Stimați profesori, iubiți părinți și dragi colegi,
Ne aflăm azi în fața unui moment de sfârșit, dar și a unui nou început, un
moment în care noi porți ni se deschid, în care o viață necunoscută ne așteaptă.
Acum opt ani am pășit pragul acestei școli. În fața noastră se întrezărea un drum
frumos, pe care l-am parcurs cu încredere, îndrăzneală și chiar timiditate, uneori.
Când primii patru ani s-au scurs, am ieșit de sub aripile ocrotitoare ale doamnelor
învățătoare. În clasa a V-a am întâlnit o persoană foarte importantă , pe doamna
dirigintă, care ne-a ajutat să ne formăm ca oameni și a avut grijă să ne menținem pe
drumul cel bun. Cu certitudine nu vom uita emoțiile tezelor, ale testelor, ale
verificărilor orale, dar nici bucuria notelor de zece.
Dumneavoastră, domnilor profesori, ați fost martori la transformarea noastră
zi de zi. Știm că nu a fost ușor, că nu v-am ascultat întotdeauna, poate chiar uneori
v-am și supărat, dar ați avut răbdare cu noi și ați știut să ne luați pe fiecare exact
așa cum suntem. Noi am crescut, am muncit, am greșit, dar din greșeli am învățat.
Dumneavoastră ați fost cei care ne-ați ajutat să ne formăm astfel niște caractere
puternice, capabile să înfrunte viața adevărată. Ne-ar plăcea să credem, atunci când
ne priviți, că sunteți mândri de noi și că reprezentăm într-o oarecare măsură, rodul
muncii dumneavoastră. Sperăm că nu vă vom dezamăgi și vom urma drumul pe
care ni l-ați deschis. Cu respect și recunoștință pentru efortul depus pentru noi,
putem spune că suntem pregătiți pentru noul drum plin de neprevăzut, ce ne
așteaptă și pentru care ne-am pregătit zi de zi în toți acești ani.
Vreau să le mulțumesc și părinților noștri pentru că ne-au îndrumat pașii și
pentru că ne-au fost alături în toate momentele importante din viata. Colegilor
mei le urez mult succes la examenele care ne așteaptă!

Vă mulțumim tuturor!

