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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Талант + любов = празник
Ах, какви артисти, певци и танцьори са тези деца! И колко забавни и 
остроумни могат да бъдат! Вероятно всеки ден с тях е истински праз-
ник! Така си разсъждавах, докато наблюдавах училищния празник в 
БСОУ „Д-р Петър Берон“, проведен на 12.02.2016, петък, в празнично 
украсения салон. 

Водещите от 11-и клас 
дадоха началото на 
тържествената част, 
посветена на патрона 
– д-р Петър Берон – 

личност, която ни приобщава към 
ценностите на световната култура. 
Поклон пред просветителя подне-
соха със своите стихчета и песни и 
децата от 3-и и 4-и клас, изпълнен 
бе и химнът на Берон.

В поздрава си за празника, 
директорът, г-жа Мими Михай-
лова, припомни една от мъдрите 
мисли на нашия патрон: „По-до-
бре приятел верен, а не камък 
безценен“, и подчерта, че учили-
щето е дом за красотата и вечно 
търсещия човешки дух. Тя връ-
чи награди на отличените деца 
в 7-ия международен фестивал 
на българите по света „Аз съм 
българче“. След като обяви, че 
сцената е за всички, директорът 
ни пожела да се докоснем и на-
сладим на красотата, създадена 
от детския талант.

Първи на сцената се изявиха 
певиците от 5-и клас със „Забра-
нен достъп“ и загряха публиката 
за следващите изпълнения. Моде-
рен вариант на приказката „Дядо 
и ряпа“ с много смях и шеги пред-
ложиха актьори от 2-и и 3-и клас. 
И за по-големите остана поуката 
„Ако сам не си извадиш ряпата, 
няма кой друг да го стори!“

Едно момиченце, дребничко 
като репичка, се появи на сцена-
та, но когато започна съчетанието 
си по художествена гимнастика, 
разбрахме, че е голяма работа! От 
години Пресияна от 3-и клас до-
казва, че е първа в клас и в спорта, 
защото развива своя талант и зна-
ния с труд, режим и дисциплина. 
И с подкрепата на родители и учи-
тели, разбира се. Скоро ще я на-

блюдаваме по световните гимнас-
тически сцени, стискайте й палци!

Стискахме палци и на мал-
чуганите от 1-и клас, които са за 
първи път на този празник, но се 
представиха чудесно с песента 
„Първокласно“. Приятелите им 
от 4-и клас са вече уверени арти-
сти – представиха ни „Патиланско 
царство“ в съвременен вариант: 
в него Баба Цоцолана поддържа 
блог и има фейсбук профил. С 
много закачки бяха и следващите 
им скечове от ученическия живот 
– „Краят на първия срок“, „Вицо-
вете на Иванчо“ и рап-новините 
от 4-и клас. 

Танцовата композиция на трио: 
Силвия, Даяна и Станислава ни по-
каза, че момичетата се вълнуват от 
съвременната музика и обичат за-
бавата и красивите танци. 

В нова светлина видяхме пре-
димно мъжкия 10-и клас – та-
лантливия Едуардо да Винчи в 
търсене на своята муза.

Алекс и Марио в дует изпъл-
ниха бийт-бокс парче, а от 7-и 
клас ни показаха с много артис-
тичност неволите на една магази-
нерка в селския магазин.

Комични сценки изиграха 
и утвърдените вече техни „ко-
леги“ от 9-и клас: Наско, Миро, 
Цветан. Девети клас и приятели 
представиха и много динамична 
хип-хоп композиция, а момиче-
тата от 12-и клас раздадоха полу-
чените валентинки, като за все-
ки присъстващ имаше по едно 
сърце с прикрепено пожелание, 
изработени с много обич и тър-
пение от самите тях.

А после продължихме с му-
зика, танци, забава. Талантите, 
обгърнати с любов, създават на-
шия празник за радост на очите, 
ушите и сърцата.  ◆


