
Приключението 
на 7 б клас

От Димитър Мишев



Всичко започна така 
през далечната 2013 год.

Изпълнени с емоции, прекрачихме 
прага на 25 ОУ "Д-р П. Берон"



Вижте ни само какви сме
били!





Спомняте ли си всички тези 
мигове?



Сякаш беше вчера, когато бяхме на 
екскурзия...







А помните
ли

веселите
празници!?







Но не всичко беше само
смях и веселие. Когато
трябваше бяхме сериозни
пред черната дъска./Г- жо
Кръстева, това какво по вид
изречение е? /





Когато трябваше - учехме.







Учехме дори
на зеленото
училище! /Г-жо
Йорданова, тези
два
правоъгълника
как ще докажем, 
че са еднакви?!/



Класът ни участваше активно
в училищния живот.







И пак идваше време за
празник!





И така пътувахме 
през това 
приключение. Точно 
когато усетихме, че 
вече наближава края, 
един непознат враг 
се опита да провали 
пътя ни, да спре 
полета ни, но 
тогава ето тези 
войни на
25 ОУ се 
изправиха срещу 
него и за броени дни 
се организираха.



И ето ни "он- лайн"!



Започнахме нещо ново, 
непознато, странно. 
След всичките: "Г-жо, не
Ви чувам!", "Г- не, 
натиснете Alt и F4!", "Г-
жо, някой ме "мютна"!", 
"Нямам микрофон!", 
вече искахме да се
върнем в училище, да си
говорим нормално, да
сме в класните стаи. 
Представяте ли си - да
искаме да ходим на
училище, а не да сме
пред компютъра, 
лаптопа, телефона!? Да
сме пак ето така, заедно!









А сега вече наистина стигнахме края на нашето 
приключение, наречено 25 ОУ "Д-р П. Берон ". 

Само след броени дни всеки един от нас ще 
тръгне по своя път. Но ето ги и всички учители, 
които през тези години бяха до нас. Всички Вие, 
които ни водехте по пътя напред . Знаем че не 

Ви беше лесно, знаем че не винаги бяхме на 
ниво, но това е част от нашето съзряване. 

Благодарим Ви, че не ни оставихте и бяхте до 
нас през всичките тези години!





Надя Йорданова, Галина Гашева , Надка 
Христова, Валя Кръстева, Цветелина 
Филипова, Красимира Славчева, Екатерина 
Толева, Корнелия Йосифова, Светлана 
Андреева, Светослав Димитров, Снежана 
Николова, Илко Вълков , Мартин Бадалян, 
Катя Тенекеджиева, Веселина Илиева, Цеца 
Христова, Искра Бонева, Теменужка Узунова , 
Невена Серафимова, Албена Иванова, Силвия 
Цветанова, Елена Георгиева. Ще Ви помним, 
защото Вие бяхте с нас в това приключение 
през различните години и ни дадохте 
частица от себе си. Благодарим Ви !



Ето и този двор, край 
който ще минаваме 
всеки път, изпълнени 
с хиляди спомени и 
винаги ще помним, 
че тук беше 
началото на нашето 
приключение.













Това е 7 б -
приключението свършва 
и всеки от нас поема по 
друг път. Ще има свое 
ново приключение, но 

тези седем години 
заедно ще останат 

завинаги, ще бъдат най-
якия спомен в живота 

ни.
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