Под звуците на „Един неразделен клас“
щастливите абитуриенти бяха посрещнати в празнично украсения салон на
училището. Последва оригиналната
програма на учениците от 11 клас.
След прочувствени уводни думи те
представиха всяка една личност от
Випуск 2012. Поднесоха им седем дара
от духовния пантеон на училището:
единството на живота, любовта, приятелството, успеха, доброто, мъдростта
и щастието.
Щастието е тук, при нас, където времето е избродирало най-фината коприна
на общите спомени и съкровените
копнежи. Щастието е в това, че ви има
и че завършихте най-хубавото училище на света – нашето! Защото всеки
един от вас е истински дар за нас! Вася
е пътя ни към звездите: примамливи,
далечни, недокоснати, желани...Нина
е в порива на красотата, в споделената
ласка, в нежността...Яни – в зашеметяващата магия на музиката; Теодор
– в изкуството на съвършения танц;
Георги – във великолепието на жеста
и в прозрението на дълга; Христо –
в силата на мисълта и волята за успех;
Иван – в усмивката и всеопрощението
на смеха...
Всички вие сте частица от благословената вечност на българското единение!
Вместо „Сбогом“ и неизплакани

въздишки единайсетокласниците изпълниха изразително
стихотворението
на своя съученик
Петър Арнаудов
„Надежда за любов“.
Остроумен финал на
поздравлението им
беше поднасянето
на шеговити подаръци от госпожа
Васева – за всеки
представител на
Випуск 2012...
От името на развълнуваните абитуриенти се изказа Вася Беджева. Тя
благодари на всички учители за положените усилия, грижи, търпение, обич
и тържествено изпълни ритуала по
връчване „Ангелчето на знанието“ на
11. клас – символ на училищната приемственост, на несломимия български
дух, на вечния порив към истината.
С особена топлота, мъдрост и сърдечност прозвуча словото на класния
ръководител на 12. клас – госпожа
Катя Начева. Тя сподели, че през изминалите четири години е била много
взискателна и критична към техните
постижения и поведение, за да се
поучават от грешките си и никога да не
ги повтарят. Призова ги винаги да имат
цели, защото постигането на една цел
е вече успех. „Помнете миналото – каза
г-жа Начева – България е съградена на
бойното поле. Съградете и вие своята
България. Гледайте в бъдещето, за да разберете
как да живеете в настоящето, за да остане нещо
добро след вас. Вярвайте
в промяната и никога не се
огъвайте пред трудностите. Те ще ви дават сили, за
да вървите напред. Променяйте света по начин,
който да ви носи успехи
и удовлетворение...“

Заключителното приветствие беше
отредено на директора на училището, господин Еленко Начев. Той
благодари на единайсетокласниците
за чудесната програма, а на абитуриентите пожела да живеят смело
и вдъхновено, да съхранят спомените
на поколенията преди тях, да бъдат
честни и трудолюбиви, да се гордеят
с българския си корен, да приемат
всяка трудност като изпитание и да
вярват в собствените си успехи...
Господин Начев връчи специална
грамота на един от абитуриентите –
Теодор Гецов – за отлична подготовка
на танцовата група и за блестящото
й представяне във всички културни
събития.
И отново Теодор поведе хорото – последното хоро на Випуск 2012...
Цялото училище трептеше от възторга
на младостта и дръзновението.
„Нека по пътя ви слънцето свети, нека
пътувате чисти и светли,
звезден дъжд да вали,
да догоните всички свои мечти!“
Обичайте България и Българското
училище, за да познаете най-доброто
у себе си! Отворете душите си, за да
влезе в тях светлината! Изживейте очарованието на настоящия миг, на споделената радост и нека това колективно
усещане се запечата в сърцата ви!
Бъдете с нас – сега и завинаги!
НА ДОБЪР ЧАС!!!
Светла Болчева
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Снимки: архив на БСОУ „Петър Берон“

На 16 май БСОУ „Д-р Петър Берон“ отбеляза едно от най-милите и вълнуващи събития –
изпращането на абитуриентите от Випуск 2012. Преди началото на тържеството успешно завършилите дванайсетокласници засадиха дръвче в Зелената класна стая – като
символ на вечна пролет, на възкресяваща младост и сила; като знак на възродена България тук, на чешка земя.
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