
ОУ „Елин Пелин” - училището с хиляди биещи сърца  

през погледа на един бъдещ ученик и настоящ учител 

 

 Животът е като книга без край. Всеки ден е един различен разказ със своя емоция и 

незабравими спомени. Годините се трупат, а с тях и житейският опит на всеки. 

 Измина още една година, която нашето училище „Елин Пелин” събра в своята 

история. За него това бе поредната 28-ма годишнина. Една емоционална година с нови 

изживявания, незабравими моменти и пламтящи сърца, мигове на надежда, мечти и 

раздели. 

 На 18 март ние, 86 учители и нашите 1004 ученици, тържествено чествахме своя 

патронен празник. Изложби, концерти, драматизации по произведения на писателя Елин 

Пелин, състезания, викторини - това са само малка част от събитията, с които превърнахме 

годишнината на нашето учебно заведение в незабравимо изживяване, в запомнящ се 

празник за всички, които се трудим ежедневно заедно. По коридорите и класните стаи се 

чуваха глъч, смях и звънливи гласчета, плод на вълнението и емоциите на детските сърца. 

Учениците се запознаваха с живота и делото на своя патрон и усещаха важността и 

значението на тяхното училище в град Бургас. 

 Със своята 28-ма годишнина училище „Елин Пелин” порасна на възрастта на млад 

човек, пълен с енергия, желание и много мечти. Те още горят в сърцата на учителите и в 

душата на нашето училище. И старите, вече напуснали ни деца, още си спомнят с усмивка 

за игрите, трепетите и преживяванията, свързани с любимото училище. Оттук са 

преминали знания, мечти, надежди. Усетили сме обич, радост, тъга и болка. Преживели 

сме хиляди раздели с ученици, защото те порастват и отлитат от „дома”, но споменът за 

него вечно ще живее в тях, както в мен. 

 Един завърнал се ученик съм и аз. Една малка ученичка, прекрачила прага на ОУ 

„Елин Пелин” преди 28 години, за да се научи на четмо и писмо, и завърнала се тук преди 

три години като учител, за да продължи да обогатява своята душа, да черпи знания от 

опита на своите преподаватели. 

 Днес отново почувствах емоцията, тържествеността и гордостта да съм ученик и 

учител, да бъда част от тази институция, място, където успехите, миналото, настоящето и 

бъдещето си подават ръка, за да докоснат сърцата на 1090 души - деца, техните учители, 

помощник-директори, директори и служители, и да забият в едно. 

 Ние се гордеем със себе си, с успехите на своите ученици, защото сърцата ни туптят 

със силна емоция на привързаност, любов и надежда за сбъдване на детските мечти, за 

техния успешен старт в живота. 

 С всяка година ОУ „Елин Пелин” расте и пуска все по-дълбоко своите корени, 

както борът пред централния вход, който бди над нас и пази като съкровищница 

училищната история. 

 ОУ „Елин Пелин” оставя трайна следа в сърцата на всички, които са преминали 

през него. 

 А може би и вие, приятели, ще се върнете като мен при него или вашите деца?... 

 

Мариана Георгиева - бивш ученик и настоящ младши възпитател  

в ОУ „Елин Пелин” - Бургас 


