
ОТЗИВИ ЗА НАШИЕТО ОБУЧЕНИЕ В Е- СРЕДА 

 

1. Всички се справят страхотно! 

2. Благодарим и на Вас и на тях!Всички се справят страхотно!Благодарим и на Вас 

и на тях! 

3. Всички се справят страхотно!Благодарим и на Вас и на тях! 

4. Страхотни професионалисти .Благодаря от сърце. 

5. Изключителен професионализъм и търпение получаваме от г-жа Борисова,  

класната на 3-ти "В". 

Обяснява подробно всяко нещо , стъпка по стъпка, непрекъсната обратна връзка. 

В същото време много бърз отговор и проверка на домашната работа. Респект към 

нея. 

6. Г- жа Янева се справя перфекто..благодарим за старанието и търпението ...мисля 

,че и децата се стараят .. 

7. Големи благодарности на г-жа Борисова , класен ръководител на IIl В клас. 

8. Справят се добре,изключително търпеливи и толерантни! Благодарим Ви! 

9. Здравейте г-жо Георгиева, 2б клас се справят страхотно. Децата нямат търпение 

да започне урока. Г-жа Танева е невероятна и в часовете и има невероятна 

дисциплина. 

10. Моето дете се справя с ел.обучение. Учи в спокойна обстановка и въпреки , че е 

удома е ангажирана през целия ден.Благодаря на Вас и всички учители за 

положените усилия! 

11. Огромно благодаря! Изключителни благодарности към всички учители, 

преподаващи на сина ми и най- вече на класния ни ръководител г-жа Тракийска! 

12. Добър ден!В началото е трудно, трябва да се стикова електронните платформи за 

обучение! Важното е че всички учители са стараят и показват голям 

професионализъм! Аз лично съм приятно изненадан от тяхната всеотдайност. Те 

са непрекъснато ангажирани със учебния процес, виждам кога се поготвят и 

изпращат учебни марериали.  

Благодарим Ви от сърце, а и децата са удовлетворени и им харесва! 

13. Здравейте, 

Моето дете е шестокласник и бих казала, че всички учители се справят много 

добре. Благодаря на класния ни ръководител (Величка Момчилова) за 

невероятнито търпение и отзивчивост. 

14. Изключително много сме доволни ,безкрайно много благодарим на госпожите, 

които се справят повече от прекрасно .Едно голямо БЛАГОДАРЯ на г-жа Пенчева 

и г-жа Иванова! 1"в"клас. 



15. Здравейте г-жо Георгиева, 2а клас се справят чудесно благодарение на Г-жа 

Янакиева. Страхотен човек и професионалист обичащ децата. 

16. Добър вечер, г-жо Георгиева! 

Благодарение на невероятния професионализъм на г-жа Танева, класът върви 

напред със смели крачки! Децата и ние родителите сме спокойни и с удоволствие 

посещаваме онлайн класната стая. Не бихме могли да искаме повече! Благодарим! 

17. Аз лично искам да кажа колко много съм възхитена от бързината и 

професионализма, с които нашите учители създадоха всички тези профили за да 

заработи дистанционното обучение, а по-късно и всички материали, презентации 

и видеа . Всички се справят перфектно!!! 

18. И аз искам да изразя благодарността си към всички учители за всеотдайността им 

и за бързата адаптация към появилата се ситуация. Благодарим и за грижите и 

съдействието на г-жа Лазарова. 

19. Много сме благодарни на г-жа Пенчева и г-жа Иванова от 1 В клас за активно 

участие и търпение! 

20. Здравейте! Голяма благодарност за професионализма, търпението и любовта към 

децата на г-жа Анелия Танева! Благодаря Ви! Също благодарности и към г-н 

Русинов! Справят се страхотно! 

21. Благодарности за всички учители и за тези, които преподават на 6В с класен г-жа 

Венелина Стоева! 

