
 
 
 
 

Откриване на учебната 2013-2014 година 

 

Детенце хубаво, 

пиленце любаво! 

Къде под мишница 

с таз малка книжица? 

 Отивам, бабичко, 

макар и слабичко, 

с книга да се уча, 

добро да сполуча! 

Тези думи на великия Дядо Вазов дни наред отекват някъде дълбоко 

в душата ми. Защо не остаряват? Като звън пронизват хладния септември и 

после пак – до другия. Борят се традиции и новаторство, но те сякаш 

оставят следа завинаги – докато го има училището. 

Училището – родното, святото, милото! 

То е този притегателен символ, който дава началото и края на един 

смислен живот. То е храмът, който събира в себе си ум и знание, наука и 

изкуство, пътешествия и откриватели, болки и победи! Септември винаги е 

свързан с новото начало.  

В днешния слънчев ден блясък озари дверите на нашето училище! 

Блясъкът на детските усмивки и плахия поглед на беззъбите 

първокласници. Искра запали лъчите на слънцето, за да погали косите на 

ято ученици и да ги поведе по пътя към любимото училище.  С 

прекрачването на училищния праг оживяваха вълненията, трепетите, 

животът след лятната летаргия във всеки дом. 

Изборът! Той е основата, която предопределя съдбата. Днес, скъпи 

родители, Вие избрахте Седмо СОУ и отново го превърнахте в най-

голямото и най-желаното училище. Вашият избор предопредели пътя на 



вашите деца. Как ще го извървят зависи не само от тях, а от всички нас. 

Изборът за Вас е отговорност за нас! Той е това предизвикателство, което 

чертае тънката следа на ласкателството, от това, че си избран и опасността 

от това да не оправдаеш доверието. Изборът чака победи, успехи, но пътят 

към тях е стръмен и бавен.  

Мили първокласници, и Вие майки и бащи, днес е Вашият ден! 

Днес арката на знанието ще Ви погълне неусетно и минавайки през А 

и Б-то, ще прекрачите училищния праг. Класните стаи ще Ви прегърнат и 

ще оживеят с вашата радост.  

Днес стотици балони ще полетят към слънцето, прегърнали мечтите 

Ви. В тях сме заредили глътка от нашия въздух, част от нашата душа. Ще 

ги изпратим заедно към небето, защото най-високо – на върха е успехът. 

След него идва славата! Тя е за победителите! Сладка е славата, но трудно 

се постига. За нея трябва да узрееш! Вашата слава ще огрее нашите стени и 

със скромна снимка ще остане за поколения наред в малък кът „С тях се 

гордеем“! 

Скъпи родители, Благодарим Ви че ни избрахте! Всеки от Вас, 

правейки своя избор, желае най-доброто за своето дете.  Ще се трудим 

неуморно, за да оправдаем вашите очаквания. Помагайте ни, защото 

заедно можем повече! 

Скъпи учители, не се съмнявам във вашия неуморен труд! Изправете 

се  пред новите предизвикателства!  

Скъпи ученици, следвайте съветите на Вашите учители! Помнете 

думите на Дядо Вазов – с книга да се учите, на добро да се научите! 

Знанието е сила и ние ще Ви я дадем!  

Нека всички заедно – ръководство, учители, ученици и родители 

заедно поемем пътя, който сме избрали и положим началото на още една 

по-успешна, по-здрава, по-благополучна  учебна година! 

ДОБРЕ ДОШИЛИ!  

НА ДОБЪР ПЪТ! 

Д-р. Лилия Стоянова 

16.09.2013. 

 


