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              По стара традиция в септемврийското утро нашето училище 

широко разтваря вратите си и разлюлява сладкогласно звънче. 

В септемврийското утро се разтварят вратите на хиляди училища и екват 

гласовете на хиляди звънчета. 

През септември въздухът изстива, 

Първи тръгват птиците по навик  

С блясък чист върху крилете здрави  

С дъх на лесове и зрели ниви. 

Нещо се променя ненадейно. 

Празнични се втурват нашите стъпки  

Към училището, гдето с чисти тръпки 

Личицата ей сега ще грейнат. 

Не зная ли по-хубав ден в годината от този, в който всички се събират 

заедно  

Заедно, за да започнат едно ново начало, по-добро, по-чисто, по-ведро от 

миналото. 

Всички заедно – ученици, учители и родители  

Така, както  се събира едно голямо семейство на един голям род. 

Вече четвърт век този голям род ….. стъкълце по стъкълце калейдоскопа 

на историята на едно голямо и престижно училище. 

Необикновена е годината 1998 за целия този голям род. Потомък на 

историята ни отвежда 25 години назад, когато пак в едно слънчево 

септемврийско утро за първи път е отворило вратите си нашето мило 7 

училище. 

Днес може би сред присъстващите тук родители и учители някой с 

умиление ще си спомни детските години в този прекрасен двор и със 

скрита тъга, с умиление, но и с радост ще затаи спомена за отминалите 

дни. Побелели коси , уморени ръце, овлажнени очи ще се върнат в 

годините, за да си спомнят колко много малки първолачета са посрещнали. 

И пак по традиция в днешния ден аз ще се обърна първо към малкото 

първокласниче. 



Необикновен е денят 15.09. за всяко от тях, необикновен, защото е първи. 

А всяко първо е красиво – първа песен, първи смях, ала няма по-красиво от 

детето в първи клас. 

Всяка година в своето приветствие се обръщам първо към Вас,мили 

първокласници, за да ви кажа “Добре дошли в VІІ СОУ, добре дошли в 

своя нов дом, бял и красив, величествен и просторен. 

Добре дошли сред нас ръководство и учители, ученици и родители. 

Тук ние заедно с вас с трепет и вълнение, с усмивка и песни ще поемем по 

трудния, но така теглещ , така привлекателен път към знанието. Ще 

плуваме към нови, необятни хоризонти на доброто, на красивото, на 

новото. 

  Скъпи ученици, всяка ние с Вас правим своята равносметка и във всеки 

от нас започват да напират мислите : Не помня как съм се научил да пиша 

буквите , да броя числата , да чета. Нямам спомен за нито един учебник 

или тетрадка, за нито едно класно или домашно упражнение. Н о в замяна 

на това, както нищо друго на света е жива пред мене усмивката на моята 

любима учителка. 

Тази усмивка днес отново е сред Вас, скъпи деца, тя се излъчва от лицата 

на Вашите учители, за да Ви стопли и окрили. Във вашите спомени , това е 

усмивката на една мъдра жена, с чисти и благородни черти. Тя говори и 

всяка нейна дума идва от вълшебния свят на детството. 

Дарете я с цвете, то както нищо друго на света е голямата отплата за 

неизказаната с думи обич. Добре дошли на всички учители. 

Скъпи родители, обичайте и пазете децата си, повярвайте им и бъдете 

техни приятели. 

Скъпи колеги, грижете се за тях като за свои собствени деца, защото само 

така можем да постигнем едничката си цел – да редим калейдоскопа на VІІ 

СОУ всички заедно и той да става все по-красив и по-красив, макар и 

винаги различен. Защото и най-малкото невнимание може да го счупи. А 

стъклото е като детската душа, лесно ранима и трудно поправима. 

Скъпи родители, винаги завършвам поздрава си към всички присъстващи с 

приветствие към Вас, та нали Вие ни избрахте, та нали Вие ни гласувахте 

доверие. Благодарим Ви от сърце. 

Спокойна съм и мога да твърдя, че колективът, който сме избрали е 

наистина един от най-добрите. Доказаната школа на VІІ СОУ жъне година 

след година все по-богатите плодове на своя труд. 

Но .. вече …….. 

Свърши като филм доброто лято 

И ненадейно тръгна си от тук, 

Тъй като тръгват ято подир ято, 

И птиците – да дирят своя юг. 

Обгорели, весели и здрави, 

Връщат се при нас и наште птички 



Волни и щастливи да прекрачат училищния дом. 

Нека ги посрещнем с топлото “Добре дошли!” 
 


