
Т азгодишната тема бе „Учи-
лищни униформи“. В  праз-
нично и  тематично украсе-

ния физкултурен салон, по червен 
килим, като на истинско модно 
ревю, учениците показаха богата 
колекция от модели, изработени 
с  много вкус и  фантазия от самите 
тях.

Водещите на еко-шоуто – Ники 
и Сиси от 10-и клас, повишиха емо-
ционалния градус на публиката, 
като подчертаха, че дали ще превър-
нем планетата в зелена градина или 
в  място за отпадъци е  наш избор 

и  отговорност и  дадоха начало на 
ревюто, представяйки всеки клас.

Иззад импровизираните парава-
ни, направени от стари вестници 
и зелен плат, „манекените“ дефили-
раха по пътеката, докато техни съу-
ченици представяха дизайнерското 
решение на български и  английски 
език. С  камера в  ръка, г-н Или-

ев проследяваше представянето, 
а върху голям екран гостите можеха 
да наблюдават на живо движението 
и  детайли от колекциите. Всичко 
това – на фона на авторската музика 
на Коцето (Туката) от 10-и клас.

Моделът на Моника и  Марияна 
от 5-и  клас „Лято’2012“ впечатли 
с  оригинално цвете, изработено от 

ЕДНА ОГРОМНА РИБА ПЛУВА 
В ДЪЛБИНИТЕ НА МОРЕТО. И КОЛ-
КОТО ПОВЕЧЕ СЕ ДОБЛИЖАВА ДО 
ПОВЪРХНОСТТА НА ВОДАТА, ТОЛ-
КОВА ПОВЕЧЕ ОТПАДЪЦИ ЗАТРУД-
НЯВАТ ДВИЖЕНИЕТО Й. НАКРАЯ 
УМИРА, БЕЗДИХАННА, ВЪРХУ ОГ-
РОМНА КУПЧИНА ИЗВЪРЛЕНИ, НЕ-
ПОТРЕБНИ ВЕЩИ. С  ТОЗИ КЛИП, 
НА 5 ЮНИ, В  БСОУ „Д-Р ПЕТЪР 
БЕРОН“, ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ СЕ-
ЗОН НА ЕКОАРТ РЕВЮТО, ПОСВЕ-
ТЕНО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 
НА ЕКОЛОГИЯТА И  ОПАЗВАНЕТО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Сговорна дружина ...
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касови бележки и нежни ръкавици 
от пластмасова мрежа. Екипът на 
6-и  клас и  тази година доказа, че 
умее да изпипва нещата до детайл – 
Маги показа комплект от две части 
„Изобретение“, декориран с  фигу-
ри, изучавани в  часовете по мате-
матика. Към пъстрата рокля Маги 
бе изработила чантичка от сламки, 
красива диадема и  вратовръзка. 
Представящите модела Георги и Де-
нис, с ярки вратъвръзки, елечета на 
квадрати и  хартиени шапки с  ко-
зирка, чудесно допълваха впечат-
лението за екипна работа. С четири 
модела 7-и клас записаха най-масо-
во участие: особено оригинален бе 
костюмът на Реджеб „Елвис Пре-
сли“, направен от съшити с  конец 
стари вестници и издържан в духа 
на великолепните и пищни облекла 
на Краля на рока. Моделите „Раз-
лична“, „Найлонова декорация“ 
и  „Екопотник“ на Вики, Айрин, 
Таня и  Ралица внесоха оживление 
с  атрактивното представяне и  лес-
ни идеи за свежа промяна на гарде-
роба. За помощния персонал в учи-
лище бяха помислили от 8-и  клас, 
които представиха удобна унифор-
ма „Мечтата на чистачката“. Ова-
ции събра яркосинята метла, из-
работена от пластмасови бутилки 
от минерална вода и  въздухопро-
пускливите хартиени чехли на ди-
зайнерката Тони. Другият им модел 
бе екип за часовете по физкултура, 

наречен „Меко падане“ и подходящ 
за всички скейтъри като Ники, кой-
то представи униформата под ръка 
със скейтборда си. Дизайнерът на 
9-и клас Мехмед бе заложил на кра-
сотата на своята съученичка Тансу, 
за която бе сътворил модел с гръм-
кото име „ЕкоСваровски“ – рокля 
и  чантичка от фирмени торбички 
на любим на тийнейджърите мо-
ден магазин и обувки с капачки „от 
кошчето на г-н Сваровски“. Дойде 
ред и на водещите Сиси и Ники да 
се разходят по килима, тъй като те 
представиха моделите на 10-и клас 
– черен елек „Батман“ с вратовръз-
ка и  черна пола и  тениска „Версай 
Джи“ на дизайнерките Ива и  Сиси 
с  декорация от употребени мар-
кери за дъска. Последният модел 
„Екогрешка“ на Тони и  Диди от 
11-и  клас акцентираше на винаги 
модерните точки и райета, а никой 
от публиката не разбра, че Тони, от-
говорна към поетият ангажимент, 
бе пристигнала за шоуто с 39 граду-
са температура!

И понеже скоро идва лятната ва-
канция и  учениците ще се върнат 
при баба и  дядо в  България, орга-
низаторите им показаха как раздел-
но се събира и преработва боклука 
чрез образователен филм на „Еко-
булпак“.

В  заключителното слово г-жа 
Кралчева благодари на всички 
участници, които, показвайки ори-

гинални идеи и  умения за работа 
в  екип, направиха възможно това 
шоу – г-жа Лазарова и  г-н Илиев, 
с които заедно са подготвили и ор-
ганизирали проявата, учениците от 
10-и клас, помогнали да се подготви 
сцената, декорите, архивът от мина-
логодишната колекция и изложбата 
от хартиени оригами, изработени 
от 12-и  клас, 9-и  клас и  Филип от 
5-и клас, както и други предмети от 
7-и и 8-и клас и мозайка от най-мал-
ките участници от начален етап.

Учениците от 5-и  и  6-и  клас 
и  тази година, под ръководството 
на г-жа Васева подредиха икебана 
от полски цветя, листа и  клонки. 
Г-жа Станева, заедно с  децата от 
общежитието, изработиха плаката 
за събитието, а  много от гостите 
и родителите на шоуто подкрепиха 
изявата морално или с  техническо 
оборудване. Когато има желание, 
организация и  умения – нещата се 
получават, и то доста добре!

Във все по-индустриализираното 
ни общество темата за екологията 
вече не е табу, а въпрос на оцелява-
не. И подобни празници по непри-
нуден начин показват и на младото, 
и  на по-възрастното поколение не-
обходимостта от рециклиране и пе-
стене на материали и  енергия. Ако 
не събирате разделно и сте пропус-
нали шоуто – заповядайте догодина 
– докато се забавлявате ще ви нау-
чим как да го правите! �

прави ЕкоАрт ревю!
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