
 

Скъпи ученици и колеги, уважаеми родители, 

Отново е 15 септември – денят, в който бъдещето на 

България изпълва училищните дворове. Този ден е 

различен от всички други, защото независимо дали си още 

в училище, или отдавна си затворил вратите му зад себе си, 

трепетът, смисълът и важността на празника събрал 

вълнението, усмивките и очакванията на цяла година пред 

себе си, винаги остават в сърцето. 

Мили първокласници, обръщам се най-напред към 

вас, защото вие сте символът и сърцето на този ден. Всяко 

училище се радва да ви има и всяка камера търси точно 

вашите усмивки. Очакват ви прекрасни дни, в които ще 

научите много неща, ще намерите нови приятели, а в края 

на учебната година сами ще усетите колко много сте 

пораснали. Бъдете здрави, успешни, питащи и търсещи 

новото, интересното, красивото. Бъдете повод за гордост на 

вашите родители и учители. 

Скъпи петокласници, предстои ви изкачване на 

следващо стъпало по пътя на духовното ви съзряване. 

Бъдете упорити, амбициозни, бъдете позитивни във всеки 

ваш поглед напред. Трупайте знания, не губете устрема и 

желанието си да научавате повече, защото знанието е сила! 

Скъпи седмокласници, нека тази година бъде много 

успешна за вас. Учете усилено, защото това е пътят напред. 

Желая ви спокойствие и увереност по време на 

предстоящите изпити, осъществете амбициите и сбъднете 

мечтите си. Вярвайте в себе си, защото младостта е 

изпълнена с достатъчно сили за реализиране на всяка мечта! 
 



 

Вярвам, че независимо накъде тръгва пътят ви през 

следващите години, Основно училище „Константин 

Фотинов“ винаги ще има специално място в сърцето ви. 

Уважаеми колеги, продължавайте да бъдете все така 

всеотдайни приятели, будители, вдъхновители, 

мечтатели. Бъдете горди с професията си, защото тя, като 

словото, е в началото. Без нея не би могъл да съществува 

нито един достоен човек. 

А на вас, скъпи родители, е отредено да 

преподадете друг вид уроци. Бъдете до своите деца, 

подкрепяйте ги, показвайте им доброто и стойностното 

около нас. Оглеждайте се в своите деца и бъдете това, 

което искате за тях. 

Пожелавам на всички една истинска, успешна 

учебна година! 

И нека пазим традициите на нашето училище и да 

умножаваме успехите! Нека не се отказваме от мечтите си, 

защото те са нашите криле. Да вървим напред смело и 

решително! Да не се страхуваме от трудностите, а да ги 

побеждаваме! Да искаме, защото можем!  

 

На добър час на всички! 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


