
А ко искате да научите как 
изглеждат поправителните 
изпити при съвременните 

петокласници, трябваше да видите 
забавния скеч на учениците от 5-ти 
клас. Въпрос на изпитващия: „Как 
Христофор Колумб е  стигнал до 
Америка?“ „Мммм... грешка на ту-
роператора?“; „Какво са направили 
светите братя Кирил и  Методий?“ 
„Ами... единият е  написал букви-
те, а  другият – цифрите!“. Нямаше 
смисъл „изпитващият“ да повтаря: 
„Много лесен и  хубав въпрос!“ – 
в  крайна сметка си получи отгово-
ра: „Лесен за вас, господин учител“. 
Имаше и възмутени: „Ама, господин 
учител, аз заслужавам друга оцен-
ка!“ „Знам, знам, но по-малко от 
двойка не мога да пиша!“

Програмата на „Деня на таланта“ 
наистина беше богата. Както вина-
ги, участваше вокална група „Лира“. 
Музикалните изпълнения бяха дело 
на Айрин Александрова, Таня Тодо-
рова от 7-ми клас, Теодора Комитова 
от 8-ми клас, Кристин Трифонова от 
7-ми клас. 

Петър Арнаудов от 11-ти клас не се 
реши да изпълни сам стихотворени-
ята си, но от това те ни най-малко не 
изгубиха силата си.

Еленко Начев, директор на учи-
лището, раздаде награди на побе-
дителите в  Състезанието по Судоку, 
както и награди и дипломи за актив-
но участие в училищната дейност по 
изобразително изкуство. „Това, което 
видяхме – каза той с усмивка – ме кара 
да мисля, че в училището има наисти-

на големи таланти и че трябва да ор-
ганизираме „Ден на таланта“ и  през 
следващата година. Какво ще кажете? 
– отговори му одобрителен аплаус. – 
Изявата няма състезателен характер. 
Дава възможност всеки да покаже 
своите възможности.“

За радост на всички беше обявено, 
че в  края на годината ще бъдат раз-
дадени: една голяма торта за вокална 
група „Лира“, втора торта за „Данс 
формация“ и трета, по-малка, ще бъде 
връчена на 5-ти клас – за най-масово 
участие. Ако не сте чували аплаус като 
благодарност за торта – значи нищо 
не знаете!

Споменатата „Данс формация“ 
също беше аплодирана, а  една от 
участничките в  групата, преди на-
чалото на изпълнението, борбено 
„заяви“ кредото й: „Може би това са 
съвременните народни танци за тий-
нейджърите от града. Можеш да тан-
цуваш навсякъде – и на улицата. Ня-
маш нужда от специална екипировка 
– както е при балета, например. Мо-
жеш да сложиш едни маратонки и те-
ниска и  да пуснеш любимата музика 
от MP3. Танцът, който ще ви пока-
жем, говори за проблемите, които ни 
вълнуват: животът в  съвременното 
роботизирано общество; трудността 
да откриеш партньор и приятел; бор-
бата за лидерство и  обезличаването 
на индивида; сляпото подчинение на 
правилата и превръщането на човека 
в марионетка; борбата между доброто 
и злото вътре във всеки един от нас. 
Опитваме се да намерим отговор на 

НА 24 АПРИЛ, БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ОРГАНИЗИРА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ „ДЕН НА ТАЛАНТА“. УЧАСТНИ-
ЦИ И УЧИТЕЛИ НЕ СПОДЕЛИХА КОЙ ОТ ТАЛАНТИТЕ ПРЕДСТАВИ ТВОРЧЕСКИТЕ СИ СТРЕМЕЖИ БЕЗ ПРИТЕСНЕ-
НИЕ И С ЖЕЛАНИЕ, КОЙ ГО Е НАПРАВИЛ С АКТИВНАТА ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИТЕ, КОЙ ПОД ПРИЯТЕЛСКИЯ НА-
ТИСК НА СЪУЧЕНИЦИТЕ СИ („ХАЙДЕ ДЕ, ХАЙДЕ ДЕ!) И КОЙ НЕ СЕ Е РЕШИЛ. ОНЕЗИ, КОИТО СЕ ПРЕСТРАШИХА, 
ПОЖЪНАХА ЗАСЛУЖЕНИ И ЕНТУСИАЗИРАНИ РЪКОПЛЯСКАНИЯ.

Време за тайни 
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въпросите, които един млад човек 
си задава – кой съм, къде съм, каква 
е моята мисия на този свят.“

С много съпричастност публиката 
посрещна рапъра Константин Цен-
ков. На ръката му е татуирано името 
му, под което издава албуми и  може 
да бъде открит в Youtube.com – Tykata. 

„Забравих кой съм аз, забравих кой 
си ти. Видях нов живот и нови мечти, 
в които няма жени, нито коли. Прос-
то една голяма свобода, в която се рея 
като птица, не като къртица. Започ-
ваш да се мразиш, защото от болката 
не можеш да се пазиш.“

След края го потърсих. Попитах го 

какво ще стане, ако един ден открие, 
че „Tykata“ вече не отговаря на пос-
ланието, което смята, че носи? „Днес 
има модерни технологии. Може да се 
изтрие!“ Мдааа! Нищо трайно, нищо 
вечно. Всичко е  несигурно. Всичко 
подлежи на проверка. Но и  всичко 
е възможно. Нарича се: младост. �

мечти и надежди

Ф естивалът бе тържествено 
открит от г-н Христокян, 
директор на Руското учи-

лище, който кратко приветства при-
състващите и  предостави сцената на 
учениците.

Първи на сцената излезе хорът на 
Музикалната школа на гр. Пршибрам, 
който изпълни няколко жизнерадост-
ни чешки песни. Последваха го деца-
та от Френския лицей в Прага, които 
с  изпълнението си внесоха весело 
оживление, тъй като представиха му-
зикална композиция, отразяваща на-
влизането на джаза във Франция през 
30-те години на миналия век. Хорът 
на Руското училище се изяви с мело-
дични и изпълнени с много настрое-
ние песни, а детският хор „Ролнички“ 
– гр. Прага, показа талант и умение.

Финалът бе запазен за ученици-
те от Българското училище, които 
внесоха на сцената българския дух, 
колорит, красота и  усмивка. Група-
та, подготвена от г-н Моравенов, 
изпълни песните „Лиляно, моме“, 
„Весел дядо“ и  „Йовано, Йованке“. 
Песните бяха съпроводени от артис-
тичното присъствие на танцьорите. 
Бурните аплодисменти на публиката 
бяха сигурен знак за силното въз-
действие на изпълнението на бъл-
гарските деца.

Заключителната песен тази го-
дина също беше българска – „Хей, 
приятелю, здравей“, която на всички 

припомни , че приятелството е ценна 
и крехка магия.

В  заключение, г-н Христокян 
благодари на художествените ръ-
ководители за прекрасния концерт. 
Събитието беше организирано с бла-
готворителна цел – да събере средства 

за болните деца от санаториума в Бу-
ковани. Затова директорът предаде 
събраните средства на представител 
на санаториума.

Празникът завърши с връчване на 
почетни грамоти и сувенири на учас-
тниците. �

ДЕЦА ОТ НЯКОЛКО НАЦИОНАЛНОСТИ ОБЕДИНИ ПОРЕДНИЯ XXI МЕЖ-
ДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИТЕ ХОРОВЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ 
СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА НА 18 АПРИЛ.

Международен музикален  

празник в Прага
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