
                             

                                                              

 

 

Днес е 15 септември. Най-вълнуващият ден за българското училище. Първият ден от Новата 

учебна година 2011/2012! 

Днес навсякъде училищните дворове ще се изпълнят с радостни и щастливи детски усмихнати лица. 

От всички най-вълнуващ е празникът за малките първокласници. С вълнения и притеснения ще прекрачат 

свещения праг на родното училище, за първи път ще чуят първия школски 

звънец. 

Не по-малко са притесненията на техните родители за 

отговорностите, които поставя училището и животът. 

Изисквания, които предполагат увереност в собствените сили, 

по- голяма самостоятелност, устойчивост на вниманието, 

наблюдателност и любознателност. 

Задача на училището днес е да подготвя за живота 

личност, която умее да общува, да търси и открива сама 

нужните знания, да се справя с проблеми в учебна, 

професионална и житейска ситуация. 

На добър час, скъпи първокласници, малки и големи ученици, колеги! 

Днес е вашият ден, скъпи учители и ученици! 

 
Аз съм учител. 
Родил съм се в мига, когато от устата на дете е 
изскочил въпрос. 
Аз съм много хора на много места. 
Аз съм Сократ, вдъхновяващ младежите на Атина 
да откриват нови идеи като задават въпроси. 
Аз съм Ан Съливан, поставяща тайните на 
Вселената в протегнатата ръка на Хелън Келър. 
Аз съм Езоп и Ханс Кристиан Андерсен, 
разкриващи истината чрез безбройни истории. 
Аз съм Марва Колинс, която се бори за правото на 
образование на всяко дете. 
Аз съм и Бел Кауфман, борещ се да върви “Нагоре 
по стълбата, която води надолу”. 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу 
надзъртащото насилие, страха, 
предразсъдъците, невежеството и апатията. Но 
аз имам велики съюзници: Интелигентността, 

Любопитството, Родителската подкрепа, 
Индивидуалността, Творчеството, Вярата, 
Любовта и Смехът – всички се стичат под моите 
знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим. 
А на кого трябва да благодаря за този чудесен 
живот, който така щастливо ми е отреден, освен 
на обществото, на родителите. Защото вие сте 
ми оказали голямата чест да ми се доверите с 
великия си принос към вечността – вашите деца. 
И така, аз имам минало, което е богато на 
спомени. Имам настояще, което е истинско 
предизвикателство, пълно с приключения, 
защото ми е позволено да прекарвам дните си с 
бъдещето. 
Аз съм учител… и всеки ден благодаря на Бога за 
това. 

Джон У. Шлатър 
 

 



За поредна година Второ основно училище „Христо 

Смирненски“, град Берковица 

ще отвори врати обновено, 

чисто и подредено. За да се 

чувстват нашите ученици 

комфортно ние непрекъснато 

развиваме и 

усъвършенстваме 

материалната база. 

Разполагаме с уютни класни 

стаи, съвременно оборудван кабинет по информационни технологии, 

голяма столова, в която се предлага качествена и разнообразна храна, детски кът  за най – малките ни ученици 

от Подготвителна група. 

 
В работата си ние  - учителите  и възпитателите поддържаме високи стандарти във всички учебни, 

културни и спортни дейности. Нашата главна цел е да дадем на 

децата сериозни 

познания, да събудим 

желанието им за 

творческа самоизява, да 

открием и насърчим 

естествените им заложби, 

без да им отнемаме 

детството, радостта и 

неповторимия поглед към 

света.  

         Мили ученици! 

         Пожелаваме  Ви от сърце този златен есенен ден да отвори 

света пред вашите любопитни очи, да ви приобщи към съкровищата 

на родната и световната култура! 

Бъдете здрави, весели и щастливи! И нека вашите многоцветни 

дарования да множат богатството на българските успехи по целия 

свят! 

          Скъпи родители!  

          Пожелаваме този ден да се превърне за вас в едно начало от 

безкрайния празник на реализирани мечти и надежди! 

         Уважаеми  учители! 

  Бъдете благословени за неуморния си труд, за светлите си усилия да сеете зрънцата на познанието, на 

доброто и истинското в детските души! Поклон пред вас!          

 
 


