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15 –ти е!  

На моите ученици днес искам да даря, 

Най-хубавите думи, най-светлите   дела, 

На моите учители – най-свежия венец, 

На моето училище – най-звънкия звънец! 

Погледнете нагоре - в безкрайното синьо небе! 

Ято птици напомнят  лято, смях и море, 

Отново е ден първи и звънецът зове, 

към дъската, чина всяко волно хлапе.  

15-ти е! 

Посрещнете утрото!  

Заредете се с оптимизъм! 

Слънцето ще Ви погали и ще стопли надеждите за по-добро бъдеще, за повече успехи, за 

усмивки и радост! 

Дъждът ли? Той е за късмет и ще Ви върви като по вода!   

От днес нататък всичко Ви предстои! 

Предстоящото не е несигурност! В този дом Ви очакват най-преданите учители, най-

трудолюбивите служители и най-верните приятели. Тях ще оцените, само че след време.   

Домът на Седмо СОУ винаги е криел предизвикателствата на науката, знанието и успеха! 

Те не са подарък. За да ги постигнете са нужни труд и постоянство, воля и упоритост. От 

пожълтелите страници на нашата история говорят стотиците успели наши ученици. В тях сме 

вложили труда си, вярата и порива. Те са наша гордост, а вие ще ги следвате. Защото в този 

дом на знанието има едно мото и то е ОТДАДЕНОСТ! 

Скъпи учители, днес ще дарите своето цвете на стотици наши сънародници, които няма да 

посрещнат като нас с песни и танци новата година! Мили деца, научете се на СЪПРИЧАСТИЕ! 

Това е добродетел, която не се налага, а се възпитава! Трябва да я носиш в себе си, но е нужно 

и някой да ти я покаже. Желая Ви на добър път в предизвикателствата на познатото и 

неочакваното с бившите и нови ученици! Вие ще се справите, защото успехът винаги е бил ваш 

пътеводител! 



Скъпи ученици, 

отворете сърцата си, посрещнете с усмивка старите и новите приятели! Прегърнете вашите 

учители и не се гневете на техните изисквания. Знайте, че „Щастлив е оня, който е успял да 

проумее причините за нещата“! Пътят към щастието е посока към същността на проблемите, а 

не възможност за непременното  им решаване.  

Слушайте учителите си, но изберете сами посоката на своето развитие! Бъдете себе си и 

изграждайте характерите си!  Вашите учители ще Ви помогнат да я откриете. Защото  

„Величието на човека се състои в умението му да остане в предначертаните му граници!“ 

Воювайте за истината! Трудно е да се воюва цял живот. Но свободата на личността го изисква 

всекидневно, неотменно и последователно. До жертвеност. До себеотричане. До изнемога….. 

Такива са били и Ботев, и Левски! 

Воювайте за щастието! 

Щастието и успехът вървят ръка за ръка! 

Дерзайте по пътя на успеха, защото без него няма път напред и нагоре! Криволиченето не ни е 

присъщо. Целта стои горе високо и пътят към нея е труден, но славен! Няма съкратени пътища 

към истинското щастие! 

Скъпи родители! 

Отново Ви благодарим, че ни избрахте! Ще се трудим, за щото ДОВЕРИЕТО е най-голямото 

задължение!  

Беззъби първокласници, хайде да се поведем към арката на знанието! 

Не гледайте плахо, не тъжете за мама и татко, кака и батко! 

Утре  е ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮВОВ! 

С ВЯРА Ви посрещам! 

С НАДЕЖДА ви напътствам! 

С ЛЮБОВ Ви обгръщам! 

ДОБРЕ ДОШЛИ! 

НА ДОБЪР ПЪТ! 
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