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Мило мое семейство,

Много ви обичам! Вие ме научихте със силна обич да обичам.
В трудните моменти сте до мен и ме подкрепяте. Вие сте най-
загриженото и най-доброто семейство. Безкрайно ви благодаря!
Честит празник!

С обич: Александър – 4.а клас

Въведение Богородично се празнува като Ден на

християнското семейство и християнската младеж. Най-
ранното честване на празника е от края на 1-ви век. В наши дни
семейното ходене на църква символизира влизането на
тригодишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за
духовните им задължения към децата. Защото семейството е
най-доброто училище, което може да даде първите познания за
Бога и Православието, за християнските добродетели, на които
векове се е крепял българският род. Представени на бога,
децата ще растат благочестиво в послушание към родителите си
и чистота на нравите.
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Обичано семейство мое!
Бате, с теб всичко е много по-добре! Всеки

ден знам, че мислите за мен. Вие, пазители
прекрасни, бдите над мен всеотдайно!

За вас дори концерт ще изнеса, дори
ракета ще наема и пожар ще изгася! И в
крайна сметка, обичам ви безкрайно, както вие
мен!

С обич: Валентин

Семейство
Обичам семейството си добро.
То е хубаво и красиво.
Знам, че едни и същи думи са нали,
но  така го чувствам 
и понякога за неуспехите
много ме боли.
Човек без семейство
е като дърво без корен.

Все едно аз съм дървото,
а семейството ми е коренът. 
Благодаря ви, че с много любов
ми дарихте живот.
Научихте ме като малка аз да сричам
и вас да ви обичам.
Честит празник!
С обич: Невдет



Най обичам на света моето семейство.
Мама е много добра.Тате пък е много смешен и когато съм 
тъжен, винаги ме развеселява. Баба живее отделно, но ние 
всяка събота и неделя сме заедно. На важните празници се 
веселим или у баба, или вкъщи, или понякога на ресторант. 
Семейството ми в трудни моменти винаги е до мен. Аз ги 
обичам, където и да съм. Никога няма да забравя колко много 
правят за мен!

Човек без семейство е като дърво без корен.
Честит празник, родители мои!

С обич:  Денис

Семейството е моята подкрепа,

семейството е моята душа!
Без него аз не мога да живея,
Без него аз не мога да заспя!
Обичам ви от земята до небето,
обичам ви от небето до земята!
Без вас животът немислим е,
без вас животът сякаш няма смисъл.
С вас животът като в приказка е,
с вас животът е прекрасен!
Семейството е моята подкрепа,
семейството е моята душа!
Без него аз не мога да живея,
Без него аз не мога да заспя!

С обич: Василена Багашева



Мило семейство, благодаря!
Дарихте ми с любов живота! Научихте ме с обич да обичам,

груби думи аз да не изричам! Да се отнасям с любов и уважение.
Понякога греша, но вие сте до мен, за да ме насочвате по

правилния път. Вие сте най-доброто семейство на света!

С обич: Живко
Незабравим семеен ден
С тези рими искам тоз празник да ви честитя!

Докато моята майка Мария
готвеше вкусна яхния,
вършех поредната щуротия.
Чух как тате отвори вратата
скрих се от страх под земята.
Обаче не за зло, а за добро
тате каза: „Нося коте едно.“
От радост подскочих,
аз направо бях в несвяст!
Без думи в устата,
с чувство огромно в душата
казах: „Благодаря!“

С обич: Иван
Семейство
В семейството ни здраво и сплотено
за нас любов е заделено!
Всички много се обичаме,
мислите добри привличаме.
„Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!“
Силни думи са, нали,
но такава любов
как да се обясни!
Честит ви празник и на вас!
Да бъдете щастливи в тоз светъл час!

С обич: Ния



Благодаря ви, мамо и тате!
Мамо, знам, че цели нощи ти си бдяла над мен! Благодаря ти,

че ме научи да бъда човек! Научи ме да обичам. Благодаря ти,
мамо, за всичко!

Тате, ти не спираш да ме окуражаваш! Научи ме да карам
колело. Благодаря ти, че не съжаляваш за нито една отделена
минута!

Мамо, тате, знам, че вие всичко бихте направили за мен. Аз
също за вас. Обичам ви безкрайно и ви казвам едно огромно
БЛАГОДАРЯ!

С обич: Йоана 

На мама
Мамо, когато се затруднявам, ти винаги си до мен и ми

помагаш! Без теб никога няма да успея! Ти си най-добрият човек на
света! Винаги се грижиш за мен.

На 21 ноември ще бъде невероятно!
Честит празник, мила мамо!

С обич: Йордан

Мило семейство!
Искам още много да ви радвам! Аз ще бъда с вас, да ви е ясно,

докато сърцето бие прекрасно, защото ви обичам ужасно!
Мамо, целувам ти ръка за твойта доброта!

Честит празник!
С обич: Колоян 



Мило семейство, благодаря!
На този празничен ден отдавам цялото си сърце на моето прекрасно

семейство. То ме създаде, то ме научи да бъда истински добър човек!
Без семейство не може, защото е покрив и топлина.

Обичай семейството си, то е едничко, не са милион, за да си
избереш едно от тях.

Благодаря, мило семейство!
С обич: Любомир 

С благодарност към вас, мое мило семейство, споделям думите, които 
прочетох и много ми харесаха:

„Всеки от нас има две крила – майка и баща! И докато ги има, той
лети. Трудно се лети с едно крило. Още по-тежко е да ходиш пеша. Нека
всеки от нас лети колкото се може по-дълго!“

С обич: Станислав

Моето семейство
Моето семейство е най-доброто на света. 
Всичко хубаво се случва тук, в дома.
Всички са мили и добри
и всеки може да го потвърди.
На всяка семейна вечеря
вкусотийки мога да намеря!
Обичам ви, мамо и тате,
че на белия свят сте ме взели.
Всичко е прекрасно, 
не е ли ясно, 
че ви обичам ужасно!

С обич:  Станислава 



Казвам се Стиляна Товирова и съм най-щастливото дете,
защото имам най-доброто семейство. Мама и тате ми дават
всичко – дом, любов, подкрепа във всяко мое начинание. Те
са моите най-добри приятели – с тях споделям и добро и зло,
забавлявам се, ходим на най-хубавите почивки, смеем се
заедно, времето с тях минава неусетно. Мама и тате
осъществиха моята най-голяма мечта – като ме дариха с най-
прекрасното братче. С него си играем, уча го, той ще бъде
моята подкрепа, когато порасна.

Всяка вечер за нас е празник, когато се съберем около
трапезата, защото сме заедно. Така искам да бъде и когато
порасна.

Благодаря ви, мое семейство! Обичам ви много и за вас
всичко бих направила!

С обич: Стиляна

С благодарност към нашите родители!
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП ПРИ КЛУБ „Весел будилник“

21.11.2022г.