22. Благодарни сме за всеотдайноста на всички преподаватели и възпитатели на 

децата! Г-жа Тракийска има изключително отношение и търпение, не само към 

децата, но и към нас родителите. Организацията ви е безупречна. 

23. Всяко начало е трудно.Децата са ангажирани през целия ден. Благодари ви 

24. Благодарим специално и на класната на 5 Б -госпожа Димитрова за 

всеотдайността и търпението! 

25. Здравейте! 2б се справят много добре! Благодарности на госпожа Танева за 

огромното търпение и професионализъм!Учебният процес е на ниво и като 

родител съм спокойна! 

26. Благодаря на г-жа Пенчева и г-жа Иванова за това, че доказаха своят 

професионализъм и търпение към всички нас! Отзивчиви и точни 24/7, въпреки 

техническите проблеми, всичко е наред! 

27. Благодаря на г-жа Трънкова и на всички преподаватели на 5 а клас. 

28. Благодарим ви за организацията на учебния процес Специални благодарности на 

учителите за координираната работа!!! 2в 

29. Благодарим и на господин Русенов! Децата работят чудесно! 



30. Здравейте, моето дете е в 6ти клас. Успяхме да се присъединим към всички групи 

благодарение на госпожите, които освен да преподават уроците си, бяха и така 

добри да ни помогнат за включването към всички платформи. Специални 

благодарности на г-жа Стоева, като класен ръководител, както и на г-жа 

Момчилова и г-жа Маринова по БЕЛ. 

31. Светът има нужда от хора, които светят... и в тъмното! 

Да бъдат пример, да вдъхновяват, да възхищават!Благодарим на нашата класна-г-

жа Анна Маринова и всички преподаватели на 6 б клас! 

Бъдете здрави!!! 

32. Денислав 5б кл. е доволен от онлайн обучението. Преподавателите са любезни, 

търпеливи и готови да окажат съдействие и помощ на децата по всяко време на 

денонощието (24/7 без да преувеличавам)! С насоките и методическата помощ на 

учителите се справя самичък с поставените задачи. Поддържаме обратна връзка с 

госпожите и вървим напред. Хубава вечер и бъдете здрави!!! 

33. Огромни, изключителни благодарности за класния ни ръководител - г-жа Пепа 

Борисова! За невероятния професионализъм и за това, че е търпелива, всеотдайна, 

грижовна, отзивчива и точна! 

34. Респект и благодарност отправяме и към госпожа Янакиева, класен ръководител 

на 2 а клас. Дъщеря ми се чувства спокойна чрез новия метод на учене 

благодарение на нейното преподаване, търпение и отношение! 

35. Уважение към всипреподаватели на 6 клас и персонално на класен ръководител 

госпожа Момчилова! Благодарим ви за търпението, напътствията и отношението 

към децата. 

36. Искам да изкажа и моите благодарности към г-жа Йонна Маринова, класен 

ръководител на 6а клас. Тя наистина много помага на децата с онлайн обучението. 

И също така искам да благодаря и на всички преподаватели на 6-ти клас. 

37. Благодарност към г-жа Александра Георгиева класна на 3 а клас.Изключително 

всеотдайна, търпелива и ангажирана с обучението на децата ни. 

38. Нашите най- искрени и големи благодарности към г-жа Ал. Георгиева, г-жа Цв. 

Пенчева и г-жа Г. Иванова. Нямам думи да опиша колко ни помагат. Благодаря! 

Моля Ви, нека да вземем учебниците, учебните тетрадки и помагалата на децата 

ни от класните им стаи. Напрягат се децата и се изнервят да четат от малките 

екрани. Това уврежда и зрението им. Нека да мислим за здравето на цялата нация. 

С уважение 

39. Благодарим специално и на класната на 1 б госпожа Александрова за 

всеотдайността и търпението! 



40. Огромни благодарности към г-жа Александра Георгиева, класен ръководител на 

3А клас за нейната всеотдайност, търпение, отзивчивост и професионализъм.  

