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Моят последен урок 

пред вас!





Навън е нощ,  звезди потрепват в мрака,

а купчина тетрадки още чака.

В очите от умора зачервени,

надвесени над букви разкривени,

оглеждат се душите детски, чисти,

излети върху снежнобели листи.

И пак с любов разгръщам с две ръце,

тетрадка не – разтворено сърце

и сякаш между белите листа

е сбрано всичко ценно на света.

Душата преизпълнена следи,

кое дете как думите реди,

и грешките внимателно поправям,

но винаги на всеки подарявам

в оценката по мъничко отгоре,

с едно сърце за всекиго отворено.

И нека път поели към света,
успеят да запазят любовта!
- Където и да сте след това,
докрай  пазете моите слова,
що с обич вложих във вашите сърца!
Защото вий сте МОИТЕ ДЕЦА!



От ручейче започва реката. Най-дългият път 

започва от малката, първата крачка. Мостът 

се крепи върху твърдостта на песъчинката. От 

крехкото борче се извисява небесният бор. 

Родината започва от мама. Човекът започва от 

детството си.От въпросите започва светът.

Питайте не само за радостта, но и за мъката!

Не се бойте да задавате въпроси, от които 

боли!

Питайте не само как сте родени, но и защо сте 

се родили!

Питайте момичета и момчета...





Не вярвайте на онези, които ви се надсмиват и

твърдят, че всичко в живота е изучено и разбрано.

Учете се на вярно приятелство!





Питайте , момичета и момчета!
Сред шума от толкова много хора 

нека се чуе  и вашият гласец!



Питайте,момичета и момчета...Питайте,момичета и момчета...Питайте,момичета и момчета...

В този дневник са събрани

26 съдби.

Подарявам Ви

“Моите азбучни истини”. 

Нека те са ви опора в 

трудности!





Ако искаш да победиш, повикай добрите

думи!

Бъди постоянен и уверен в себе си!

Висините прославят смелите – устремявай

се към тях!

Гледай с две очи напред, но и с две назад!

Денят е миг, подарен ти от времето. Недей

го погубва и го използвай пълноценно!

Езикът е най опасното оръжие. Използвай го

разумно!





Злото заслепява с блясъка си. Пази се да не

станеш негов пленник!

Живей за днес, мисли за утре!

Истината е медал, който има само едно

лице - ЧЕСТНОСТТА!

Ключът на успеха не търси край себе си

– той е в сърцето ти!

Любовта към книгата не позволявай да ти 

отнемат! 

Мълчанието не всякога възнаграждава

с добри плодове!

Не вярвай на ехото, защото ще те отведе

в друга посока!





Обичта не можеш да купиш с пари!

Подлостта е унижение! Не я докосвай!

Равенството е най-доброто начало на

приятелството. Не го забравяй!

Славата идва с упоритост и търпение.

Труди се! Трудът е сила, която те изгражда!

Учтивостта те сближава дори с враговете!





Филмът на живота се върти – бъди артист!

Хубави са празниците. Създавай ги!

Цената на твоите дела определяш само ти!

Чистотата осветява душата – търси я!

Шепотът води до съмнения. Говори гласно!

Юни се слави с цветята. Бъди цветен!

Ясните очи виждат дори най-

незабележимото петно. Гледай с чисти очи!





Четири години, като четири дни –

ето дойде  на ученето краят.

Изтича времето като вода,

но споменът остава в края!

Ще се разбягате на четири страни,

ще стане тихо в класната ни стая.

Четири години, като четири дни!

Аз исках всичко да покажа!

До тука спира моята следа...

А имах още много да ви кажа!

ОБИЧАМ ВИ ИСТИНСКИ!

Ваша първа учителка – Мария Радева









С много обич 

от всички ваши 

учители!


