
В интересния и многообразен живот 
на учениците от БСОУ „Д-р П. Берон“ 
успешно се вписва Денят на таланта.
На 28.04.2011 год. това събитие отно-
во събра ученици, учители, родите-
ли и гости.
За втори пореден път училището 
бе обхванато от жизнерадостната 
атмосфера на приготовленията за 
предстоящия празник.
Суетене, последни репетиции, 
оглеждане на артистичните костю-
ми...
Началото бе поставено от най-мал-
ките, които представиха драма-
тизация на приказката „Дядовата 
ръкавичка“. Очарователната Миш-
чица Гризана (Ели от 1 кл.) приюти 
останалите животинки (деца от 1 и 2 
кл.) в ръкавичката, а накрая всички 
деца от 1, 2 и 3 кл. изпълниха две 
весели пролетни песни.
Учениците от 5 клас ни отведоха 
в „Омагьосаната гора“. В техния танц, 
на фона на магическа музика, се от-
крояваха артистичните изпълнения 
на Горските феи (Маги и Зоя), както 
и на Денис и „мага“ Филип, които ги 
избавиха от магията.
Публиката с интерес проследи фоку-
сите , показани с невероятна сръч-
ност и умение от Филип от 4 клас.
Шестокласниците импровизираха 

популярното шоу „Танцувай с мен“. 
Тяхното изпълнение внесе дина-
мика, багри и музикален колорит 
на сцената, защото пред „журито“ 
последователно се представиха със 
свой национален танц и костюми – 
българката Пенка (Вики), японката 
– Таня, индийките – Лора и Даниела, 
циганите – Айрин и Тошко. Всички 
те бяха своеобразно оценени от 
журито.
Учениците от 7 клас се изявиха 
с „Телевизионен канал“, показвайки 
различни „емисии“ и развлекателни 
програми. На „екрана“ се появиха 
съвременните Ромео и Жулиета (Ни-
колай и Тони); не липсваха и танцови 
изпълнения.
Програмата на 9 клас под надслов 
„На четири очи“ предизвика инте-
рес у публиката. Участниците Ники 
и Константин проявиха завидни 
умения да имитират известни лич-
ности, други се изявиха като водещи 
(Силвана), като важни гости (Ива 
и Божидар) и спортисти (Данийл). 
Впечатляващи бяха и авторските 
хип-хоп изпълнения на Константин, 
с които започна и свърши „шоуто“ на 
9 клас.
Като завършек на това весело тър-
жество се яви танцът на представи-
телите на 11 клас – Теодор и Георги. 

„Попинг“ или „Танцът на вълка“ ожи-
ви публиката и предизвика бурни 
аплодисменти. Момчетата завладяха 
присъстващите с динамичната си 
игра, с подходящите маски, с инте-
ресните фигури от стила на показа-
ния танц и поставиха добър финал 
на днешния празник.
Г-н Начев благодари на всички 
участници , като изказа специална 
похвала на учениците от 9 клас, на 
най-малките (1–3 кл.) и на 11 клас.
Това бе поредното училищно тър-
жество, наситено с много и разноо-
бразни изпълнения.
Участниците и днес направиха този 
ден приятен, специален, изпълнен 
с усмивки и радостни преживявания. 
Те ни подариха весело настрое-
ние, забавни минути и естетическа 
наслада.
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Денят на таланта

БСоУ „д-р Петър Берон“, гр. Прага, чешка република
организира дарителска кампания

дари книга! Спаси духовността!
българското училище в гр. прага е оазис на българщината в центъра на европа, храм на науката 

и просветата! то заема значимо място сред българската общност в Чешката република с изградените 
традиции, със съхранения български дух, с благородната мисия на пазител на българската 

идентичност. в него любознателните български деца се учат на родолюбие, израстват с родното слово, 
откриват мъдростта на книгите.

Книгата е най-голямото богатство по пътя на знанието, тя доставя радост на всеки, който се докосне до 
нея, за да навлезе в света на прекрасното! Учениците от бСОУ „Д-р п. берон“обичат да четат книги, да 

ги пазят и ценят. Училищната библиотека има нужда от обогатяване с книги за най-малките, но и за по-
големите ученици.

Да подариш книга, означава да подариш думи, да подариш история, да подариш светлина!

подарете книги, за да могат децата от българското училище в гр. прага да им се наслаждават, да станат 
по-щастливи, умни и добродетелни, да се чувстват чрез тях по-близо до родината!

всяка книга ще бъде траен и ценен дар за нас!
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