
ПРОЩАЛНО СЛОВО 

ОТ ВИПУСК 2020 Г. 

 Уважаеми учители, ученици и родители! 

  24 май е ден на славянската писменост,  българската просвета и култура. 

Един от най-светлите  български празници, в който почитаме делото на светите 

братя Кирил и Методий, създатели на славянската азбука. Ден специален и 

защото ние, учениците от 12 клас, макар и не на училищния двор, с огромна 

тъга се разделяме с родното училище. Там, където  цели 12 години се учихме 

на труд, възпитание и уважение един към друг, на обич, отговорност и 

приятелство.  

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ е нашето училище, което 

ще остане завинаги в сърцата ни. То бе наш втори дом цели 12 години. Години 

на неуморен труд за овладяване на знания, но и време, изпълнено с радостни 

мигове, мечти и забавления. 

В този ден на равносметка с огромно удоволствие изказваме нашата 

благодарност към ръководството на училището в лицето на директора – г-н 

Мехмед Имамов, г-жа Калинка Гайтанинчева - зам.-директор по учебната 

дейност и г-н Хюсеин Къдрев – зам.-директор по административно 

стопанската дейност. Благодарим Ви, че през всичките тези години ни 

подкрепяхте във всяко наше начинание и поощрявахте с награди всяка наша 

изява. 

  За нас първият учебен ден беше една мечта като на всяко дете, на което 

не му се спи в детската градина и няма търпение да се весели с приятелите си. 

Винаги ще бъдат в сърцата ни нашите начални учители: г-жа Атидже Метуш 

и г-жа Дафинка Пецева, които ни научиха, че сплотени ние можем да 

постигнем всичко. Извървяхме този път успешно, имаше си радостите, имаше 

си грешките, които ни направиха такива, каквито сме сега.  

Дойде и моментът да започне 5-ти клас - нещо ново за нас, нещо 

непознато, като първия учебен ден. Плахи, не толкова подготвени да се 

срещнем с толкова много учители. Но именно Вие, учителите, ни показахте 

какво всъщност значи всеотдайност. Всеки един от вас ни научи на нещо и 

всеки един ни е дал урок, който да помним. Нека останем винаги задружни и 

нека не губим връзката, която с толкова труд изградихме през тези дванадесет  

години. Вие ни научихте, че животът е път и цел, а имаш ли цел, ще намериш 

и пътя! Скъпи учители, ще ни липсвате много! Със сълзи на очи и дълбок 

поклон Ви казваме БЛАГОДАРЯ!. 



  Но най- голямо място в сърцата ни зае г-жа Зейнеп Топова - нашият 

класен ръководител 7-12 клас. 

 Госпожо Топова, Вие бяхте за нас и родител, и приятел. Отворихте 

сърцето си и ни приехте такива, каквито сме. Вашата любов се превърна в една 

сила за нас, която ни даваше кураж по пътя. Всички ние сме ваши деца и Ви 

обичаме. Ще Ви пазим в сърцата си и нека се помним с добро. Един ден, когато 

погледнем назад, ще си спомняме за хубавите моменти, които сме преживели, 

за всичките усмивки и положителна енергия, с която ни обсипвахте. За нас 

беше чест да бъдем ваши ученици! 

И накрая се обръщаме към нашите родители с огромна благодарност за 

всичко, което са ни дали – безкрайна обич и много компромиси. Благодарим 

ВИ от сърце! 

Випуск 2020 г. има място в историята на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

със своите постижения в учебно-възпитателния процес и извънкласни 

мероприятия. Един неразделен клас, който тръгва по своя житейски път… 

Сбогом родно училище!!!                                         24.05.2020 г. 


