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За последен път удари училищни-
ят звънец за 12 клас в БСОУ „Д-р П. 
Берон“, приключи учебният час, за по-
следен ден са ученици, пред тях сега 
предстои най – голямото изпитание 
– училището на живота. Оставяйки 
по–малките си съученици да вървят 
по техните стъпки, Ива, Константин, 
Силвана, Георги и Николай поемат 
по нов, дълъг път, стъпват в един 
непознат свят, на прага са на мечта-
ния и жадуван свободен живот. Пред 
тях са всички предизвикателства, 
но те тръгват подготвени, щастливи 
и уверени в себе си, че са получили 
и най-доброто образование, и имат 
амбицията да сбъднат мечтите си.
През тези години на упорит труд 
зрелостниците постигнаха много, 
превземаха крепости, покоряваха 
върхове. А в последната учебна 
година усилията им бяха насочени 
към подготовката за предстоящите 
държавни изпити – първото сериозно 
препятствие по „финалната права“ 
към „заветната“ диплома. Годината 
мина неусетно – в писане на есета, 
домашни, изпитвания, решаване на 
тестове по всички предмети, трудни 

уроци; не липсваха проблеми и раз-
очарования, но и удовлетворение от 
постигнатото.
Последната учебна година в училище 
е година на равносметка, затваря-
нето на една и отварянето на друга 
страница.
Днес зрелостниците за последен път 
прекрачват прага на родното учили-
ще, споделяйки своите впечатления 
– с обич, с малко тъга и носталгия по 
отминалото, но и с много надежди 
и очаквания от бъдещето.
Като изповед звучат думите на раздя-
ла, изречени от тези мили момичета 
и момчета:
Николай –“ Българското училище 
в Прага е мястото, където учих 12 
години. Тук преживях незабравими 
мигове. Образованието, което полу-
чихме, е на високо ниво. Учителите са 
професионалисти, които преподават 
по уникален начин и обръщат вни-
мание на всеки ученик. Радвам се, че 
съм бил при тези хора, на това място!“
Константин –“ Училището ни даде зна-
ния, научи ни да бъдем подготвени за 
живота, в който трябва да оцелеем. То 
бе място и за веселие, за забавление, 

за създаване на нови приятелства.“
Ива – „Тук срещнах близки и приятели 
от цяла България. Учителите ми да-
доха знания, възпитаха у мен добро-
детели и морални ценности. Тръгвам 
си оттук с многобройни спомени, за 
които ще се сещам с усмивка.“
Георги – „Учителите бяха тези, на 
които можехме да разчитаме в тежки 
моменти. Те бяха светлината, която ни 
водеше напред. В Българското учили-
ще в Прага намерих верни приятели, 
изживях незабравими приключения.“
Силвана – „Училището не е само ин-
ституция, то е наш втори дом. С тре-
пет прекрачих прага му в 1-ви клас, 
с гордост го напускам, завършила 12-
ти клас. Тук се изградих като личност ; 
с мен се гордеят и моите родители.
Учителите не бяха само преподава-
тели, но и наши приятели. Никога 
няма да забравя прекрасните години 
в БСОУ „Д-р Петър Берон“!“
Това е краят на едно пътешествие, 
последната страница на един жив 
роман!
Но уроците не свършват с последния 
учебен ден. От днес пред тях стои 
отворена голямата книга на живота, 
която всеки ще допише сам. 
Пожелаваме на абитуриентите от ви-
пуск 2014г. здраве, късмет и щастие, 
а успехите да съпътстват всяко тяхно 
начинание. Да вярват, че най -хубаво-
то предстои и дори и да има труднос-
ти, да ги посрещат с усмивка, защото 
животът е най -големият учител.
Скъпи абитуриенти,
Превърнете трудностите в победи, 
а мечтите си в реалност! Не се отказ-
вайте от тях, защото мечтите са ваши-
те криле. Успехът се крие в самите вас!
Вървете смело и решително напред! 
На добър час!

Снежана Тасковова

Последният звънец удари!
Последният училищен звън – вълнуващ миг в живота на всеки млад човек!

и Силвана изказаха свои прощални 
слова към преподавателите и учили-
щето. Впечатляващо беше изказване-
то на класния им ръководител г-жа 
Валентина Лазарова, в което оживяха 
в стихове и проза образите на нейни-
те възпитаници, обрисувани с обич 

и с чувство за хумор. Последва сър-
дечно приветствие от Таня Тодорова 
(9.клас), която подкани всички да се 
включат в игривото хоро на танцо-
вия състав „Тони-До“. Под звуците на 
„Приятел“ (група Респект), „След 10 
години“ (ФСБ), „Клетва“ (от филма 

„Вчера“) и клиповете на „Революция 
Z“ абитуриентите се сбогуваха с учи-
телите, приятелите и се врекоха да 
останат завинаги с нас. 
Да им пожелаем : На добър час!

Светла Болчева
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Снежана Тасковова с учениците от 12 клас


