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Днес вие, уважаеми
дванадесетокласници, казвате „сбогом“
на своето училище.

За вас краят всъщност е начало.

Онова така
дълго чакано
начало, за
което с
безкрайна
всеотдайност ви подготвяха през
годините вашите учители.

Било ви е и трудно, и лесно.

Така, както е и в живота.

По-важното е, че усвоихте един
безценен урок!

Никога да не се отказвате от целите,

които си поставяте!

От хората, които обичате!

От препятствията, които се изпречват
на пътя ви.

А той, пътят, е пред вас.

И ние, казвайки ви НА ДОБЪР ЧАС!–

Пожелаваме да
градите бъдещето
си с майсторството
на творци –

изкусно и
търпеливо, НО с
доза авантюризъм,

така присъщ на
младостта.

Мечтайте, за да преоткривате света!

За да го направите по-красив и по-

истински!

И сега, тръгвайки си от училище, се
върнете бъдещи професионалисти, но
най-вече щастливи хора!

На добър час, зрелостници!

Скъпи съученици!
През последните месеци слушахте много речи –

от учители, директори и ваши съученици.
Може би вече ви е омръзнало, но в живота ще
се наложи да слушаме още много речи и не
можем да отречем тяхната важност. Защото,

както вече
разбрахме,
тежестта на
думите е от
изключително
значение.

Дойде и
времето за
нашата
последна
среща като
ученици, или
по-скоро като
гимназисти.
Защото
колкото и да е

клише, човек наистина се учи цял живот и в
този аспект винаги ще си останем ученици.

Може би най-
важният урок е
да се научим да
не ни е страх –
от бъдещето, от

неизвестното, от това да се отстояваме. Аз
знам обаче, че всеки от вас е способен да
изкара отличен 6 по този урок. Защото,
колкото и да сме се променили от 8 клас
досега, всеки е влязъл тук с вярата, че ще
успее и съм сигурна, че излиза от училище
все още с нея в себе си.

Завършваме в един много хубав месец – и
как няма да е хубав, като започва с деня на
детето? Сигурна съм, че всички отбелязахме
този празник, дори и вече да сме на 18 или
19. Затова искам да ви пожелая: пазете
детското у себе си. Това детско, което ви
караше да се гоните
по коридорите, да се
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и следвайте мечтите си

Мили мои момичета и
момчета,

Изминаха неусетно
пет години, изпълнени с
преодоляване на
трудности, свързани с
новата учебна програма,

с различните форми на
обучение поради

пандемията. Но това беше време на детски
лудории, планирани или не опити за
бягства, срещи с приятели, влюбвания.

Всеки ден беше различен, с нови
предизвикателства. Но вие успяхте да се
сприятелите, да се сплотите, да откриете,

че отборният дух винаги побеждава.

Направихте ме част от вашия свят,

изпълнен с много младежки устрем.

Пожелавам ви да имате смелостта
да си поставяте високи цели и да сте

доста
тъчно
мотив
ирани
да ги постигнете. Бъдете най-добри в това ,

с което сте избрали да се занимавате в
живота и винаги следвайте смело мечтите
си, въпреки трудностите. Аз вярвам във вас
и във вашата способност да не правите
компромиси с желанията си, да вземате
разумни решения и да вървите смело
напред!

Обичам ви!

На добър час!
Диляна Табакова

класен ръководител на 12 „а“ клас
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криете в шкафове и да се
стреляте с пластмасови пистолетчета (нищо, че
бяхте 12 клас). Защото към тези детски спомени
винаги ще можем да се върнем, дори и в най-
трудните ситуации. И така, както едно дете е вярно
на любимата играчка, останете вие завинаги верни
на себе си.

Няма как да не отделя няколко думи и за
скъпите ни учители. Някои от вас са ни казвали, че
трудното започва след като завършим. Е, аз искам
да се обърна към преподавателите, които успяха да
изкарат нашия випуск: за вас сега започва лесното.

