
СКЪПИ УЧЕНИЦИ НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, 

 

В навечерието на първия учебен ден се обръщам към всички Вас с вярата, че утре 17.09.2018 г., 

ще влезете в класните стаи не само защото ходенето на училище е задължително, а защото разбирате, 

че училището е пътят към Вашето щастие. 

Помнете, че каквото и да Ви говорят,  всичко зависи само от Вас! От изборите, които всеки ден 

правите. Вие сте изключително умни и можещи млади хора и нямате вина, че ние възрастните 

понякога не сме достатъчно бдителни и достатчъчно отговорни за случващото се около Вас.   

Бъдете внимателни с избора си. Избирайте смело и не позволявайте друг да избира вместо Вас! 

Вярвайте в себе си и в човека до Вас. Знайте, че това, което правите за другите, го правите и за себе 

си.  

И ако споделяте целта на нашето училище, то нека Вселената чуе правилния Ви избор, изказан с 

тържествена клетва: 

„Аз, ученик в ОУ „Димитър Талев“ , тържествено се заклевам... 

Да пазя училището като свой дом! 

Да уважавам себе си и своите съученици! 

Да почитам учителите си! 

И във всичките си действия да се стремя към всеобщия ни престиж! 

Да имам високи очаквания от себе си! 

Да бъда смел и постигна целите си! 

Да вървя уверено по пътя към успеха си, 

Защото Аз мога и искам да бъда щастлив! 

Заклех се!“ 

 

МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, 

 

Началото винаги е трудно. И колкото е по-важно, толкова по-трудно е. 

Затова пък успехът е сладък и вечен. Идвайте на училище с радост и желание.  Разгръщайте 

буквара с умиление. Изписвайте буквите с вдъхновение и не спирайте да искате да знаете!  

Поздравявам Ви с първия учебен ден и Ви желая здраве и ентусиазъм по пътя на Вашето 

израстване.  

От името на всички по-големи ученици и всички учители ви приветствам:  Добре сте ни дошли! 

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, 

 

Знам колко сте грижовни и изискващи най-доброто за децата си. Повярвайте безрезервно в 

достойнството и духа на нашите учители и той ще се предаде на децата Ви.  

Нека пресечем стартовата линия на учебната 2018/ 2019 заедно и надскочим всичките ѝ възможни 

препятствия с уважение, общуване, разбиране и подкрепа. Така успешно ще минем финала ѝ. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-УЧИТЕЛИ, 

 

Вие сте двигателят на тази трудна за управление машина, наречена училище.  

Вие сте връзката между всички части в нея: ученици, родители, ръководство, общество, 

технологии, ценности.  Колко здрава ще бъде тя, зависи от нишките, които ще ѝ вплетете.  

Желая Ви здраве, вдъхновение и страст за създаване на още чудеса. 

 

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА! 

 

      С вяра, надежда и любов, 

      ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 

 
 


