
26 Роден глас

Децата – в плен на детската игра и фантазия

Една седмица преди съби-
тието пъстър и весел пла-
кат прикани всички да се 
включат в Празника на 
училището с танци, акро-

батика, песни, дресура, жонглиране 
и маскиране. И на 13-и февруари, 
след голямото междучасие, в салона 
на училището се събраха усмихнати 
и костюмирани ученици и учители. 
Водещите, Калин и Дани, обявиха 
началото и желанието на малки и 
големи да разчупят рамките на стан-
дарта и да се покажат в нова светлина 
– извън строгостта на учебния час и 
задължителността на учебната про-
грама, приели правилата на детската 
игра и фантазия.

Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“
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Празник  на таланта, 
творчеството и детската фантазия
(Таланти – малки, големи и още по-големи)

Необикновен беше 13-и февруари в БСОУ „Д-р Петър Берон“ тази година. Не, не защото беше петък, и бе 
фатален ден с много двойки и изпитвания (тъкмо обратното – вероятно никой не получи двойка!). Просто 
сутринта в училището влязоха едни хора, а следобед... следобед от там излязоха приказни герои и фантас-
тични същества!  Но как се случи цялото това вълшебство? Чуйте, ще ви разкажа:у

Думата за приветствие бе дадена 
на директора – г-жа Мими Михайло-
ва, която се появи в елегантен черен 
панталон и черна блузка. Но само 
за броени минути бе облечена така! 
Пред децата тя сподели своята меч-
та за подобен детски празник и за... 
вълшебна островърха шапка на ма-
гьосник, с която да става невидима, 
когато пожелае. След секунда на гла-
вата й се появи точно такава шапка. 
Последва черно вълшебно наметало с 
прилепчета и „превозното средство“ 
на всяка уважаваща себе си магьос-
ница, метлата с дървена дръжка. Така 
преобразена за секунди във вълшеб-
ница (както от филмите за любимия 
на децата Хари Потър), директорът 
пожела всяко дете да има възмож-
ност за творческа изява и сбъдване 
на мечтите си.

Водещите обявиха новите прави-
ла за участие в празника, който този 
път бе в нов, съвременен формат, 
повлиян от световните тенденции за 
шоу програми за търсене на таланти 

и със заглавие „БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ има таланти“. Водещите съ-
общиха, че видни личности са поже-
лали да журират, но са предпочетени 
местни специалисти. И така, на спе-
циалната маса местата зае журито от 
12-и клас: Тансу, Кристиан, Айлян 
и Михаил – Мишо. Те имаха знаци 
за гласуване, оформени като сърца, 
предвид предстоящия празник на 
любовта, с които даваха положител-
ни или отрицателни оценки на кан-
дидатите за слава.

А такива имаше много – като за-
почнем с малките танцьори-пър-
вокласници, които, облечени в ярки 
костюми, направени от разтегателна 
хартия, представиха с музика и танц 
драматизация по приказката „Трите 
пеперудки“ (за което получиха награ-
да „Малечко-Палечко“). Гимнастичка-
та Пресияна от 2-и кл. отново грабна 
погледите с невероятно съчетание по 
музиката на „Детска планета“. Малко 
след това момичето бе асистентка на 
своята съученичка Виктория, която 
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показа фокуси. С песен се изяви и Да-
рия. Трите момичета получиха награ-
да „Little Miss Sunshine“.  „Младите ре-
волюционери“ от 4-и кл., представиха  
песента от филма „Революция Z“ – 
„Аз искам“ с много хъс и симпатични 
вокалистки („Грами – Джуниър“).

Следващата част бе превзета от 
изгряващи комици: Сашето и Ван-
ката, само че от 5-и клас (Даниел и 
Цветан), целият 6-и клас – в скеч за 
българизирани англичани, отглеж-
дащи зеленчуци в наше село, а най-
възторжени отзиви предизвикаха 
осмокласниците Цветана, Илияна, 
Мирослав, Димитър, Ивелин и Наско, 
които разсмяха цялата зала с истории 
за професор Тазобедрев и говорещата 
на диалект сервитьорка.

С бърз и ритмичен модерен танц 
се представиха седмокласниците, а 
по време на изпълнението Марио се 
включи с бийтбокс.

Следващото изпълнение бе ори-
гинален мултимедиен пърформанс 
от единайсетокласничките, напом-
нящ ни за идващата пролет с ней-
ните нежни цветове и аромати. В из-
пълнението си  момичетата съчетаха 
видеоклип, музика, танц, флорални 
костюми, бодиарт, истински цветя и 
аромати за наслада на всички сетива 
(награда „Цвете от луната“)

След тях, на сцената излязоха 
танцьорите от денс-формацията към 
училището. Те разчупиха тела в ком-
позициите „Believe!“ („Вярвай!“) и 
“Faded“(„Избледнял“) като втората бе 
представена като флашмоб – танцьо-
рите се включваха от публиката, от 
различни места в залата. Денс-форма-
цията събира танцьори от различни 
класове, заниманията се провеждат 
по идея на ръководителите Маги и 
Боби и с помощта на г-жа Лазарова, 
и е пример за това как един проект 
може успешно да бъде реализиран и 
да дава добри резултати, когато по-
лучи подкрепа от по-възрастните. За 
осъществяване на своята мечта Боби 
и Маги получиха наградата „Сребър-
ната костенурка“.

Настъпи и очакваният от всички 
влюбени момент: момичетата-цве-
тя от 11-и кл. раздадоха получените 
валентинки и след това сцената бе 
превзета от карнавално шествие, тъй 
като сме в сезона на големите кар-
навали. И подобно на тези в Рио и 
Венеция, и на нашия се изявиха от-
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лично маскирани, гримирани и кос-
тюмирани ученици и учители. Срещ-
нахме Червената шапчица, Шрек и 
Фиона заедно с Котарака в чизми и 
Магаренцето, Алиса, бразилска тан-
цьорка и пират, множество калинки, 
пеперудки, цветя, духове и клоуни, 
готически и други принцеси, цял 
цирк с екзотични животни и него-
вата звероукротителка, участници с 
домино и венециански маски, дори и 

герои от компютърни игри! Ах, кол-
ко смях и забава има, когато дадем 
воля на фантазията си!

Организаторите бяха предвидили 
награди за всички участници, кои-
то журито връчи подобно на цере-
монията на Оскар-ите, като самите 
награди носеха оригинални имена 
като: „Хумор, сатира и забава за тий-
нейджъри“, „Сълза и смях“, „Веселя-

ци без мустаци“, „Джагара-джугара“, 
„Dancing stars“, “Party animals“, „Сла-
дури от класа“ и др.

И докато танцуващите изпълниха 
дансинга, обиколиха залата, хванати 
на влакче или яхнали крехкото Мага-
ренце, а другите правеха фотосесии 
(„Ти Шрек ли си? Може ли да се сни-
мам с теб?“, „Ти защо си зелена? Защото 
си Фиона ли?“), останалите имаха въз-
можност да разгледат изложбата с от-

личените литературни и художествени 
произведения от Пролетния конкурс, 
подредена от г-жа Станева, която праз-
нично бе украсила и салона.

Да, денят бе с много емоции, с 
много изненади и с много настро-
ение и музика. Истински празник! 
А таланти?  В Залата на славата на 
Българското училище има място за 
всички!  ◆

Ще ни познаете ли? Я да си направим селфи!

Бийтбокс + танц – опитайте и вие!

22222222277777777777Семейството на Шрек – вие защо сте зелени?


