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Прекарваме повече от половината си ден в училище. Мисля, че трябва да си
направим училището желана територия за всички. Никой да не бяга от учебните часове
или да е на училище само, за да не му пишат отсъствие. Само ние можем да променим
най- добре училищната система.
Всички класни стаи са подредени еднотипни разположени в три редици, чинове за
по двама човека. Мисля, че ще е по добре да подредим чиновете си един до друг в
редица по протежение на стените на класната стая. В началото на миналата учебна
година, чиновете ни бяха подредени по този начин и успеха ни се беше повишил
значително. Настроение създава и присъствието на различни цветя, които красят стаята
и я снабдяват с чист въздух. Наличието и на различни портрети и мисли на велики
личности, които ни вдъхновяват също създават стимул за работа и развитие. Наймного ни вдъхновяват нашите грамоти и купи от състезания, на които сме взели
призови места и изработените от нас постери със схеми и обяснения свързани с
учебната дейност.
Нашето училище постоянно ходи на екскурзии, походи и всякакви извън класни
дейности, организирани от ученици и учители. Когато ходим на подобни събития, ние
се сплотяваме,ставаме по единни.И мисля, че трябва да има повече такива извън класни
дейности съответно и повече дни от учебната година предназначени за това. Часовете
по физическо възпитание и спорт също много добре се отразява на нашият клас в
посока единство и общи интереси. Няма завист за оценки и постижения, всеки е готов
да помогне с каквото може на съучениците си и заедно се радваме на постиженията си.
Участваме във
национални и световни конкурси по всички предмети които
изучаваме.
В нашето училище се работи по множество проекти „Save the planet”, “School
parlament” и много други във връзка с тях ние пътуваме извън страната.
Участието в проекта„Save the planet” ни кара да запазим природата си чиста, да
пестим водата, да садим дървета, членовете в този проект изработват презентации,
брошури и всякакви други материали, с които да просветят своите съученици.
Друг проект, който много ми харесва и съм участник в него е “School parlament”.
Някои от по важните му цели са: да се намали дистанцията между преподаватели и
ученици, училището да е желана територия. От всеки клас има по един-двама членове в
учелищният парламент. На събранията на училищния парламент се обсъждат всякакви
предложения свързани с учебната и извън класната дейност. Този парламен винаги го е
имал в нашето училище и без проекта, но под друго име ученически съвет се е
наричал.
Преподавателите в нашето училище постоянно ни правят открити уроци , в много от
случаите и ние участваме с изработване на презентации и реферати, с което ни става по
-интересно и по -лесно усвояването на „тежкия” учебен материал.
В нашето училище има много добра диалогичност между ръководството,
преподавателите и учениците, взаимно сме обединени за общото благо на училището и
как ние учениците да се усъвършенстваме в учебните предмети, в които най - много ни
харесват един от начините за усъвършенстване е учебно тренировъчните фирми

благодарение, на които ние сме уверени в знанията си , знаем как да постъпим с казуси
които могат да възникнат в реалния живот и се превръщаме в едни лъвове, които знаят
какво искат, как да го постигнат и знаят , че ще направят нещата по най - добрият начин
в сферите, в които сме се усъвършенствали.
Нямаше да имаме това самочувствие и дух за победа ако преподавателите ни не ни
даваха такава добра основа за надграждане след като завършим гимназиалното си
образование.
За учениците, които обичат да пътуват и до опознават родината ни е създаден клуб по
туризъм които ходи на множество походи които най - известният е КозлодуйОколчица.
Съществува и клуб по литература за учениците които умеят да пишат есета и да ги
изпращат за участие в международни конкурси.
Друг клуб е спортният, в което ученици, които не им стигат учебните часове по
физическо възпитание и спорт и остават след часовете да „преборят” стреса с малко
спорт. Тези клубове много ги харесват съучениците ми и много от тях членуват в
няколко извън класни дейности.
Отбелязват се и много от празниците, като например деня на банкера на
предприемача, на който се запознаваме с дейностите на тези професии.
В международния ден за борба със СПИНа се прави лекция, образователни игри,
презентации, с които се повишава нашата здравна култура . Правят се и много други
беседи свързани със здравето ни, не само на първи декември.
Отбелязваме и празници, които не са свързани пряко с нашия бит и култура, но тъй
като ние сме част от ЕС и пътуваме по проекти и състезания в чужбина. Наши
приятели стават всички участници в тези международни дейности.
Издава се ежемесечно вестник в нашето училище с името „Бъдеще” , вестника се
издава изцяло от учениците и се продава за символичните петдесет стотинки.Този
вестник ни информира за дейностите, които са извършени през изтеклия месец, какво
предстои, кои от съученици ни са получили награди от конкурси, а те са доста всеки
месец.
За да може да вървят нещата е необходимо до има и ред и сигурност точно заради
това в нашето училище всяка седмица има дежурен клас, които следи за реда в
училище и ако може да разрешат проблем възникнал между съученици от независима
страна.
Много от учениците в моето училище искат да се промени звъна на звънеца да не е
така травмиращ както е с обикновения звън. А да е нещо по приятно, с една мелодия да
се бележи началото а с друга края на часа. През междучасието да се пускат най големите хитове на български и чужди поп звезди, всяка седмица различен клас ще
избира музиката. По този начин ще се създаде по- позитивно настроение.
По - лесно ще се усвоява тежкият учебен материал , ако учебниците са на електронен
носител .
Като цяло училището ми е едно страхотно място, на което всеки намира мястото си
под слънцето и е удовлетворен от себе си. Горда съм, че уча в това училище.