Разбира се, това беше само шега. Няма нищо
по-ценно от вашия труд, който полага основите на
училището. Училище, което вие успявате да
превърнете във втори дом за всеки, който стъпи в
него. И макар някои да са бягали от този дом
понякога, вие винаги сте прощавали. Тази ваша
способност да прощавате, да правите компромиси
дори след като сте обещали, че повече такива няма
да правите, да бъдете безкрайно търпеливи… Тя
заслужава най-искрените възхищения. Пожелавам
ви да бъдете все така отдадени към професията си,
да ползвате хубавата формула като проверявате
тестове, но най-вече всеки ден, в който отивате на
работа, да имате повод да се гордеете с титлата
„учител“.

И ето че както идва краят на тази реч, така
дойде и краят на гимназията. Вече е време да
отгърнем на нова страница от книгата на живота.
Книга, която всеки от нас ще напише сам. И макар,
че ще правим грешки по време на писането,
хубавото е, че освен неин автор, ние сме и неин
редактор. Затова не се страхувайте да сбъркате…
да правите рискове… да бъдете истински.

Благодаря ви!
Маргарита Тотева

първенец на випуска
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Íàãðàäè íà
çðåëîñòíèöè
â ÑÓ „Âàñèë Ëåâñêè“ –
Òðîÿí

Ïúðâåíåö íà âèïóñêà

Ìàðãàðèòà Òåîäîðîâà Òîòåâà – 12á

Çëàòåí ìåäàë

Áîðèñëàâà Ñòàíèìèðîâà Äðåíñêà – 12à
Ãàáðèåëà Äèëÿíîâà Âúðáàíîâà – 12á

Ñðåáúðåí ìåäàë

Âàëåíòèíà Ïëàìåíîâà Æåëåçîâà – 12â
Ãàáðèåëà ßíåêîâà Åâòèìîâà – 12â
Ìèêàåëà Ïåí÷åâà Òåðçèåâà – 12à

Ïî÷åòåí ïëàêåò

Èâàí Äîáðîìèðîâ Ìàðèíîâ – 12á
Ëîðà Ãåîðãèåâà Ðàäêîâñêà – 12á
Íèíà Èâàíîâà Áîéíèí – 12á
Ñèìîíà Ìèíêîâà Âàñèëåâà – 12â
Òåîäîðà Èâàéëîâà Ìîåâà – 12à
Öâåòåëèíà Íèêîëàåâà Ìàðèíîâà – 12â

Ïî÷åòíà ñòàòóåòêà

Éîðäàí Ñòîé÷åâ Ñòîé÷åâ – 12à
Íèÿ Ëþáîìèðîâà Ïàóíèêîâà – 12á

Íàãðàäà â ïàìåò íà Ïåí÷î
Áàëåâ

Ãàáðèåëà Äèëÿíîâà Âúðáàíîâà – 12á

Íàãðàäà „×åñò è
äîñòîéíñòâî“

Èâàí Ïåíêîâ Òåðçèåâ – 12á
Ëîðà Õðèñòîâà Õðèñòîâà – 12à
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И така, дойде нашият празник –
дипломирането!

Изминаха всичките ни учебни
години, всички научени и ненаучени
уроци, всички изпети и недоизпети
песни, всички щури и незабравими
моменти. И ето ни тук, тръпнем в
очакване да получим дипломите си и
да се сбогуваме с любимото си
училище и любимите си
преподаватели.

Повярва
йте ни,

никога
няма да
забравим
първото
прекрачва
не на
прага в
училище,

поведени
от вас,

пазителит
е на

знанието, вярата и светлината.

Всеки един от нас ще запази
спомена за училището като храм
на знанието, като лъч светлина в
тъмна стая, а за вас ще помним, че
вие сте приятели, учители,

покровители. Готови да ни
помогнат във всеки един момент,

да решат всеки наш проблем.

Сърдечно ви благодарим за
знанието необятно, за
вдъхновението, за търпението,

което имахте към нас, за усилията
да ни покажете кое е правилно, за
радостта, любовта, грижата, за
съветите и разказаните истории за
живота, но най-много благодарим
за вярата в нас и че ни показахте,

че можем да постигнем всичко,

което желаем!

