
М алчуганите от начален курс 
първи внесоха артистично 

оживление с  „Дядовата ръкавичка“, 
пети клас ни очарова с „Омагьосана 
гора“, а  шестокласниците ни пото-
пиха във вихъра на „Танцувай с мен“ 
. Участниците показаха, че танцът, 
музиката, изкуствата се леят в кръв-
та им като бистри ручеи на жизнера-
дост, веселие и дружелюбие.

Оригинална програма бяха под-
готвили и  учениците от 7.клас – 
новините „Радар-7“. Особено ат-
рактивно се изяви и  целият 9.клас 
– с предаването „На четири очи“, за-
редено с вдъхновение и впечатлява-
щи импровизации. Денят на таланта 
завърши с  великолепното изпълне-
ние на Георги и  Теодор от 11.клас. 
С пластика и покоряващо въздейст-

вие двете мом-
чета доказаха, 
че танцът може 
да бъде съвър-
шено изкуство.

Ще се запом-
нят и спортните 
срещи на наши-
те ученици с Ру-
ското училище 
по футбол и во-
лейбол, прове-
дени през април 
и  спортният 
празник през 
месец май. Със-
тояха се турни-
ри по народна 
топка, баскетбол, волейбол и  фут-
бол. Изявиха се Николай от 7.клас, 

Стефан – 8., Константин и Божидар 
– 9.,Георги и Теодор от 11.клас. �

Инициативата се осъществи на 
27 април в  Актовата зала на 

БСОУ „Д-р Петър Берон“. Водещ бе 
артистичната г-жа Васева – не само на 
български, но и на чешки език, което 
значително улесни присъстващите 
многобройни гости и ученици. Жури-
то се състоеше от трима авторитетни 
специалисти: председател – г-н Петър 
Попов и членове – г-жа Марияна Ди-
митрова, paní Hana Bubenková, както 
и от учениците Силвана /9.клас/ и Bára.

Състезанието се проведе в  четири 
кръга: 1.кръг – презентация на съ-
ответната държава; 2.кръг – кръсто-
словица от пет въпроса, /сред които 
най-оригиналният се оказа отгатване 
името на българско селище, свър-
зано с  историческия град, където 
е  разпънат Исус Христос/; 3.кръг – 
разпознаване на обекти от държави 
в Европа по две снимки; 4.кръг – про-
верка на уменията за работа с географ-

ска карта чрез въображаемия výlet 
s překvapením.

Участниците и  от двата отбора се 
представиха отлично, като демонстри-
раха не само завидни знания и  уме-
ния, но и  взаимен респект. Капитан 
на българския отбор беше чудесната 
Маргарита от 5.клас, а изпълнител на 
компютърната презентация – Кристи-
ан от 8.клас.

Организаторите на събитието раз-
дадоха нa всички състезатели по един 
емблематичен сувенир и рекламни ма-
териали. В залата се разпръсна омай-
ващото ухание на българското розово 
масло…

Сърдечното гостоприемство на на-
шите ученици допринесе за спечелва-
нето на нови искрени приятели сред 
чешките им връстници.

България и  нейните богатства ще 
останат запечатани в умовете и сърца-
та ни! �

ДЕНЯТ НА ТАЛАНТА СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 АПРИЛ В САЛОНА НА БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“. ТАЗИ СВОЕОБРАЗНА ИНИ-
ЦИАТИВА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДАРОВАНИЯ ПРИДОБИ НАРАСТВАЩА ПОПУЛЯРНОСТ.

ВЕЛИКОЛЕПНА ПАНОРАМА НА 
БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА НА 
СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ. 
ТО БЕШЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ Г-ЖА 
МАРИЯНА ДИМИТРОВА И  В  НЕГО 
УЧАСТВАХА УЧЕНИЦИ ОТ 5. ДО 8. 
КЛАС НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 
И  СБОРЕН ОТБОР ОТ ЧЕШКОТО 
УЧИЛИЩЕ „ЕМА ДЕСТИНОВА“.
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�  СТРАНИЦИТЕ ПОДГОТВИ: Светла Болчева




