
Уважаеми учители, родители и гости ! 

Скъпи момичета и момчета- ученици на ПГТМД! 

Измина още една година, в която се учехме, празнувахме, успявахме 

или ни трябваше още малко. Някой от вас постигнаха завидни 

успехи, а други – бяха често на Педагогически съвет или в кабинета 

на директора. Но винаги бяхме заедно- в добро или зло, както се казва 

в една БГ поговорка. Ние, вашите учители ви носим в сърцата и 

мислите си, мечтаем чрез вас и ни боли, когато вие страдате. Нашето 

желанието е да ви бъдем учители, не само в класната стая, но и в 

живота. Понякога ви поучавахме , а друг път- учехме нашите си 

уроци от вас. Мъдростта е присъща на възрастта, а полета- на 

младостта. Не се колебайте и гребете със шепи от това, с което ние 

сме ви полезни; и  позволете на нас да се докоснем до 

свободолюбивия ви дъх и креативност. 

Днес е последният учебен ден, но е и ново начало за идеите и 

стремежите ни да направим нашето училище по- приятно и по- 

полезно през следващата учебна година. Използвайте дните на 

лятната ваканция да се налудувате, но не забравяйте, че трябва да 

прочетете   „ Под игото“  или да упражнявате английските, 

френските, руските и италианските глаголи. Припомнете си 

математиката и физиката, и ъгъла, от който трябва да скочите, ако 

решите да опитате с парашут или бънджи. Ще попълните пропуски 

по география и историята или ще бъдете душата на компанията с 

интересни факти и събития на екскурзия или пикниг с приятели.   

Като директор на Гимназията зная, че мога да се гордея с вас и ви 

пожелавам слънчеви дни, чудесно настроение, приятни емоции и 

пътешествия в реалния и виртуалния свят, но помнете, че само 

книгата може да ви отведе в чудодейни светове! 

Весела ваканция, мили ученици – вие, които сте птиците и цветята, 

правейки  живота на възрастните истински и вълшебен! 

До нови срещи на 15 септември, когато отново ше се поздравим и 

целеустремим към съвършенството!  


