
М омичетата и  момчетата за-
почнаха да пристигат пред 

училището към 14.30 часа, за да си 
направят няколко общи снимки. Но 
събирането се превърна в цяла фо-
тосесия. Заставайки рамо до рамо, 
нямаше модели и  цветове, които 
да се повтарят. Всяка абитуриентка 
беше уникална, красива и запомня-
ща се, всеки абитуриент – елегантен 
и  незабравим. А  разнообразните 
прически, ефектният грим и  най-
вече усмивките, грейнали на лица-
та им, ги направиха атракцията на 
деня, а  по-късно и  на вечерта. Ни-
кой не би могъл да се усъмни кои са 
най-хубавите абитуриенти.

Часът вече е  15.00 и  всички са 
в  очакване на началото на търже-
ството. Но погледите са приковани 
напред в  нещо различно. Влизайки 
в  украсения и  пъстроцветен салон, 
гостите инстинктивно биват при-
влечени от музиката и от специално 
създаденото платно, на което се про-
жектират видеа от годините съвмес-

тен живот на зрелостниците. Изпра-
щането, включително и материалите 
за дванадесети клас бяха организи-
рани по идея на единадесети клас 
и техният класен ръководител Сашо 
Илиев, които успяха приятно да из-
ненадат едни, и  да натъжат други 
с  тези препратки към безвъзвратно 
изгубеното детство.

Началото на тържеството беше 
съобразено с  още едно събитие – 
специален гост на празника беше 
Правителствена делегация от Бъл-
гария, начело с  г-жа Цецка Цачева, 
Председател на Народното събра-
ние. Основният повод на посеще-
нието им беше участието в поклоне-
нието в  Микулчице. Присъствието 
на празника на абитуриентите беше 
за тях възможност да се запозна-

ят с  училището, учителския състав 
и учениците. Сигурно е, че го напра-
виха с  удоволствие. Поздравиха от 
сърце, а зрелостниците им се отбла-
годариха, засипвайки ги богато с ху-
бавото си настроение. Г-жа Цецка 
Цачева им пожела светли бъднини 
и хубав купон. 

Първи на тържеството се пред-
ставиха учениците от 3–4 клас, чи-
ято програма бе по случай Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. В  намален, 
но подновен състав се изяви и  во-
кална и танцова група „Лира“ с ръ-
ководител Антоанета Добрева. В на-
чалото хористите изпяха „Химн на 
Св. св. Кирил и  Методий“, „Бъдете 
преблагословени“, „Да прославим 
паметта“ и  „Родна книга“. Песните 

Страхотен ден!
ДЕНЯТ Е 21-ВИ МАЙ 2010 ГОДИНА. ДЕН, В КОЙТО РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТНОВО СЕ СЪБИРАТ ВЪВ 
ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р. ПЕТЪР БЕРОН“, ЗА ДА ИЗПРАТЯТ ОЩЕ ЕДИН ЗАВЪРШВАЩ ДВАНА-
ДЕСЕТИ КЛАС. ПОРЕДЕН И  ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ. КАКТО И  ОСТАНАЛИТЕ АБИТУРИЕНТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, 
ТАКА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2010 СА УНИКАЛНИ ЛИЧНОСТИ, ВСЕКИ РАЗЛИЧЕН ОТ ДРУГИЯ, НО ОБЕДИНЕНИ 
В „ЕДИН НЕРАЗДЕЛЕН КЛАС“.

Випуск 2010: Вени, Гери, Бранко, Нася, Мими, Сашо, Мони, Айли и Деси
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звучаха не само от сцената, но и от 
последните редици, където бяха на-
сядали вече завършилите хористки 
от дванадесети клас – шест от шест.

След тези изпълнения, учени-
ците от единадесети клас поканиха 
на сцената абитуриентите и  техни-
ят класен ръководител г-жа Луиза 
Станева. Обръщението на единаде-
сетокласниците към завършващите 
им съученици беше трогателно. Те 
дадоха полезни съвети, цитирайки 
Кърт Вонегът, знаейки, че вече по-
расналите им приятели са достатъч-
но зрели, за да разберат скрития зад 
думите смисъл.

Всеки от абитуриентите – Айлин, 
Бранко, Вени, Гери, Деси, Мария, 
Моника, Нася и Сашо – беше изви-
кан поотделно, за да му бъде връчена 

символичната шапка, отбелязваща 
края на обучението и така очаквано-
то завършване. Естествено, хубаво-
то е, че всички успяха да завършат. 
За всеки от абитуриентите бяха ка-
зани по няколко думи, които го оп-
исват най-добре, а на екрана зад тях 
се сменяха снимка след снимка – ми-
гове от вечния архив.

