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Звездни гости в ПИГ – I б клас
Днес, 23.04.2012г., в часа си за занимания по интереси и спорт, учениците от ПИГ - I б клас имаха
невероятно преживяване. На гости им бяха самите айтоски звезди – акробатите от СКА „Орел”,
финалисти в шоуто „България търси талант”.

Деси, Маргарита, Мария, Янислав и г-жа Грудева
бяха посрещнати по традиция с хляб и сол

Всички изгледаха още веднъж запис на страхотното съчетание на акробатите, след което заваляха
въпроси: от кога тренират, по колко часа на ден, трудно ли е да достигнеш върха, какво обичат да
правят, когато не са в залата. Готово ли е вече новото съчетание, което ще представят на финала и
ще воюват за победата.

Акробатите отговаряха на детските въпроси с търпение и внимание към всяко дете. Споделиха
вълненията си от голямата сцена. Деси и Мария, които са ученици в същото училище, се държаха
почти като домакини, Янислав и Маргарита също се чувстваха прекрасно в уютната стая на класа.
Разказаха подробности за конкурса, за големите състезания в Германия, Турция и другите страни,
от които са завоювали не един медал.
Госпожа Грудева обясни на децата, че всеки може да стане акробат и да постигне спортни успехи,
стига да има желание и силна воля. Тя похвали училището, за насърчаването на заниманията със
спорт, в това число и с акробатика. Каза, че училището може да се гордее не само с Деси и Мария,
но и със Стилияна, Благосвета, Мирена, Мария Принцова и още няколко акробати.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Не се размина и без автографи…

Без цветя…

И , разбира се, обща снимка за спомен…

„Успех на финала, скъпи айтоски орли” – пожелаха им малките първокласници!
Инвестира във вашето бъдеще!

