
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  
НА ПЪРВО СУ ,,ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ’’, ГРАД СОФИЯ 
 
  
 ,,Като Първо няма второ!’’ Нашето прекрасно училище е Първата мъжка 
гимназия в столицата. В нея са учили и творили бележити личности като Пенчо 
Славейков, Димчо Дебелянов, Петко Д. Петков, цар Борис  ІІІ и много други. Те 
са оставили отпечатък в българската история и са запомнени и до ден днешен. 
Още с прекрачването на прага, ние учениците, обикнахме това училище. 
     ,,Като Първо няма второ!’’ е нашето мото, дори и на вече завършилите 
випуски. Училището, навършило своите юбилейни 140 години, остава основен 
център на знания. Неговата история продължава да се пише, благодарение на 
прекрасните Директорки и преподаватели, без които то нямаше да бъде 
същото. За хората, които не ги познават, те са само учители, но за нас са 
истински герои. Преподавателите ни подготвиха за живота. Благодарение на 
тях ние сме готови да отлетим от птичето гнездо с широко разперени криле, 
без страх и колебания, защото знаем, че нужните знания са както в нашите 
умове, така и в нашите сърца. Всеки един от героите на Първо СУ ни подаде 
ръка в труден момент. Ние сме се смяли и плакали заедно като едно 
семейство. Това е Първо СУ ,,Пенчо П.Славейков’’, нашето голямо семейство. 
     Училището е образователна институция, която осъществява качествен 
образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти 
и учебни програми. Чрез цялостната си дейност Първо СУ ,,Пенчо 
П.Славейков’’ възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и 
утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие и 
съпричастност. Училището създава условия за реализация и развитие на 
индивидуалните качества и творческите заложби на всеки един ученик. 
      ,,Като Първо няма второ!’’. Всеки кабинет е една хвърчаща класна стая. 
Чрез уроците по История ние поемаме по стъпките на нашите деди. В час по 
Физика и астрономия изследваме Космоса и Галактиката. По Биология 
изучаваме организмите и тяхното развитие. Кабинетът по Химия се превръща 
в лаборатория, предоставяща ни възможността да опознаем свойствата и 
качествата на всеки един химичен елемент. В час по Математика чертаем и 
решаваме уравнения с помощта на Питагор. Във физкултурния салон сме 
олимпийски спортисти, едни волейболисти, а други пъргави футболисти. В 
компютърната зала правим чудни презентации и създаваме интересни уеб 
сайтове. В стаята по География картата на света се превръща в летящо 



килимче. Един ден сме в пустинята Сахара, а друг на върха на Еверест. В 
кабинета по Български език и литература сме винаги с надвесени глави над 
книгите, а закачените портрети на поетите ни ,,държат под око’’ дали 
внимаваме по време на учебния процес. В час по Философия отгатваме на 
общите и фундаменталните въпроси, засягащи човека и света. В кабинетите по 
Английски, Немски, Рускии и Испански говорим на чужд език и дори така 
споделяме как ни е минал денят. В часа по Изобразително изкуство 
изразяваме себе си с помощта на четката и платното, а в стаята по Музика 
свирим на пиано и се наслаждаваме на симфониите на Моцарт и Бетовен. Така 
порастнахме ние, тичайки по главния коридор, играейки с топка в училищния 
двори и четейки книги с вълшебни герои. 
          На Вас, скъпи учители, дължим зрелостта си. Вие ни поведохте по  пътя 
на знанието. С всеки разказан урок оставяхте частица от себе си. Вие ни 
напътствахте с усмивка, но най-вече ни показахте, че за да успееш, трябва да 
се бориш, за да помъдрееш, трябва да не се страхуваш да грешиш. Ще си 
спомняме за Вас с дълбока и искрена признателност. Благодарим Ви, 
прекрасни преподаватели, за доверието в нас и за обичта, с която 
превръщахте лудориите ни в отговорност. Благодарим Ви за търпението и 
мъдрите съвети, с които ни научихте, че животът е път и цел, а имаш ли цел 
ще намериш и пътя. Благодарение на Вас ние вече сме готови да поемем по 
свой собствен път и да покорим нови по-високи върхове.  
 

Обичаме Ви, скъпи Директорки и наши любими преподаватели! 
 
 
Виктория Донкова, 12 клас 


