ДЕТСКА ГРАДИНА”БРЕЗИЦА”БРЕЗНИК

ул.”Борис Антов”3, 0887697628,e-mail-brezitsa@gmail.com

ЦЕНАТА НА УСМИВКАТА
1. Тя не струва нищо, а дава много.
2. Тя обогатява единия, без да направи
другия по-беден.
3. Тя трае само миг, но спомена за нея
понякога остава завинаги.
4. Никой не е толкава богат, че да
може да мине без нея и никой не е
толкова
беден,
ако
е
облагодетелстван от нея.
5. Тя носи щастие в дома, насърчава
добрата воля в деловите отношения
и е парола на приятелството.
6. Тя е почивка за уморения, светлина
за обезсърчения, искрица радост за
тъжния и най-доброто природно
лекарство против неприятности.
7. Но не може да се купи, изпроси,
заеме или открадне, защото не
представлява
никаква
ценност,
докато не бъде дадена от сърце
другиму.
УСМИХВАЙТЕ СЕ!
„МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА“ПРЕДАЙ НАТАТЪК
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МИЛИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Ние, децата на 21 век, бъдещите
лекари, учители и строители желаем
да живеем в свят, пълен със
слънчеви усмивки и доброта и
вярваме, че утре всички вие ще
направи света по-красив и погостоприемен.
Всички вие дарявайте на нас –
децата най-доброто, което може да
се даде – обич, всеодайност,
уважение, мъдрост, сигурност, вяра.
Само така, прегърнали своите
мечти ние ще крачим уверено по
пътя на живота и ще постигнем
толкова, колкото очаквате от нас.
А ние вярваме, че очаквате много!
„МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА“ –
ПРЕДАЙ НАТАТЪК
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МИЛИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Честит празник на българската
писменост и култура!
Делото на светите братя Кирил и
Методий не е само поука, а е жив
пламък, огряващ през вековете
националното ни самосъзнание и
гордост.
„Богатствата на един народ се
измерват не само със злато, но и
със светлината на разума и
богатствата на духа“./Кирил и
Методий/
Мили
дами
и
господа,
съхранявайте
и
предавайте
светлината на разума и богатството
на духа!
А ние – малките деца ще следваме
делото на Солунските братя, за да
постигнем жадуваната мечта и да
оставим светла диря в живота си.
„МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА“ПРЕДАЙ НАТАТЪК

