
Темата за екологията е актуална 
и навлиза бързо в ежедневието на 
хората по цял свят.
„През последните десетилетия на 
XX век се явиха проблеми, свързани 
със сериозното увреждане на окол-
ната среда. Киселинните дъждове, 
големите количества въглероден 
диоксид, вредните ултравиолетови 
лъчи, многото битови и индустриал-
ни отпадъци са част от факторите, 
които замърсяват околната среда“.
За да изразят своята съпричастност 
към проблемите в природата и же-
ланието си за участие в опазване на 
околната среда, учениците от БСОУ 
„Д-р П. Берон“ организираха еко-арт 
ревю, свързано с Международния 
ден на екологията – 5 юни.
Избирайки този начин за изява, те 
проявявят творчество, но преди 
всичко се научават , че трябва да по-
лагат грижи за природата, да я пазят 
чиста, за да бъде тя привлекателна 
и красива за всички.
В необичайното модно ревю участ-
ваха представители от V, VI, VII, IX и X 
кл.с тоалети и аксесоари, достойни 

за световните модни подиуми, но 
изработени изцяло от материали, 
които се рециклират и събират 
разделно.
Водещите – Силвана и Христо, откри-
ха тази интересна акция, а публиката 
нетърпеливо очакваше „шоуто“.
Представянето на моделите беше на 
български и на английски език.
За доброто настроение и подходя-

щия музикален фон се погрижиха 
Теодор и Яни от XI клас.
Младите „дизайнери“ представиха 
своите нестандартни и оригинални 
екомодели.
Последователно, по класове, „дефи-
лираха“ всички участници, показ-
вайки шедьоври, изработени от 
найлонови торбички, станиол, ярки 
цветни хартии, опаковки от бонбони, 
цигарени кутии, пластмасови чашки, 
рециклиран картон....и какво ли още 
не.
Невероятни бяха хрумванията на 
учениците, а всички „манекени“ – 
неповторими!
Ралица Маркова от VI клас демон-
стрира индивидуален стил, артис-
тично проявен в дрехите и аксесо-
арите. Бижутата, изработени от кори 
на цитрусови плодове и изрязани 
във форма на цветя, подхождаха на 
етно-моделите.
Кристина от X клас бе прекрасна 
в своята рокля, съчетание на фина 
найлонова материя и впечатляващи 
цветни мотиви.
Неотразима и интересна беше Сил-

вана с изра-
ботения от 
IX клас инте-
ресен модел.
На днешния 
артистичен 
празник 
в Българско-
то училище 
триумфираха 
младостта 
и красотата.“ 
Модното шоу 
„представи 
колекция 
от модели 
и аксесоари на 
най-изявените 

„дизайнери“ сред учениците.
Дефилето на всички „манекени“ на 
финала – Маги, Ралица, Кристин, 
Айрин, Кремена, Кети, Силвана, Тони 
и Кристина достави върховна радост 
на публиката, а аплодисментите 
дълго не стихваха.
Чрез тази инициатива бе финали-
зиран проектът на г-жа Лазарова 
и г-жа Кралчева за опазване на чиста 

природа. Провокиран бе и въпросът: 
„Дали „околна“ е околната среда или 
пък ний околни сме за нея?“
По време на ревюто присъстващите 
имаха възможност да се наслажда-
ват на красиво подредените цветя 
под надслов „Планетата Земя е моята 
градина“.
Това бе дело на учениците от V и VI 
кл., които изготвиха аранжировката 
с помощта на г-жа Васева.
В заключителните слова г-жа Крал-
чева изрази своето задоволство от 
интересната акция, като благодари 
на участниците и им пожела това да 
стане традиция.
Тя покани присъстващите да излязат 
навън, за да се полюбуват на еко-
посланието на най-малките учас-
тници – учениците от I–IV кл., които 
бяха подредили красиви фигури 
с флорални решения от разноцветни 
пластмасови капачки.
Днес всички се убедиха, че съчетава-
нето на различни отпадъчни мате-
риали, претворени в съвременни 
модни варианти на облекла и ак-
сесоари, излъчва радост, свежест 
и вдъхновение.
Многообразието от използваните 
материи показва, че екомодата може 
да бъде удобна, забавна, полезна, 
шарена и оригинална. 
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„Да дадем живот на отпадъците!“
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