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На 14. 04. 2010 г. в Руското училище 
се проведе XIX Международен фес-
тивал на ученическите хорове.Всич-
ки присъстващи станаха свидетели 
на триумфа на музиката, младостта 
и красотата.Тази година концертът 
бе благотворителен в помощ на Дет-
ския санаториум в Буковани.
В препълнената зала витаеше ведро 
пролетно настроение. След сър-
дечното посрещане, домакините 
откриха тържеството, като пред-
ставиха гостите – Служители от 
Посолството на Руската федерация 

в Чешката република, обществени-
ци от Кметството на Прага 6, много 
гости от България, Франция, Англия, 
Чехия и Русия.
Г-н Хистокян, директор на Руското 
училище, поздрави гостите и учас-
тниците по случай празника на изку-
ството и благотворителността, след 
което думата бе дадена на изпълни-
телите. Последователно на сцената 
се изявиха: Детска група от Англий-
ското училище в Прага, Представи-
телна група на Българското училище, 
Детски хор от гр. Прибрам, група 
деца от Френския лицей в Прага, 
хорът на Руското училище и чешката 
музикална група „Ролнички“ – Прага.
Впечатляваща бе проявата на уче-
ниците от БСОУ „Д-р П. Берон“. Под 
ръководството на г-жа Добрева те 
изпълниха интересни песни, пред-
ставящи изключителен музикален 
колорит и многообразие.Соловото 
изпълнение на Танита разтърси 

публиката, мощният и глас прикова 
вниманието, а въздействието бе 
силно, трайно и внушително.Апло-
дисментите дълго не стихнаха.След 
представянето на всички групи, 
Директорът на Руското училище обя-
ви резултата от благотворителната 
сбирка и предаде събраната сума на 
Управителя на Детския санаториум 
в Буковани.
Финалът на празника бе поставен 
с връчването на призовете на артис-
тичните участници и с прекрасното 
изпълнение на мелодична песен от 
Южна Чехия.
Сцената оживя от пъстрата пали-
тра на багри и красиви усмивки. 
Всички деца, участвали във фес-
тивала – със сияещи лица и бодри 
гласове, отново доказаха , че 
истинският език на приятелството 
и човешката доброта е вълшебни-
ят език на песента.

снежана тасковова

На 29.04.2010 год. в БСОУ „Д-р П. 
Берон“ цареше всеобщо оживление. 
Всички с нетърпение очакваха на-
чалото на първия празник, посветен 
на разностранните интереси и уме-
ния на учениците. 
Водещите обявиха началото на 
първото издание на проявата „Бъл-
гарското училище открива таланти!“, 
с искреното очакване това да стане 
традиция в многообразния живот 
на училището ни и всички класове 
с желание и богат репертоар да се 
включват в него. 
Веселото тържество бе открито 
от изпълнението на учениците от 
3 и 4 кл., които представиха две 
песни със забавна интерпретация 
на сцената и една драматизация на 

чешка приказка.Учениците от 5 клас 
забавляваха публиката с приказка 
от богатия български фолклор за 
Хитър Петър. Следващото им изпъл-
нение предизвика бурни аплодис-
менти у зрителите, породени от 
жизнерадостната буфосинхронада 
на песента „Чуй ме, Дилмано“. Впе-
чатляващ бе артистизмът на Айрин, 
Ева, Дани, Лора и Ралица! 
Талант да представят скечове 
показаха ученици от 9 клас – Тони, 
Мария, Петър и Димитър изиграха 
ролите си и допринесоха за доброто 
настроение на публиката. Завидни 
умения за пресъздаване на звукови 
ефекти демонстрира и Дарин. 
Десетокласниците поднесоха съдър-
жателното есе на Яни Звездев „Адът 

– това са другите“. Масовият спекта-
къл на учениците от 8 клас „Ава-
тар 8“ взриви публиката с интересно 
пресъздадената идея от нашумелия 
напоследък филм „Аватар“. 
Финалът бе поставен със сценич-
ната изява на 6 клас „Сбъркан свят“. 
Целият клас бе включен в изпълне-
нието, учениците показаха добра 
подготовка и представиха умело 
моменти от „тежкото“ ученическо 
ежедневие. 
Накрая г-н Начев изрази задовол-
ство от успешното представяне на 
участниците и обеща заслужени 
награди за тях. 
Денят на таланта внесе радост и раз-
нообразие в училищния живот!

снежана тасковова

Празник на музиката и пролетта

Ден на таланта 

9

2 | 2010
Б

ъ
Л

гА
Р

С
К

А
тА

 о
Б

щ
н

о
С

т


