
Идеи за оригинални ежедневни 
и  официални облекла, изработени 
от рециклирани материали, бяха по-
казани на уникалното модно ревю 
„ЕкоАрт“ в БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
гр. Прага. Поводът бе Световният 
ден на екологията – 5-и  юни. Моде-
лите, изработени и  демонстрирани 
от участниците, бяха представени на 
български и английски език. На двата 
езика говореха и водещите: Силвана 
от 9-и кл. и Христо от 11-и, облечени 
в бели тениски с лого „Екоарт“, изра-
ботени с текстилни бои от самите тях. 
За музикалното оформление се гри-
жеха Яни и Теодор, също от 11-и клас.

Шоуто започна, моделите се пред-
ставяха по класове. Пети клас показаха 
роклята на чаровната Маргарита, на-
правена от разтегателна хартия и кух-
ненски салфетки. „Бон-бонбон“ беше 
представена от Влади и Георги, облече-
ни в костюми от черен и зелен найлон, 
папки и шапки от картонени кори за 
яйца. Шести клас представиха „малка 
черна рокля“ от найлонов чувал с пан-
делки от хартия на Айрин, парти-шап-

ка от картон и пластмасова 
чашка на Габриел и  ансам-
бъл от две части на Ралица: 
пола от разноцветни най-
лонови торбички, а  горна-
та част – от разноцветни 
пластмасови капачки. Сед-
ми клас показаха моделите 
„ЕкоНадежда“ от метално 
фолио и  „Сезонът на ди-
ните“ от пластмасови тор-
бички, представени от Ива, 
Семра, Кремена и Кемалие. 
От пластмасови торбички 
беше изработен и  моделът 
на 9-и  клас, представен от 
Сиси, Ива и  Ники. Ори-
гиналната гривна бе на-
правена от стари маркери, 

а  обувките- от пластмасови бутилки. 
Момичетата от десети клас предста-
виха „висша мода“. Моделът на Тони 
и  Диди беше пъстра дълга рокля от 
торбички и кутии от цигари, наречен  
„Екошантанел“. Мария и Криси пред-
ставиха модел, достоен за всяка модна 
къща: вечерна рокля със шлейф, из-
работена от лилав найлон и украсена 
с  разтварящи се хартиени лилии, из-
рязани от цигарени кутии.

Публиката аплодира бурно всич-
ки модели. И  за да се почувстваме 

като на истинско шоу от  светов-
на класа, ученици от 5-и и 6-и клас 
бяха украсили залата с  аранжиро-
вки от цветя, направени под ръко-
водството на г-жа Васева на тема „ 
Планетата Земя – моята градина“. 
Интересният плакат под формата на 
листо (върху рециклирана хартия, 
разбира се!) бе изработен от г-жа 
Станева и учениците от общежити-
ето. А  организаторките на модното 
ревю: г-жа Валентина Лазарова, учи-
тел по химия и физика и г-жа Милка 
Кралчева, учител по английски език, 
споделиха, че са щастливи от ориги-
налните идеи, от възможността да 
напомнят, че екологията и разделно-
то събиране на отпадъци трябва да 
се превърнат в ежедневие, и че уче-
ниците събират опит не само в  из-
работването на определен продукт, 
но и в подходящото му представяне 
пред публика.

А  в  края на шоуто, отвън, в  учи-
лищния двор, ни чакаше изненада – 
децата от начален курс представиха 
цветна мозайка, изработена от пласт-
масови капачки от безалкохолни на-
питки, събирани през цялата година.

Нали ви казах в началото – не ма-
териалът, идеята прави нещата уни-
кални! �

„ОТ ЕДНО И  СЪЩО ЦВЕТЕ, ЗМИЯТА ПРАВИ ОТРОВА, А  ПЧЕЛАТА – МЕД”, КАЗВА СТАРА АРМЕНСКА ПОГОВОР-
КА. А КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ, СТАРИ ВЕСТНИЦИ, КОРИ ОТ 
ПОРТОКАЛ И ПРАЗНИ ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ? ОТГОВОРЪТ  Е: ВЕЧЕРНА РОКЛЯ И НЕТРАДИЦИОННИ НАКИТИ 
И ОБУВКИ КЪМ НЕЯ!
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