Прекланяме се пред храма на
знанията и пред вас, учители!

За нас беше чест да бъдем ваши
ученици!

от „в“12

Училищни емоции

Звъни будилникът у нас!
О, пак ще трябва да се ходи в час.
Добре би било да си поспя още малко,

но пък за училището ще ми е жалко.

Че бисерите кой ще дрънка
и по всички предмети

за двойките ще мрънка.

Даже класната чака с нетърпение
горката, как свикнала е с това вълнение.

Влизам в класната стая
и заставам до дъската в края.

Засипват ме с някакви въпроси,

е, край! Таз си го изпроси.

Аз нищо не знам по никой въпрос,
но все пак гордо вирвам нос
и ето, че звънецът ме спасява
и двойките за сетен път не утроява.

Ех, училище любимо
за мен вовек си незабравимо,

но това ще го признаем,

когато се осъзнаем,

когато сме далеч от любимия даскал,
а животът рязко ни е затряскал!

И все пак ви пожелавам
и много силно се надявам,

че всеки един от вас
ще успее да грейне в живота завчас!

Ирина Калинова
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Скъпи приятели,

Наесен вие ще сте
студенти тук, в България, или някъде по
света.

Нека в мислите си останем заедно и
нека да се ръководите от думите, че
професията Човек не се преподава в
никой университет.

Бъдете упорити и следвайте мечтите си!

Нека има и падане, защото светът

изглежда по различно от земята, но
намерете сили и продължете напред!

Желая ви здраве и щастие, красива
любов и шанс да живеем спокоен живот!

Продължавайте да вярвате в себе си, а
аз ви благославям с всичко, от което се
нуждаете, за да сбъднете мечтите си!

Дерзайте! Най-доброто предстои!

Вярвам във вас и ви обичам!

Най-доброто предстои!

Дерзайте!

Мили момичета и момчета, уважаеми родители и гости, скъпи
колеги!

В училище винаги е вълнуващо, когато връчваме
дипломите на нашите зрелостници!

И днес вълнението е особено,

защото изпращаме випуск цветен,

ярък и различен!

Макар и пораснали, те са си същите лъчезарни деца,

които посрещнах в класната стая преди 5, а някои преди 8 години.

Но ето, че настъпи и този емоционален момент – нашите деца
отлитат.

Бъдете все така прекрасни, амбициозни, вихрени и безгрижни
млади хора!

Дерзайте! Най-доброто предстои!

Бъдете щастливи, Випуск 82!

Честито дипломиране!

На добър час!
Магдалена Димова

класен ръководител на 12 „б“ клас
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Скъпи, момичета

и момчета от 12в!

Неусетно изминаха тези 5

години, нали? Години, през които

преживяхме незабравими моменти.

Бяхте щури, весели, забавни, не
липсваха и наказания. Не се съмнявам,

че на всички ви е било хубаво през
годините в училище. Но ето, че дойде
краят на ученическия ви рай. Време е
да се гмурнете в големия океан,

наречен живот. Време е за нови
емоции и нови преживявания. Нека са
хубави и още по-вълнуващи.

Пожелавам ви да имате куража да
реализирате всичките си мечти, да
имате късмет и  във всичко да ви
върви, да имате вяра, че хубавото
тепърва предстои, да бъдете винаги
красиви, както сега, любов в живота да
ви споходи и да бъдете безкрайно
щастливи!

Знайте, че няма пряк път към
мястото, където искате да отидете,

затова дерзайте,

вярвайте в себе
си и никога не
позволявайте на
онова, което не
сте научили да
пречи на това,

което умеете!

Предстои ви да
продължите по
пътя на
знанието,

затова
стъпвайте
сигурно с
високо вдигната глава, не се предавайте, а
бъдете целеустремени и ако съдбата ви
затвори вратата – влезте през прозореца!

…защото винаги има начин!

Бъдете себе си. Вярвайте на
вътрешния си глас, посрещайте трудностите
смело, а успехите с идеята, че можете още.

Успешен старт в живота!

С обич
Ирина Калинова


