
Девет момчета и момичета, леко 
притеснени и развълнувани от 

първата си поява пред публика, по-
казаха своите презентации пред се-
риозните, но благосклонни погледи 
на учителите си и пред любопитния 
взор на съучениците си. За разноо-
бразието на ученическите интереси 
говорят избраните теми, реализи-
рани с помощта на учителя им по 

информационни технологии Сашо 
Илиев:

„Ренесансът и барокът в живо- ❧
писта и техните представители“ на 
Айлин Ирфанова е почти изкуство-
ведски поглед на момичето, подне-
сено на фона на ренесансова музика 
и оригинално оформление;

„Моят роден град Русе“ на Герга- ❧
на Ганчева е носталгично завръщане, 
което разкрива богатата културна ис-

тория на родното й място;
„Петте най-красиви мъже на све- ❧

та“ – личен поглед на Нася Илиева 
– е забавно, шеговито и остроумно 
представяне на един млад специа-
лист по мъжка красота;

„Групата Linkin Park“ на Десисла- ❧
ва Атанасова е способността да пока-
жеш това, което харесваш;

„Големият адронов ускорител“  ❧

и впечатляващите познания по фи-
зика на Вениамин Пашов;

„Топ 10 филма“ – класация с кра- ❧
тък анализ на най-добрите световни 
филми от изминалата година според 
Сашо Здравков;

„Водният град Венеция“ на Ма- ❧
рия Михова – за сега неосъществена 
мечта и красива приказка;

„Apple IPhone 3D“ на Бранимир  ❧
Димитров говори самó за себе си;

„България и нейните незабрави- ❧
ми кътчета“ на Моника Илиева е за 
нашата родина, която е малка, но не-
изразимо красива, а българите, живе-
ещи далеч от нея, не са я забравили.

Представянето продължи повече 
от два часа, а в залата беше небичай-
но тихо, въпреки че имаше много 
деца. Беше им интересно, може би се 
чудеха: те самите биха ли се справи-

ли? Учителите от Българското учили-
ще явно бяха доволни, защото имаха 
възможност да видят своите ученици 
в съвсем друга, дори неподозирана 
светлина и искрено им се радваха, 
а останалите посетители?...те просто 
бяха приятно изненадани и си тръг-
наха удовлетворени, с мисълта, че 
с тези деца може да се гордее не само 
училището в Прага, а всяко българ-
ско училище. 

С ветовното онлайн допитване, 
което ще определи новите се-

дем чудеса на света, ще продължи 
до 2011 година. До 7 юли ще бъдат 
избрани 77 финалисти от общо 261 
обекта от 222 държави, определени 
в края на миналата година.

В допитването може да се гласува 
на сайта www.new7wonders.com.

Белоградчишките скали са скални 
фигури, високи до 200 м. Те образу-
ват ивица с дължина 30 км и шири-
на до 3 км. Намират се в Западния 
Предбалкан, близо до град Белоград-

чик. Най-великолепните скали са 
около града: Момина скала, Мадона-
та, Конникът, Монасите, Ученичка-
та, Дервишът, Лъвът, Мечката, Адам 
и Ева, Хайдут Велко, Замъкът. Друга 
голяма скална група е на 4 км от гра-
да, в района на пещерата Лепеница, 
където най-внушителната фигура 
е на Динозавъра. При с. Боровица са 
Боров камък и Пчелен камък, запад-
но от местността Скоршин дол са 
Близнаците, Сбеговете, Еркюприите 
в местността Магаза, Момина скала 
– местността Фалковец. 

„девет поГледа и половина“ е остРоумно–иносказателно наз-
вание на Разнопосочните вижданиия и интеРеси на единайсе-
токласниците от бълГаРското училище в пРаГа, пРедставени на 
4 февРуаРи в ГостопРиемната ГалеРия на бълГаРския култуРен ин-
ститут, с подкРепата на неГовите служители.

Девет погледа 
и половина

Гласувайте за 
Белоградчишките 
скали!
бе л о Г Ра дч и ш к и т е 
скали са номиниРа-
ни за участие в све-
товната класация 
за новите чудеса 
на света. кметът на 
белоГРадчик емил 
цанков обяви на 
пРесконфеРенция 
началото на наци-
оналната кампания 
в подкРепа на бълГаР-
ската номинация.
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c ТЕКСТ: Ивета атанасова


