
Хайде на карнавал! 

 

     Вечер е. По коридорите на училището шестват феи,  

приказни герои, вещици, вампири, зомбита и други 

страшилища. Нетърпението 

прелива, докато всички стъпят на 

празнична територия – Актовата 

зала. Там за поредна година е 

карнавалът по случай празника 

Хелоуин, традиционно организиран 

от учителите по английски език за 

учениците от пети до осми клас . В 

залата ни посреща изложба от 

тиквени фенери, кой от кой по-

интересен, майсторски направен. 

Забавлението започва с  водещите 

Ралица Илкова и Владимир Перников от VIIIА клас. Те 

обясняват правилата на състезателните игри, но много са 

желаещите да участват. По-напористите успяват да се 

включат, изпреварвайки маскирани като пирати, 

призраци, мумии, че дори и като самата смърт.  



Както винаги, печелят 

най-бързите, ловките и 

точните. Получават си 

наградите, аплодирани от 

съучениците в публиката 

и пак се впускат в 

следващите забавления. 

Градусът на вълнението се покачва преди конкурса за 

карнавален костюм. Авторитетното жури, състоящо се от 

г-жа В. Тодорова – директор на училището, г-жа Цв. 

Стоянова – пом.-директор, г-жа К. Харизанова – учител по 

музика, трябваше да се справи с нелеката задача да избере 

победителите – най-

добре маскираните 

ученици. Някои 

участници в дефилето 

разчитаха само на 



скромното 

представяне на 

костюма си, 

други преди 

всичко - на 

прецизното 

гримиране, а 

трети заложиха и 

на артистичните 

си умения да 

впечатлят журито, влизайки в роля, свързана с костюма. И 

не сбъркаха. Овации за най-оригинален костюм  получи 

Кристиян Вълков от VБ, за най-страшен – Драгота Драгнев 

от VБ, за най-забавен – Алекдандър Димитров от VIIIА 

клас и Олина 

Руменова от 

VIБ клас. 

Призът за най-

елегантен 

костюм беше 

присъден на 

Стоян 

Любомиров от 

VВ клс. За 

Мистър 

Хелоуин бе провъзгласен достолепният граф Дракула 

(Александър Петков от VБ клас), а за Мис Хелоуин – 

маскираната като вещица Бранимира Борисова от VIГ. 

Бяха отличени и майсторите на тиквени фенери. Призът за 



най-забавен грабна Симона Русева от VБ клас, а за най-

страшен – Александра Кръстева от същия клас. Наградата 

за най-майсторски изработен фенер отиде при Александър 

Димитров от VIIIА клас. 

    Хубаво е поне за малко да се откъснеш от 

напрежението на учебното ежедневие и да се потопиш в 

карнавалната магия. Весело е, пък и есенна ваканция ни 

чака.

.. 

 


