
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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