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ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Балчик
Финал на учебната 2013/2014 г. Здравей Синьо лято

Пръв участник в концерта е Христо Георгиев от
IV “a” клас, с кл. р-л В. Коджабашева, който изпълни

песента When i was your man на Бруно Марс

Дуо "Сладурани" от V “а” клас в състав: Ива Банкова и Виктория
Петрова, с класен ръководител Милена Димитрова, изпълниха песента

“Няма никога да бъдеш” на Революция Z.

Паулина Сивкова от III “б” клас, с кл. р-л
Стоянка Димитрова, учи пеене от 3 години при

Мила Маврова в ОДК Балчик. Има много награди
от конкурси и фестивали, някои от които между-

народни. Свири на пиано и танцува модерен
балет. Тя изпълни песента "Една българска роза".

Велина Кирчева (7 “а” клас) и Александра Симеонова (6 “б” клас), като
водещи обявиха, че Гвоздеят на ученическата програма е "Голямата наде-
жда" на гр. Балчик, носител на много отличия от престижни конкурси и
фестивали у нас и в чужбина,със сериозна музикална биография - Алексан-
дър Танев: отличен с повече от 60 награди в България, Сърбия, Русия и Румъ-
ния. Той е едно от шестте деца, достигнали до финала на шоуто "Големите
надежди" на България. За всички балчиклии той е истинският победител.

С единодушно решение на Педагогическия съвет на ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” Балчик Александър Танев  бе избран за “Ученик на годината”.
Директорът на учлището Станислав Николов връчи  на Александър вау-
чер от книжарница "Хеликон" и почетна грамота.

Мартин Кръстев от IV “б” клас, с класен ръко-
водител Румяна Чакова, пее във вокална група с
ръководител д-р Валентина Георгиева гр.Балчик
и в Арт център "Палитра" гр.Добрич с ръководи-
тел Анелия Иванова. Печели първо място в "Ми-
ни мис и мини мистър" и първо място в конкур-
са "Моята България" при ОДК гр.Балчик. Участ-
ва в ТФ "Ритъм" гр.Балчик, а в момента се подго-
твя за международния детски фестивал "Трикси",
който ще се проведе в курорт “Албена”. Той из-
пълни песента на Джеси Джей:  "Прайс Таг".

Виктор Господинов изпя “Shape Of My Heart”

Габриела Пееваот 8 “а” клас, с кл. р-л Пенка
Загорска отправи благодарствено слово от име-
то на всички осмокласници (абитуриенти), които
завършват основното си образование.

Трите дивни от VI “б” клас с кл. р-л Гинка Василева, представят невероя-
тния си танц. Петя Георгиева и Александра Симеонова участват в БФ "Данс"
гр.Балчик с ръководител Евгения Кирилова, а Весела Тодорова е играла
народни танци при НЧ “В. Левски” с хореограф Галина Гавраилова.

Благодарствено слово към учителите за
всеотдайния им труд отправи Мария Стоянова,
майка на Михаел Стоянов ученик от 8 “а”  клас.

Фотограф на концерта: Маруся КОСТОВА




