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Първо място 

 

Училище, учители и ние - един безкраен кръговрат 

 

Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат. 

Какво е кръговратът?  

Непрекъснат процес, при който се повтарят едни и същи етапи на развитие. 

Кръговрат на сезоните. Кръговрат на дните и събитията.  

Ние, учениците, нашите учители и училището участваме в един своеобразен 

кръговрат. 

От първия звънец през есента до последния в началото на лятото изминаваме 

път заедно с нашите преподаватели. Път, по който се редуват празници и делници, 

класни и контролни работи, срочни и годишни оценки. И после всичко се повтаря. 

Училището - наш подслон и наша крачка напред! 

Нашето първо изпитание, тъга и радост, успех и неуспех.  

Учителите – наши наставници. Те хващат всеки от нас за ръка и го водят до 

началото на един нов свят.  

Те казват: „Не се страхувай, аз съм до теб и те подкрепям …!“ Какво бихме 

направили без тях?  

Кой по-добре от тях би ни подготвил за живота? С всяка дума учителите ни 

дават част от себе си, от своята душевност. Те са до нас, когато ни е трудно и се 

справяме с поредната си детинска проява. Учат ни, порицават ни, закрилят ни. 

Учениците … има ли някой, който не би искал да попие от тяхната мъдрост?  

Ние мислим, че сме първи във всичко, че откриваме Америка. А кръговратът е 

безкраен. Днес сме аз и ти, утре са други. Твърде кратко е времето от „Здравей, първи 

клас! “ до „Довиждане, училище!“. За някои предстои първи звънец, първи учебен час. 

За други – последни, заветни слова на любимия учител. Ето за някой випуск всичко в 

училище е приключило. Няма вече мъки, ненаучени уроци и притеснения, покрай 

поредното контролно и класно. Но той, учителят, е там на мястото си зад катедрата. За 

да среща отново и отново ученици в началото, за да бъде кръговратът безкраен!  

Училище, учители и ние! Вчера, днес и утре! Един безкраен кръговрат!  


