
 

 

На 14-ти май 2014г. СОУ „ Асен Златаров” изпрати своите абитуриенти. Още един випуск напусна родното училище, чувайки за последен път биещия 

звънец. Стоейки пред сградата на училището, зрелостниците с трепет си припомниха онзи далечен 15-ти септември, в който преди дванадесет години с чанти на 

рамо, изплашени, развълнувани и с усмивка на лице прекрачиха за първи път прага на училището.  Днес  те вече са пораснали. Всеки е готов да поеме по своя 

собствен път, отговаряйки сам на въпроса: „ А сега накъде?”. Предстои им нов живот, с който тепърва ще се запознаят. Ще се изправят пред тежки избори, 

трудности и отговорности. От тук нататък всичко зависи от тях. Но ще се справят, защото завършват своя училищен път като зрели хора, научили се как да 

полагат усилия, за да получат желания резултат. 

Абитуриентите благодариха на всички свои преподаватели, които са им оказвали подкрепа през годините на тяхното обучение и са им дали знания, 

необходими за по-нататъшното развитие. В очите на всеки от тях се четеше както радост от това, че вече ще започнат нов живот, по-необикновен и интересен, 

така и носталгия по отминалите училищни дни. 

Заместник-директорът на нашето училище, г-жа Мими Георгиева, поздрави абитуриентите и им пожела сила, борбеност и целеустременост, които да им 

помагат да преодоляват трудностите и да превръщат мечтите си в реалност. Тя отправи приветствия и към родителите на зрелостниците, изразявайки 

благодарност за съдействието и взаимното доверие, създало се между тях и учителския колектив за тези 12 години. 

Тържеството продължи с танци на първокласниците и на децата от ОДК, с песните, изпълнени от ученички от   СОУ „Св. Климент Охридски ”- гр. Добрич.  

Никой не обърна внимание на капризите на времето. 

Вълнението около предстоящото изпращане се усещаше в училище както сред дванадесетокласниците, така и сред по- малките ученици. П ървокласниците 

мечтаеха да са на сцената до абитуриентите, защото големите са: „ прелестни и талантливи, с красиви костюми“. Четвъртокласниците не искаха да порастват, а да 

се върнат в детската градина. Колкото хора, толкова различни представи.  

Брой 7, Месец  Май 2014г.                                                                                                                                   Издание на клуб”Млад журналист” към ОДК. 

 

Младостта е хубаво нещо не защото ни дава възможност да правим глупости, а защото ни дава време да ги поправим.  

Жан-Жак Бернар  



 

Сред завършващите бяха и Десислава и Христина, две от участничките в клуб „ Млад журналист”. Ето какво ни споделиха 

седмица преди да си кажат “Довиждане” с нашето  училище: 

 Как се чувствате дни преди сбогуването с училището?        

Десислава:  Като че ли все още не мога да усетя "голямото" вълнение. Сега имаме много 

неща за вършене, за оргaнизиране, трябваше да завършим добре годината и времето 

мина неусетно. Чакаме с нетърпение бала и се надяваме да съберем незабравими 

спомени от последните си часове като един клас. Очакваме с нетърпение непознатото, 

новото и различното!    

Христина: Със сигурност не се чувствам така, както съм си го представяла. Всичко е 

много напрегнато, а времето е малко. Имаме да вършиш много неща и еуфорията все 

още не ни е застигнала. Но я чакаме с нетърпение, тъй като това ще са едни от най-

запомнящите се моменти в живота ни. 

 

Как и с какво ще запомните ученическите си години?        

Десислава: Не бих могла да определя как ще запомня ученическите си години. Това бяха 

12 години, изпълнени с различни емоции, плач, смях, забавления, грешки и възходи. 

Имаше дни, в които съм отивала с нетърпение на училище, други, в които изобщо не ми 

се ходеше и не исках да стана от леглото. Понякога ми беше доста скучно,друг път - 

точно обратното. Но не бих заменила тези 12 години от живота си и изживяните 

моменти с нищо друго.            

  

 Христина: Само с положителни неща, въпреки че сме имали и доста проблеми. На фона 

на целия ни съзнателен живот, прекаран в тази сграда - отрицателните емоции 

избледняват. Остават само прекрасните спомени и добрите приятели.  

Абитуриентите бяха поздравени и от техния класен ръководител от начален курс - Ваня Иванова:  

„Скъпи дванадесетокласници, когато завършвате училище, затваряте една страница от книгата на своя живот. Отваряйки нова, направете го с много 

увереност и достойнство. Вярвайте в собствените си сили и вървете по своя път с гордо вдигната глава. Ако пък срещнете трудности, приемете ги като 

поредното предизвикателство и си спомнете, че уроците не свършват с последния училищен звънец. 

Класният ръководител от среден курс- г-н Душко Дуков също приветства зрелостниците:  

„Мили момичета и момчета от дванадесети клас, винаги на прощаване сме особено емоционални. С вас ме свързват четири години, в които растяхте, 

бързахте да достигнете може би този ден. Ето ви за последен път в училище като ученици. Днес искам да ви пожелая да сте здрави, да постигнете поставените си 

цели, да се реализирате като личности и професионалисти. Много ще се радвам да ви виждам винаги  усмихнати и споделящи успехите си. На добър път!” 

Г-жа Калина Панева, класен ръководител от гимназиален 

етап също отправи своите поздравления:   

„Много често сте ме чували като класен ръководител и 

преподавател да ви говоря в императивна форма – да изисквам, да 

настоявам, да задължавам. И сега на раздяла ще си позволя да го 

направя – като последен урок в класната стая. С обич. И защото в 

житейските уроци няма поправителна сесия. 

Пораснали наши деца, не позволявайте никога и на никого 

да ви отнеме правото на избор. Изборът - къде да живеете, какви да 

бъдете, за какво да мечтаете – е ВАШ. Неприкосновен. Защитавайте 

го. Бъдете себе си, но уважавайте и ценете избора на другите.” 

Поздрав от родителите: 

Скъпи абитуриенти, желаем ви да бъдете здрави, силни, смели 

и предприемчиви! Ще се сблъскате с множество трудности в 

житейския си път, ще усетите огорчението от неуспеха и радостта от 

постигнатото с много труд и собствени усилия. Животът ще ви 

изправи пред предизвикателства, за които не сте и подозирали, но 

всичко това ще бъде с цел да изпита силата на духа ви. Не се 

предавайте, защото непреодолими препятствия съществуват 

единствено за този, който поставя ограничения на своята мисъл и 

възможности! Не забравяйте, че тук винаги ще намерите рамо,  на 

което да поплачете и човек, с когото да споделите щастието си! На 

добър път! 

              Красимира Андронова 


