
ОТЗИВИ ЗА НАШИЕТО ОБУЧЕНИЕ В Е- СРЕДА 

 

1. Сега ми се е паднало да благодаря на Настя Кирякова, тя допринесе най-много за 

моето дете за тия шест години. Сега и да се намираме вкъщи като кажа на детето, 

че госпожа Кирякова иска да напишеш, да четеш, без отказ тя изпълнява.  Защо? 

Защото има респект към нея. Благодаря ти госпожо Кирякова затова, че работите 

толкова всеотдайно. 

 

2. Изказваме благодарност на госпожите на децата от 1б клас. Прекрасни, 

всеотдайни, създаващи интерес на децата към учебния материал. Благодарение на 

тях, децата с интерес очакват часовете! 

 

3. Здравейте! Искрени благодарности на госпожа Александра Георгиева, класна на 

3-ти "А" клас. Благодарим за ежедневните й грижи,  търпение,  разбиране и 

професионализъм!  

 

4. Искрени благодарности на всички учители, които преподават на Дилек. За 

търпението, вниманието и подхода с който работят. Най-вече на Госпожа 

Кирякова, която дава всичко от себе дори и сега  в домашни условия. Бъдете все 

така всеотдайни. Респект!!!  

 

5. Благодарим на госпожите на 6В клас за търпението и разбирането. И на класната 

г-жа Стоева. 

 

6. Здравейте г-жо Георгиева, моята дъщеря е във 2 б клас. Много сме доволни от г-

жа Танева, която по много лесен и достъпен начин предава новия материал. 

Часовете вървят леко с голяма дисциплина и децата с нетърпение чакат да започне 

часа по математика, по български и по околен свят. 

Много сме доволни и от г-жа Зафирова по английски език, която с голямо 

спокойствие обяснява новите думи и уроци. 

Учителите ни показват голям професионализъм в тези напрегнати дни. 

Затова Голямо Благодаря на г-жа Танева и г-жа Зафирова. 

Голямо благодаря и на г-н Русенов, за голямата помощ и подкрепа, която оказва 

на децата. 

Благодарим Ви Учители! 

 

7. Здравейте, искам да благодаря на г-жа Янакиева и на г-жа Кирякова за търпението 

и вниманието, които полагат за уроците на Васил Тасев от 2 а клас. 

 

8. Уважение към усилията на г-жа Дора Лазарова и останалите учители, които се 

справят с непревичната ситуация, целият стрес около отдалеченото обучение и 

работят с децата от 5в клас. 

 

9. Здравейте. Дъщеря ми е в 1 Б клас с класен ръководител г-жа Александрова и г-

жа Николова. Мога само положителни неща да кажа. Изключителни 

професионалисти, много всеотдайни, винаги гледат да помогнат на децата и на 



нас. Дъщеря ми очаква с нетърпение онлайн часа. Мога да кажа едно голямо 

БЛАГОДАРЯ на нашите госпожи за неуморната работа и подкрепата. Надяваме 

се всички да сме здрави и скоро да се върнат скоро в класните стаи.  

 

10. Здравейте, г-жо Георгиева! Моите деца са в 6 б и 2 б клас, които очакват всеки 

ден началото на онлайн уроците. Искам да благодаря на г-жа Маринова, г-жа 

Танева и г-н Русенов за усилията които полагат да се предаде и усвои учебния 

материал. Дистанционното обучение протича леко без проблем, усвоява се 

материала, децата работят. Надявам се скоро всичко това да приключи и да се 

съберат децата в класната стая. Хубав ден! Желая ви здраве!  

 

11. Здравейте, майка съм на Мартин от 3 б клас. Искам да искажа благодарност към 

вас и г-жа Александра Георгива за всичко, което е тя прекрасен учител, педагог и 

човек. Благодаря, че ви има! 

 

12. Здравейте, искам да благодаря на г-жа Александра Георгиева, класна на трети А 

клас. От самото начало на кризата е с нас и децата и въведе успешно видео-

обучението почти веднага. Аз, като родител, съм доволен, че децата изучават нов 

материал и предвид ситуацията, се оправят доста добре, а г-жа Георгиева е винаги 

насреща, ако има нужда от помощ или допълнително разясняване. Така, когато 

всички се върнем на училище, няма да имаме забавяне спрямо програмата по 

съществените предмети и учебната година ще свърши навреме и успешно за трети 

А клас. Освен това даже и читателският клуб тръгна отново :) Благодарим! 


