
Дългогодишните усилия на випуск 
2011 и техните учители са увенчани 
с успех – 15 прекрасни младежи 
и девойки завършиха 12-и клас 
и са готови да поемат по своя път 
в живота. Зад гърба им са безброй 
контролни, домашни, сложни те-
стове и трудни задачи. Дневникът 

и бележниците, отсъствията и оцен-
ките малко по малко ще се превър-
нат в част от миналото, за което, ще 
си спомнят с усмивка и мъничко 
тъга. Тя, тъгата, се появи веднага 
след последния учебен час, когато 
за последен път би звънецът и топло 
и шумно дванайсетокласниците бяха 

изпратени от всички ученици и учи-
тели. И сякаш едва тогава осъзнаха, 
че училището, освен място за учене 
и изпитване, е и мястото, където са 
всички заедно. Истинските приятели 
са огромно богатство за всеки човек, 
но още по-ценни са те, когато учиш 
и живееш в чужбина.
Прага е прекрасен град, в който 
можеш да срещнеш и опознаеш хора 
от много националности и култури, 
но колко от тях ни стават истински 
приятели. И затова е невероятен 
шанс да живееш в сърцето на Евро-
па, да учиш в българско училище, да 
четеш и пишеш на майчиния си език 
и да опознаваш както чуждите, така 
и родните си традиции, история, 
език и култура.
Този клас е различен от един 
обикновен клас в едно обикновено 
българско училище и по още нещо 
– всички идват от различни краища 
на нашата Родина – Пловдив, София, 
Варна, Видин, Ямбол, Козлодуй, Ди-
митровград, Тетевен, Преслав.
Почти всички се справят с дейности 
в областта на туризма, където при-
лагат знанията си по профил и ези-
ковите си умения. След училище те 
ще се справят успешно с живота, 
защото са трудолюбиви, знаещи 
и можещи.
А за да станат такива, голяма роля са 
изиграли много учители през тези 
12 години. Като започнем с начал-
ните, научили ги на четмо и писмо 
и преминем през специалистите 
по различните предмети. Всички 
те са дали своите знания, своя труд 
и умения, за да израснат тези деца 
прекрасни млади хора. Нека да 
им пожелаем много разум , за да 
направят своя правилен избор , 
много сила, за да следват избрания 
път . Защото разумът без воля и сила 
не дава желания резултат, а многото 
сила без резултат не дава вярната 
посока . Нека да им пожелаем да 
следват мечтите си , да опознават 
света, да учат, да изградят кариера, 
семейство и да срещнат истински 
верни приятели.
Всички ние вярваме във вас !!!
НА ДОБЪР ПЪТ И... УСПЕШЕН ПОЛЕТ!!!

светла болчева
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