
                   „СВЕТЛИНА, КРАСОТА, ВИСИНИ!“ 

 
    Троен празник и в I ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Провадия 

 

На 11 май, Деня на Светите братя Кирил и Методий, в двора 

и на I ОУ „Христо Смирненски“ се проведе троен празник под 

наслов „Светлина! Красота! Висини!“. Посветихме го на патрона 

на нашето училище, автора на стихотворението „Към висини“ (от 

чийто финал избрахме наслова на събитието); на дните на 

приобщаването „Дайте им крила“ и на инициативата „Розите на 

България.  

От десетилетия (откакто училището е средищно), средата при 

нас е мултикултикултурна. Деца от различен етнически 

произход; от града и околните села учат и играят заедно, 

приятели са и заедно разрешават проблемите си, споделят 

радостите и успехите. Заедно бяха и на този светъл празник. 

Заедно и със своите учители; с родителите, бабите и 

дядовците, които не бяха на работа в този ден. Гостуваха ни 

и представители на  Центъра за работа с деца и на други 

институции, с които училището ни има взаимоотношения. 

 

 

 
 



 От 9 ч. в коридорите на училището беше  организирана 

работилничка за децата от начален етап. Важното бе всеки да 

бъде насърчен да открие таланта си и да твори. 

 

 

       
 

 

 

   
 

 

 

В 10 ч. ученици, учители и родители извиха хоро в двора на 

училището  - за да цъфтят розите на родолюбието и грижата за 

родната ни земя и култура. 



 

 

В 10. 30 ч. бе поставено началото на концерта, посветен на 

останалия завинаги на 25 години Христо Смирненски, написал 

вдъхновяващите стихове: 

  В миг крилата за полет безумен потрепнат, 

  в миг в очите искра заблести, 

  и акорди на музика странна зашепнат: 

  „Полетѝ! Полетѝ! Полетѝ!“ 

 

 
 

 

Пред насядалата на пейките в двора публика оживяха героите на 

Смирненски: Малката цветарка, Уличната жена, Дяволът и 



неговият смирен гостенин, ученикът бохема от хумористичната 

пародия „Когато бях в школото“, Братчетата на Гаврош. 

 „С оковани крила днес земята ни ражда“ – започна Елиф. И 

завърши стихотворението с пламенния стих „Светлина! Красота! 

Висини!“, превърнал се в мото на тройния празник. Виктория, 

Маргарита, Веселин, Асан, Полина, Георги, Татяна, Пламен, 

Иван… Деца с различен етнически произход, но с устрем в 

душите, с обич помежду си; към поезията на Смирненски, към 

литературата, театъра, училището, България… 

 

 

 
 



 
 

 

В концерта взеха участие ученици от Клуб „Художествено слово” 

с ръководител Марта Радева, малките танцьорки от първи и 

втори клас, подготвени от Илка Параскевова и от 

шестокласничките Ванеса, Татяна и Симона. Костюмите и маските 

подготви Венетка Янкова. 

 

 Фолклорна група „Медени звънчета“ с ръководител младата 

детска учителка Вилияна Иванова. 

 



 

 

Вокалните групи „Мираж“ и „Малките миражчета“ с ръководител 

учителката по музика Свежина Ташева. 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Рок оркестърът към училището с ръководител Петър Трайков. 

 

         

 В края на празника към висините полетяха петдесет балона, 

пълни с хелий. На тях децата бяха записали част от мечтите си: 

Любов, Доброта, Мир, Щастие… 

 Летящите посланици изпратиха към Небето копнежите ни по 

Светлина, Красота, Висини. Като своеобразно продължение на 

устрема на останалия завинаги млад и по детски жизнерадостен и 

чист Христо Смирненски. 

                 

            Снимки: Златинка Владимирова 

                             Текст: Марта Радева 


