Редове от ученически есета на тема:
„Какво харесвам в моето училище „Антон Страшимиров“ и как си го
представям след 10г.“
Училището е един магичен свят – частица от нашия живот. То е мястото,
където завързваме нови връзки, дружби и истински приятелства. То ни
променя; променя възможностите ни, зарежда ни с нови сили, за да
продължим напред. Дар ява ни увереност, че можем и че ще успеем.
Училището е светиня, защото без него как ще изградим бъдещето си.
Ивета Памукова VІІб клас
За нас, възпитаниците на ОУ „Антон Страшимиров“, сградата му се
превърна в наш втори дом, за който ще си спомняме в бъдеще с умиление и
носталгия. Моето училище, пълно с толкова топлина и уют, е моята малка
вселена. То е мястото, където учителите са наши родители. От тях
научихме да не се страхуваме от грешките си, а да ги превъзмогваме,
вървейки напред с гордо вдигната глава!
Диляна Георгиева VІІа клас
В ОУ „Антон Страшимиров“ преподават най-страхотните учители. Те ни
разбират, отнасят се с нас като с личности, поощряват таланта ни. На
сцената на Актовата зала ежегодно се изявяват всякакви дарования – бъдещи
певци, спортисти, актьори... А кой знае – може би и откриватели на други
галактики?
Клаудия Йорданова VІе клас
Харесвам го, защото учителите са много мили и приветливи (особено
при първия ми досег с тях в пети клас). Всеки ученик си има свой фаворит.
Някои ги харесваме, защото винаги са лъчезарни; други ни впечатляват с
външния си вид, а трети печелят симпатията ни заради факта, че не ни
претрупват с огромни домашни.
Калина Вълева VIe клас
Гордея се, че съм възпитаник на едно от най-елитните училища в Бургас.
Уникално го правят децата със спортните си изяви, с високите си
достижения в различните науки, с похвалните си отличия в състезания,

олимпиади, конкурси. Учителите тук са сред най-добрите и с тяхна помощ
преоткриваме необятното познание.
Екатерина Маджарова VIe клас
Искам в моето училище да се уважаваме и да се обичаме и да не се бият
за глупости децата.
Много обичам учителите в това училище. Де да беше до 12 клас!
Антоанета Христова Vа клас
С поглед към бъдещето
Ще започваме учебни занятия в 8 часа, за да сме добре наспани и бодри.
През входната врата ще се влиза с чип карти. А вътрешните врати ще са
плъзгащи се. Коридорите ще бъдат изрисувани от талантливи ученици
художници. Децата ще носят красиви униформи в синьозелен цвят. Роботи
ще им поднасят напитки и здравословни сандвичи. Училището ще използва
зелена енергия за осветление и отопление. Всички лампи ще са с
фотоклетки. Вместо тежки раници с учебници, ще носим таблети с
инсталирани програми по всеки предмет. Учителите ще влагат повече
хумор в уроците, защото, когато е забавно, с по-голяма лекота усвояваме
знанията. А в тоалетните ще има огледала. Та нали всяко момиче държи на
външния си вид? И не само съществата от женски пол са суетни. Да не
пренебрегваме и младите господа!
Мечтателите от ОУ „Антон Страшимиров“
Обичам да идвам на училище. Аз имам много приятели в класа. С
Поли и Ели сме заедно от детската градина до днес. Приятно ми е да
играем заедно, да си бъбрим и да рисуваме. Обичам и часовете по
литература. В тях е винаги интересно, защото, освен че, четем, коментираме
постъпките на героите. А госпожата все намира начин да ни заговори за
това, че трябва да бъдем добри един към друг. Това страшно много ми
харесва, защото не обичам децата, които говорят грубо и се удрят.
Чувствам се чудесно в моето училище и макар че живея в кв. Ветрен и
ми е малко трудно да ставам сутрин за първа смяна, никога не бих се
преместила в друго.
Кристина Николова Димитрова
ученичка от IIIг клас

