В БСОУ „Д-р П. Берон“ отново е оживено и цари празнично настроение.
Денят е 19 април – единствен и неповторим, вълнуващ и тържествен – за първокласниците, за техните родители, за учителката им, за цялото Българско училище!
Като че ли беше вчера, когато децата прекрачиха плахо за първи път училищния праг,
а ето, че вече са изучили всички букви и могат да четат.

Това тяхно постижение бе увенчано
с Празника на буквите, който събра на
мило тържество всички ученици и учители, щастливите родители, много
гости.
Празнично украсената сцена, аранжирана с естетически усет, бе в унисон

с ведрото настроение
и грейналите детски
усмивки. Преливаше от
свежи багри, сред които
бяха изписани заветните
за всеки първокласник
слова „Ние вече сме
грамотни“.
А ликовете на Кирил
и Методий, окичени
с цветя, говореха красноречиво за великия дар,
който те завещаха на
поколенията – Азбуката.
Първокласниците поднесоха на
утихналата публика своята специална празнична програма. Тя започна
със забавна сценка, в която оживяха
любими приказни герои, а след това се
появи и тяхното пъстро Букварче.
Децата представиха всяка буква от

азбуката с оригинални стихчета, пяха
и рецитираха със светнали лица
и радостни усмивки. Особено бодро
прозвуча заключителната им песен
„Първокласно“.
Публиката ги възнагради с продължителни заслужени аплодисменти.
Г-жа Тошева, развълнувана и щастлива от постиженията на своите малки
възпитаници, ги поздрави и им пожела
нови успехи. Директорът, г-н Еленко
Начев, благодари на г-жа Тошева за
положения труд и пожела на децата да
продължават упорито да се учат и да
трупат знания; да четат книжки, които
ще бъдат техните нови приятели.
Този ден се превърна в празник на
грамотността, на знанието, на успеха.
Попътен вятър, мили първокласници!
Снежана Тасковова

Снимка: архив на БСОУ „Петър Берон“

Българската общност

„Ние вече сме грамотни“

8

Окрилени от творчески търсения,
учениците от БСОУ „ Д-р П. Берон“ за
трети, пореден път проявиха своите
дарования и креативност, участвайки в Деня на таланта – очакван
и обичан празник за малки и големи. 24 април донесе много радост
и настроение, положителни емоции
и естетическа наслада на участници
и публика.
Денят на таланта събра ученици, преподаватели, родители, приятели, които
бяха дошли да се насладят на уменията
на участниците.
В нашето училище се съхраняват
българските народни традиции, учениците обичат да пеят и танцуват, да
приемат българската песен в сърцата
си с послание за доброта и възпитаване на патриотични чувства.
В това се убедихме, слушайки изпълненията на вокална група „Лира“. С авторски произведения се изявиха бъдещите навярно поети Анатоли Аврамов от
4-ти клас и Петър Арнаудов от 11 клас.

Весело разнообразие внесе забавният
скеч на 5-ти клас „На изпит“.
Следващите изпълнения привлякоха
вниманието с музикалността и уникалните сценични изяви на Кристин
от 7-ми клас, Константин и Силвана от
10-ти клас, Ния и Мехмед от 8-ми клас.
Финалът на този чудесен празник бе
очакван с голям интерес. С много ентусиазъм и въодушевление участниците
Теодор, Маги, Мария, Тони, Мелиса,
Таня, Ния, Силвана и Георги се подготвяха, с желание и упоритост те репетираха, за да представят днес атрактивен

танц с невероятен ефект. Зрителите се
изправиха на крака при изпълнението
на модерния танц и „взривиха“ залата
с бурни нестихващи аплодисменти.
Накрая г-н Начев благодари на участниците като изрази специална похвала на вокална група „Лира“, учениците
от 5-ти клас и сборната денсформация.
Този, изпълнен с емоции и жизнерадостно настроение празник, обогати
ученическото ежедневие, а публиката
се докосна до красотата, породена от
детския талант.
Снежана Тасковова

Снимка: архив на БСОУ „Петър Берон“

2 | 2012

Ден на таланта

