
Моето училище 

(есе) 

 

 Училище любимо наше 

отвсякъде изпълнено с любов – 

с двора, с класните си стаи, 

със благост и учителска любов... 

Това е училището – мястото, на което разкриваме магията на чудния свят на знанието; 

мястото, на което се учим да овладяваме различни науки и умения...но това е и мястото, 

което съвсем спокойно можем да наречем „втори дом“/ „второ семейство“. 

Макар че семейство е едно, в училище ние също можем да почувстваме хората около 

себе си като част от друго семейство, не с което живеем и израстваме, а такова, с което 

се забавляваме и в което намираме хора, на които споделяме какво ?и на които се 

доверяваме. 

Всеки помни своето училище. Помни момента, в който за първи път е прекрачил 

училищния праг. Помни звука на първия училищен звънец, първия учител...и тези 

спомени остават в човека за цял живот. 

И ето сега притварям очи и си спомням как през не толкова далечната 2016 година аз за 

първи път прекрачих прага на моето училище – Профилирана гимназия с преподаване 

на чужди езици – гр. Плевен. Като всяко дете на моята възръст изпитвах вълнение, 

притеснявах се, страхувах се, но едновременно с това се радвах, защото знаех, че 

сбъдвам мечтата си – да уча език в едно от най-прекрасните училища в града. Когато 

вдигнах глава и погледнах внушителните размери на тази сграда, останах изумена. 

Беше толкова огромна, че чак не можах да повярвам на очите си. И 

признавам...уплаших се...да, помислих си: „Дали ще успея да се справя, готова ли съм?“ 

Нови запознаства, нови пирятели, нови учители, нови предизвикателства, нов етап от 

моя живот...Всичко това беше толкова вълнуващо за мен. 

Но минаха месец, два, три и аз осъзнах, че съм на правилното място; осъзнах, че в 

моето училище наистина ще сбъдна мечтите си. 

Сега съм в IX клас и когато всеки ден минавам през входа на училището, вървя по 

коридорите, влизам в класната си стая, усещам, че всичко сякаш става все по-близко и 

все по-мое, защото с годините страхът, нетърпението и неувереността просто 

изчезнаха. 



Въпреки това всяка учебна година за мен е ново начало, ново преживяване. От всеки 

един учител аз научавам урок, който не е между страниците на учебниците, от всяка 

една ситуация аз получавам опит за цял живот. 

Училището ни изгражда като личности, то е нашето най-скъпоценно място. Но освен, 

че учим, в училище ние получаваме възможност и да развиваме нашите таланти и 

умения. 

В моето училище са създадени клубове по интереси, с които се работи по 

международни проекти и не веднъж  училището е прославяло както града ни, така и 

държавата ни на световно ниво. Много ученици са получавали и получават  различни  

награди и отличия  и затова аз се гордея, че уча в  Профилираната гимназия  с 

преподаване на чужди езици в моя роден град Плевен – училище за знания, умения, 

самочувствие, дръзновение и успех. 

Моето училище – то  мястото, за което аз съм капка в морето, а за мен то е цял океан – 

един океан от смях, сълзи, спомени мечти и още нещо...И както частица от мен винаги 

ще бъде на това място, така и то ще остане в сърцето ми...завинаги. 

И точно днес, на празника на нашето училище, аз искам да кажа едно огромно 

БЛАГОДАРЯ за всичко, което съм преживяла, и ще преживея в това училище, и едно 

огромно БЛАГОДАРЯ на всички мои учители за това, че ме научиха да обичам и да 

търся знанието винаги, за подкрепата и старанието...БЛАГОДАРЯ!!! 

 

Десислава Чакърова от 9г клас 

 