41. За пореден път учителите доказаха, че са най-бързо мобилизиращата се и 

прегрупираща "бойна единица"! Респект! 

42. Като родител на ученик от 3Б клас бих искала да изкажа благодарността си и 

уважението към г-жа Тракийска, както и към всички останали учители! Всички те 

са изключително ангажирани с обучението на децата ни в тази сериозна и 

несъмнено трудна за всички ситуация. Проявяват търпение, оказват помощ при 

нужда и успяват да задържат вниманието на учениците и да ги мотивират да учат 

и да се подготвят сами вкъщи. 

43. Хиляди благодарности на г-жа Александра Георгиева класна на 3А справя се 

безупречно .Знайте , че имате един млад и за мен много успешен учител. 

44. Здравейте, мога да кажа само че децата нямат търпение да започне часа с нашата 

класна г-жа. Александра Георгиева 3А ...даже аз с интерес следя 

часовете...уникален подход към децата...много сме доволни. Всеки ден проверява 

и връща отзиви за поставените и проверени домашни...не ги щади и не оставя 

никой неразбрал нещо...сигурни сме че децата усвояват чудесно материала. 

45. Благодарим на г- жа Димитрова и на всички преподаватели на 5б клас. 

Здравейте,безкрайни благодарности към нашата класна г-жа Александра 

Георгиева. За пореден път показа, че е невероятен педагог и професионалист. 

Преподава на децата уроците с голямо старание, всеотдайност и иновативност. 

Децата много бързо се адаптираха, с интерес и без проблем усвояват новия 

материал. Домашните се проверяват всекидневно, а ние родителите, получаваме 

към всяко домашно коментар от класната как са се справили децата. Г-жа 

Георгиева възобнови читателския клуб, което направи децата много щастливи. 

Благодаря от сърце за огромното търпение и отзивчивостта, които винаги 

проявява към нас родителите! 

46. Благодарност и адмирации за г-жа А.Георгиева, класен ръководител на 3а клас. 

Това не е само педагог, това е истински човек който успява с упоритост, търпение 

и чувство да се докосне не само до децата, но и до нас самите. Успява да подходи 

към всеки един , за да предаде нужното на разбираем език. 

47. Здравейте, искрени благодарности към г-жа Танева и г-н Русенов. Със страхотно 

старание и всеотдайност, прекрасно и лесно представяне на учебния материал, 

помощ и съдействие на децата в подготовката и усвояването на уроците в 

създалата се сложна обстановка работят и двамата в екип. С огромното търпение 



и отзивчивостта към децата, която проявяват, материала е лесно усвоим и с любов 

към знанието продължаваме заедно напред макар и от вкъщи! Бъдете здрави !!! 

48. Бих искала да благодаря на г-жа Янева, класен ръководител на 3в клас! Отговорна 

и внимателна! 

49. Здравейте! Изказвам благодарности на г-жа Александра Георгиева, класна на 3А 

за невероятния професионализъм, отзивчивостта, точен подход към децата и 

родителите. Прави всичко необходимо, за да могат децата да се справят с 

материала, винаги на разположение за всичко което може да спомогне за учебния 

процес! Благодаря! 

50. Искам да благодаря и на г-жа Величка Момчилов, класна на 6Г. Много 

професионално и коректно отношение, отзивчиво подхожда за бързо решаване на 

проблемите , които възникват във връзка с комуникацията. Много благодарим за 

отделеното време, с Вас сме! 

51. Най - искрено благодарим на класен ръководител  на 3 а клас , г- жа Александра 

Георгиева !За пореден път тя е учител , който показа , че винаги има начин, подход  

, с който може да привлече вниманието на децата ! Благодарим , че сме Ваши 

ученици ! 

52. Благодарим на г-жа Александрова и г-жа Николова, работещи с 1б клас.  

Учителите са всеотдайни, децата усещат внимание и обич, макар и от разстояние. 

Липсва ни реалната училищна среда и се надяваме по-бързо да се върне. 


