
  Уважаеми г-н директор, скъпи учители, съученици, родители и гости, 

Днес приключва поредната учебна година, изпълнена с тежък и 

упорит труд. Успяхме! Взехме своето основно образование. Показахме на 

какво сме способни, дори и повече от това. Неуморните ни и усърдни 

усилия вече са възнаградени. По лицата ви мога да видя удоволствието от 

добрите резултати, които постигнахме, и радостта от този ден. За този ден 

аз също мечтаех. Чувството, че когато се прибера от училище няма да ме 

чакат домашни и ще мога да се наспя, ме запълваше с радост. И най-

накрая този миг настъпи! Но… аз не усещам щастие. В очите ми напират 

сълзи. Всички онези весели моменти, всички онези приятни разговори за 

най-различни неща, като започнем от това как сме спали миналата нощ, та 

чак до какво мислим да правим с животите си по-нататък, всички онези 

кратки разходки в междучасията… всички те ще ми липсват. Ще ми липсват 

трудните уроци и тежките домашни, заради които стояхме понякога до 

късно вечер. Ще ми липсват и закачките, с които се ободрявахме по време 

на часовете, безбройните игри на уно и шише. Карахме се, после се 

сдобрявахме, обичахме се, след това отново се карахме и така до безкрай. 

И трите години, прекарани с вас, ми доставиха голямо удоволствие и ме 

караха да се чувствам щастлива. Но ако трябва да кажа коя от тях ми е 

харесала най-много, бих избрала последната. Не само заради всички вас, а 

и заради учителите, смея да кажа- приятели. Дори и тези, които бяха по-

нови, успяха да намерят общ език с нас за толкова кратко време. Стараеха 

се да направят скучния материал интересен и ни помогнаха, за да се 

справим с изпитите. Но най-важното е, че освен на български, математика, 

история, те ни научиха за живота, за това как да сме хора. Радвам се, че 

бях, съм и ще продължавам да бъда част от това голямо семейство. 

Благодаря на уважаемия г-н директор, който беше редом до нас и през 

цялото време беше наша опора. Благодаря на всички учители, 

включително и на тези, които поеха по друг път, за знанията, които 

получихме от всички тях, и за обичта и подкрепата, с които ни дариха. 

Благодаря ви, седми а, за прекрасните три години, които изживяхме 

заедно. Благодаря! 

 