След това думата взеха учениците 
от дванадесети клас, които отправи-
ха своите послания към приятелите 
си от малките класове, учителите 
и  родителите. На фона на „Навън 
е  ден“, в  изпълнение на Танита Ян-
кова, Моника Илиева благодари за 
всеотдайността на всички учители 
и  изрази надежда, че те, вече по-
расналите момичета и  момчета, ще 
реализират мечтите си. Нася Илие-
ва прочете прочувствено слово към 

г-жа Станева, която от своя страна 
отвърна с  още по-трогателна реч, 
в  която казваше, че това е  един от 
класовете, които обича най-мно-
го и  който ще й  липсва повече от 
всички досега. Всеки от деветимата 
абитуриенти сподели с по едно изре-
чение с какво се е преборил и какво 
е научил през годините.

Традицията в предаването на ан-
гелчето-талисман продължи Герга-
на, която го предаде на единадесети 
клас с пожелание да им донесе тол-
кова успехи, колкото и  на предиш-
ните класове, че дори и повече.

Думата бе дадена на г-н Еленко 
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Начев, директор на уилището, кой-
то поздрави учениците и учителите 
с  предстоящия празник и  пожела 
„На добър час!“ на абитуриентите. 
За първи път в  историята на учи-
лището беше връчена и  грамота за 
отличен успех, с която бе удостоена 
Моника Илиева.

Тържеството бе закрито с тради-
ционното броене: 1... 2... 3... до 12, 
след което шапките полетяха във 
въздуха, а цветен балдахин от бало-
ни се спусна надолу към гостите. На 
фона на песента „Клетва“ момичета-
та и  момчетата си взеха довиждане 
с  част от приятелите и  роднините 
си, а танцьорите от „Лира“ изиграха 
едно хоро в тяхна чест.

Но тъй като времето беше напред-
нало, една феерия от цветове се за-
пъти към спряната пред училището 
лимузина, която поведе абитуриен-
тите и класната им към по-нататъш-
ните им цели, пътувайки към новото 
начало. А по традиция и като за по-
следно – към началото на купона! �

И  ето настъпи дългоочакваният 
ден – 29 април. Училищни-

ят физкултурен салон се превърна 
в  театрална зала, в  която младите 
актъори, певци и танцъори показаха 
своите умения.

Първи на сцената се появиха най-
малките ученици от 3 и 4 клас. Мо-
тото на тяхната композиция беше 
„А на мен ми се играе“. В нея те не-
принудено разказаха за голямото си 
желание игрите да нямат край. Мар-
гарита, Георги и Филип изиграха на 
чешки език приказката „Как дядото 
сменил кон за магаре“. Малките ар-
тисти покориха публиката със сво-
ето изпълнение и  собственоръчно 
изработени костюми.

Представянето на пети кас също 
беше много оригинално. В  първа-
та част бяха драматизирали една от 

приказките за Хитър Петър. Послед-
ва „буфо-клип“ на песента на със-
тава „Тоника“ – „Чуй ме, Дилмано“ 
с интересна хореография и костюми.

Учениците от девети клас, имащи 
опит от миналогодишната постанов-
ка на „Юнаци с умни калпаци“ и сега 
останаха верни на своето комедиално 
амплоа. Показаха два скеча от „Коми-
ците“. Костюмите, грима и режисурата 
– всичко беше дело на деветокласни-
ците. Дарин внесе оживление в  про-
грамата със собствена импровизация.

Осмокласниците се представиха 
с  вариация „Аватар“. Много време 
и усилия изискваше подготовката на 
декори, костюми, музикални и  зву-
кови ефекти. И когато на сцената се 
появиха хората от Земята и жители-
те на планетата Аватар, зрителите 
бяха покорени от чудесното им из-

пълнение. В кратката схватка побе-
ди доброто над злото и животът на 
Аватар беше спасен.

Празникът на талантите завър-
шиха учениците от 6 клас. В  сцен-
ката „Объркан свят“ показаха през 
„криво огледало“ ежедневието на 
един ученик и  неговото семейство. 
Много смях предизвикаха ситуации, 
напомнящи моменти от живота на 
някои ученици. Декорите и  костю-
мите бяха дело на учениците и клас-
ния им ръководител.

Накрая, директорът на училище-
то г-н Начев благодари и  поздрави 
участниците с  успешното им пред-
ставяне и  изказа пожелание „Праз-
никът на талантите“ да стане тради-
ция в училищния живот. �

Текст: Валерия Тошева,  
Светла Васева
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ИДЕЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ“ СЕ ПОРОДИ ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК. 
МНОГОБРОЙНИТЕ ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА ДАВАШЕ УВЕРЕНОСТ 
ЗА НАЛИЧИЕТО НА ТАЛАНТИ СРЕД ТЯХ. ВСЕКИ КЛАС ДЪЛГО ОБМИСЛЯШЕ И ПОДБИРАШЕ СВОИТЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ 
И ТАЙНО СЕ НАДЯВАШЕ, ЧЕ ЩЕ ОЧАРОВА ПУБЛИКАТА И СПЕЧЕЛИ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОВАЦИИ.
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