
 
 
 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

РОДИТЕЛИ! 

 
Вярвам, че вглеждайки се в своите учители, вие виждате 

лицата на добротата – честност, саможертва, добронамереност. 

По традиция днес, но по нетрадиционен начин отбелязваме 

патронния празник на нашето училище. Тържествено честваме 

200 години от рождението на УЧИТЕЛЯ Сава Доброплодни. 

Човекът, който заявява: „Необходимо е да се намери такава 

система, че учениците да израснат като добри хора, които познават 

и обичат доброто и избягват злото.“ Такава система е СУ „Сава 

Доброплодни“ – училище с минало, богато на спомени. Училище с 

настояще, изпълнено с предизвикателства. Училище с бъдеще, 

защото вие, бъдещето, растете в него. 

Скъпи ученици! 

Желая Ви усърдност и амбиция в овладяването на знанията и 

не забравяйте, че те чертаят нова траектория и нови хоризонти! 

 

Уважаеми колеги! 

Всички знаем, че има професии, чиито задължения изискват 

качества, които не можем да прочетем в автобиографията. 

Учителят е човек, призван да дава, отдаден на мисията даобразова 

и подготви децата за живота. Ценя всеотдайността на всеки от вас 

да се трудите организирано и адекватно в новите условия с 

ентусиазъм и отговорност, познати като духа на Доброплодни! 



Заедно създаваме онази невидима добавена стойност, която 

се измерва с благодарните очи на нашите ученици. 

Уважаеми родители! 

Училището е втората по важност среда за развитие на децата 

след семейството. Неговата основна функция не е само 

образователна, личностното развитие на децата е част от нашето 

ДОБРОПЪТСТВО.  Вие помагате на своите деца в училищния 

живот да  гледат и виждат най-важното, да гледат и откриват 

добрите приятели, да гледат и виждат бъдещите успехи. 

Благодаря Ви за подкрепата! 

Ние сме училище с традиции и с възможности. Нека заедно и 

достойно посрещнем предизвикателствата! Нека силата на 

знанието ни води и вървим по пътя, по който да множим успехите. 

Сава Доброплодни е оставил плодовете на своя труд да ни 

учат да се изправяме пред трудностите, да знаем как да 

разпознаваме доброто от злото, защото доброто се помни и остава 

след нас! 

 

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
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