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                 Отново за учебната година 

Разкри училището днес врати. 

Звъни звънец из цялата родина –  

В села и градове, навред кънти. 

Изпълнен с този екот многогласен  

От септемврийско слънце озарен, 

Начало на живота ми прекрасен – 

Как радостен си, пръв учебен ден! 

С тези думи започваме една нова учебна година  

Объркани и противоречиви са чувствата  

На всеки от нас през този ден от учебната година, 

който наричаме първи. 

Сякаш всичко започва и свършва с него 

15 септември. 

Та нали всеки от нас дете или възрастен е  истински свързан с него през 

целия си живот. 

Днес ние, хилядите ученици и учители, устремени от сладкогласия звън на 

звънчето се отправяме с радост към него – любимото училище. Защото …. 

Тук са приятелите, тук са колегите, тук е трепетът от първото приятелство, 

тук е споменът от милото лице, тук е мъката и болката, но и радостта, че тя 

ще отлети. Тук е нашият живот. А животът в VІІ СОУ винаги е бил по-

различен от този в другите училища. 

Защото тук са най-добрите ученици, възпитавани от най-добрите учители, 

доказали се в годините. 

Мили деца, насъбрали лъчите и солта от морските вълни, свежият лъх от 

сенчестите ни балкани, зная, че на всеки 15.09. вие се разделяте с 

безгрижието на така желаната от вас ваканция. Зная обаче, че у много от 

вас тръпне желанието за новите хоризонти на науката , за дълбините на 

знанието, където ще ви поведат вашите учители. 

Учител! Това име звучи гордо. Ние всички го свързваме с най-светлото у 

човека – честно сърце, честни мисли и дела. 

В този хубав септемврийски ден, вашите учители, отново ще ви прегърнат 

и ще ви посрещнат с топлите думи:” Добре дошли, мили деца. Обсипани с 



цветя те отново ще усетят , че Вие просто сте им липсвали,а всяко цвете 

ще бъде гаранция за неизказаната с думи обич. 

Мили първокласничета, 

Днес е вашият най-вълнуващ ден в целия Ви ученически живот. 

Днес мама и баба, тате и дядо, кака и батко, ще си спомнят на празничната 

трапеза за нея – своята първа учителка и вероятно ще кажат: Тя беше 

мъдра жена с чисти и благородни черти. Движенията на ръцете й бяха 

невидими, което означава, че са били единствени. Днес , скъпи деца, вие 

ще започнете началото с нея -  единствената, святата, първата учителка. 

Обичайте я, слушайте я, щадете я. Защото знайте, макар и малко строга, тя 

винаги ще ви обича, тя винаги ще бди над вас. 

Всяка година  по традиция обръщам своя поздрав първо към вас, мили 

първокласници, за да ви кажа добре дошли в своя нов дом – бял, красив, 

величествен и просторен. 

Добре дошли сред нас – ръководство и учители, ученици и родители на VІІ 

СОУ 

Дарете своите учители с цвете за обич, с усмивка за отплата, с топла дума 

за голямата грижа. Поемете заедно по трудния път на знанието, защото 

само заедно можем да стигнем до него – успехът. 

Добре дошли, скъпи колеги. Трудете се с обич за децата. Тя никога не ви е 

липсвала така, както не ви е липсвал професионализъм, благодарение на 

който жънем своите успехи и градим авторитетът на училището. 

И винаги завършван с поздрав към вас, скъпи родители, и със сърдечното 

благодаря, затова, че ни се доверихте, затова , че поверихте на нас най-

скъпото в живота си – вашите деца. Бъдете до нас, търсете ни, помагайте 

ни, за да е спорна и честита новата учебна година. 

Честит празник и добре дошли! 
 


