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АЗ, БУКИ, ВЕДИ ……..Като звън отекват „знаците, които говорят“ вече векове наред! Буквите 

със свои имена ни напомнят за онова пресвято дело на светите братя Кирил и Методий, което 

постави културния градеж на нацията ни. Те запалиха въглените на просвещението, за да 

прераснат в буен вечен огън, който огря пътя на познанието. С нестихващо дръзновение, 

изправени пред множество трудности и предизвикателства,  славянските просветители 

поддържаха пламъка, за да ни покажат, че минало, настояще и бъдеще трябва да се слеят в 

едно, за да пребъде делото им във вековете.  

Те ни завещаха ценностите, но днес се питаме: „Опазихме ли ги“? Знаем ли къде се крият 

добродетелта и безкористността,  

истината и свободата, 

достойнството и упоритостта; 

разумът и благородството? 

Не заменихме ли тези ценности с думи, които могат да нараняват? Не се ли молим за нови 

хоризонти, в които грешката и прошката, обичта и състраданието, болката и ликуването се 

борят, за да направят човека по-добър и съвършен? 

Чудо е човекът! И ние трябва да вярваме в него, така, както ни учеха славянските учители.  

Защото най-ценното в света на човешкото усъвършенстване е да не спираме да дерзаем, да сме 

постоянни и устремени както са били нашите предци.  

Вярвам в силата на личния идеал! 

Скъпи ученици, нека вашите идеали се докосват до тези, които са способни да се преодолеят 

бариерите по пътя на човечността и достойнството! Нека се поклоним пред великото дело на 

нашите първоучители! Знайте, че да изгубиш мига понякога означава да намериш победата във 

вечността! Нека се възхищаваме от личностите, които знаят какво искат и не се отказват лесно 

от мечтите си! Защото упоритостта е най- ценното качество, което помага на човека да осъзнае 

личната си отговорност пред света. Нека съхраним духовността така, както ни завещаха 

двамата братя!  

На добър час, пораснали деца! Дерзайте по пътя на успеха! И знайте, че славата е само миг по 

пътя към идеала. Нека празници като днешния изпълват дните ви, защото празникът на духа 

винаги е по-важен от една нарочена за празник дата! И знайте:  

Най-хубавият ден е днешният! 

Най-трудното – да постигнеш мечтите си! 

Най-големите дарители- учителите! 

Най-добрите учители- децата! 

Най-голямото щастие- да си полезен на другите!С тези думи на Майка Тереза искам да Ви 

изпратя и да ви пожелая  НА ДОБЪР ПЪТ!!! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!!!!!!!!  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА 
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