
 

 

 

 Български „кенгурчета“ на лагер в Румъния. От 27 август до 3 септември 2016 г. 

четвъртокласниците от СУ “П. Р. Славейков“ в гр. Добрич: Боряна Янева, Теодор Иванов, 

Георги Милчев, Николай Костадинов, Пресиана Иво Пенчева и техният ръководител Иглика 

Бъчварова изживяха вълнуващи мигове по време на Международния лагер на участници в 

състезанието „Кенгуру“, който се проведе в  Арефу, Румъния. Местоположението на лагера е 

сред живописната и красива природа на Карпатите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домакините бяха изключително  гостоприемни и отзивчиви. Българските участници 

са с успешно представяне в Областния кръг на „Европейско кенгуру“ и призовите места, 

които заеха в конкурсите по време на лагера, не бяха изненада. Теодор беше втори, а 

Пресиана и Николай се класираха трети в конкуренция с ученици от Румъния и Казахстан. 

Българчетата участваха активно в заниманията по рисуване с цифри, изобразително 

изкуство, а за това, че бяха постоянни посетители на заниманията по физика, водени от 

учителя по физика Михай Ганчу, те бяха наградени с почетни грамоти. Пресиана и Николай 

са трети в конкурсите за Мис и Мистър лагер.  

 

 



 

 

 Най-малката участничка в групата – третокласничката Боряна демонстрира завидни 

умения по художествена гимнастика и вдъхнови своите съотборници за успешно общо 

представяне при изпълнението на чудесен танц. Продължителните аплодисменти на 

публиката бяха висока оценка за петимата български танцьори. Последната вечер 

българският отбор изпълни  и песен (от филма Зутрополис), получавайки отново овациите на 

присъстващите. Приятелският дух и екипността на учениците от гр. Добрич направи престоя 

им в Арефу „в най-силното изживяване в живота им досега“, както се изрази Пресиана, 

отговаряйки на въпрос на журито по време на конкурса за Мис лагер. Заедно с останалите 

участници в лагера българските ученици изкачиха 1460 стъпала до автентичния замък на 

Влад Тепеш, спускаха се със зип-лайн, плуваха и играха в закрития басейн, участваха в 

скаутски премеждия и се научиха бързо и с лекота да се справят с компас в непознат 

планински терен. Те откриха много нови приятели и почитатели. Бианка Михай и Михаела 

Спатареану бяха неотлъчно с българската група и помогнаха за бързата адаптация и 

неусетното й интегриране в лагерния живот. Прибирайки се към България, на границата, 

учениците бяха посрещнати от чудно красива двойна дъга, която беше напълно в съзвучие с 

цялостното прекрасно изживяване в Арефу. 
 

 


