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На 4 май (петък) дворът на Средно училище “Пейо Крачолов Яворов” се изпълни
с деца и лай на кучета. Поводът - организираната за трети пореден път киноложка
изложба за възпитаниците на училището и техните домашни любимци.

В проявата се включиха 20 ученици с кучета от различни породи, морски свинчета,
котенце, хамстер и... дори костенурки. И като на един истински конкурс изложбата не
мина и без жури. За втори път председател беше г-жа Радостина Колева, а нейни
помощници бяха г-жа Маргарита Димова и Душо Христов - ученик от 7в клас, член на
клуб ”Дестинация България”. Водещи на изложбата бяха две момичета от същия клуб Теолина Тунанова от 7в клас, и Никол Атанасова от 2б клас.

Всички участници представиха себе си и домашния си любимец на публиката и журито, а
след това получиха грамота за участие и шишенце с вкусни бонбони. Голямата атракция
бяха хамстерът и двете костенурки на Кристиян Събев от 6в клас.

Главен организатор на събитието беше г-жа Ирена Атанасова, ръководител на клуб
“Дестинация България”; проект “Твоят час”.

Изложбата откри осмокласничката Нелина със своя красив Ерик, който е
миналогодишният победител… Когато дефилето приключи, започна награждаването. А
наградите не бяха никак малко.

За атрактивно представяне на своето морско свинче Ели - Стиляна Димитрова получи
награда. Наградата на организаторите получи шестокласничката Александра Стойчева
за своето куче Берта. Журито даде поощрителната награда на Кристиян Събев от 6в
клас, който представи “цял зоомагазин” - куче, хамстер и две костенурки.
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Почетното трето място зае Полина Ташева от 2в клас със своя Гафи. Подгласник на
победителя стана Данчо Янакиев от 7в клас с красивия си дакел Лора.

Най-голямата награда компетентното жури присъди на малката Анелия Йонова и
нейният любимец Белла, порода бишон фризе.

В края г-жа Ирена Атанасова благодари на всички участници, на публиката, на журито и
на всички, които направиха тази изложба възможна - на училищното ръководство, на
волейболният клуб, който помогна за озвучаването, на г-н Т. Петков - директор на Център
за личностно развитие. Г-жа Атанасова покани участниците догодина отново да се
включат в този празник.
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