматизация на 
„Чичовци“

„Денят на българската поезия“

Театрална постановка „Юнаци 
с умни калпаци“

Театрална постановка „Юнаци 
с умни калпаци“

150 години от рождението на 
Алеко Константинов - Щастли-
веца: Драматизация на „Бай Га-
ньо на гости у Иречека“

Описание на снимките от Галерията

Декоративно пано във фоайе-
то на училището.

Официалният вход на учили-
щето.

Експонати към музейната 
сбирка. 

Фолклорният кът към музея 
на училището.

Страниците на списания „Ро-
ден глас”  и „Българи” разказ-
ват за училищния ни живот.

Учителската стая.

Нашите музикални и спортни 
награди.

Конкурс за най-оригинална 
мартеница.

Училищния ни живот в сним-
ки – Из живота на училището.

Училищния ни живот в сним-
ки – „Наши гости”.

Училищния ни живот в сним-
ки  - Танцов състав и вокална 
група „Лира” към БСОУ „Д-р 
Петър Берон”.

Драматизация на „Немили – 
недраги” по случай 160 години 
от рождението на Иван Вазов.

Карлов мост и паметникът на 
„Св. Св. Кирил и Методий” – 
поднасяне на цветя.

Честване на Трети март в Бъл-
гарския културен институт.

Ученици от танцовия състав 
към училището пред паметни-
ка на „Св.Св. Кирил и Мето-
дий” в Микулчице.
Вицепрезидентът Маргарита 
Попова връчва свидетелства 
на  І клас по случай завършва-
нето им – 24 май 2012г.

Екоарт 2012 г. – „Ученически 
униформи“.

Момент от училищно търже-
ство.

Отбелязване на празника на 
буквите.

Поднасяне на венци от името 
на официалните гости на Ми-
кулчице

Подкрепа за учителите във 
волейболния мач с учениците

Моноспектакъл „Чудно чудо 
с Чудомир” - актьорът Стоян 
Памуков и ученици в залата на 
БКИ – Прага.
Драматизация на разказа 
„Апостолът в премеждие” по 
Иван Вазов.

Маргарита Синапова, Екоарт – 
2014 г.  – „Вечерна мода“

Представяне на вокална група 
„Лира”на Международния 
музикален фестивал.

Георги Георгиев  и участието 
му в конкурса за илюстрация 
„Многоезичието е богатство”.

Посещение на Микулчице и 
снимка пред паметника на 
„Св. Св. Кирил и Методий” – 
2014 г.
Г-жа Мими Михайлова – ди-
ректор на БСОУ „Д-р Петър 
Берон” - слово по случай юби-
лея на училището.
Откриване на фестивала „Учи-
лище на бъдещето – бъдещето 
на училището”.

Откриване на училищния 
музей.

Откриване на училищния 
музей.

Заместник-министърът на 
образованието г-жа Атанаска 
Тенева връчва плакета на 
МОН по случай  65-годишния 
юбилей на училището. 
Посрещане на знамето и химна 
на Република България.

Н.П. г-н Лъчезар Петков – по-
сланик на Република България 
в Чешката република - Поз-
дравления по случай юбилея 
на училището.
Моменти от юбилейната про-
грама.

Моменти от юбилейната про-
грама.

Моменти от юбилейната про-
грама.

Моменти от юбилейната про-
грама.

Христина Йорданова – бивша 
възпитаничка на БСОУ „Д-р 
Петър Берон” – изпълнение на 
пиано.
Пърформънс „Митът за пеще-
рата”.

Тържество за края на учебната 
година
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