Национален конкурс за ученици -"За по-добър климат в училище"
Ние сме ученици от ІV клас при Начално училище “Никола Козлев” град Лясковец
с класен ръководител Кремена Енчева. Участваме в СИП Гражданско образование вече
4 години и искаме да споделим с вас нашите идеи за по- добър климат в училище,
някои от които сме реализирали, други – ще реализираме до края на учебната година.
В началото на учебната година оказахме помощ на всеки клас при изготвянето на
правила за поведение в класа, етичен кодекс на училищната общност, подготовка на
класната стая на първокласниците. Ежегодно провеждаме в училище съревнование
между класовете под наслов „Достойни сме за името на Никола Козлев” – клас с найдобре опазена и поддържана класна стая, клас без провинения, клас с изяви и активно
участие в мероприятия, клас с получени грамоти и награди от състезания.
Творим заедно в екип- ученици, родители, учители. В нашето училище рушенето е
рядка проява, защото всички се грижим в него да ни е приятно. Коридора и класните
стаи са подредени и украсени по наши проекти, съвместно с родителите.
Традиция са провеждането на базари и изложби с благотворителна цел. Със
събраните средсва помогнахме на наш съученик за животоспасяваща операция.
На 5 декември 2011 година послучай патронния празник на училището до барелефа
на Никола Козлев оставихме послание до учителите и учениците от випуск 2021, в
което им предадохме девиза си : „Приятели завинаги”.
В Лясковец съжителстват различни етнически общности. На 16 ноември – деня на
толерантността проведохме ден на приказките на различните етноси. Четохме
приказки, драматизирахме ромска приказка. Нашият съученик Исмаил беше много
радостен след раждането на братчето му и непрекъснато говореше за него. Заедно с
госпожата отидохме на гости на неговото семейство и се запознахме с бита и дома на
турското семейство. Неговите родители много се зарадваха, че им гостуваме и ни
почерпиха с вкусни лакомства. Като че ли от този ден нататък Исмаил идваше с поголямо желание на училище, отсъстваше все по- рядко, а ние му помагаме с уроците.
Миналата учебна година работихме по проект „Да направим екологична карта на
нашето селище” и бързаме да се похвалим, че спечелихме грамоти и много награди на
Националната олимпиада по Гражданско образование. Участваме с голямо желание в
СИП, защото е много интересно да работим по проекти.Четем много, сами търсим
информация по някой от проблемите и най- важното – работим в екипи, не се
съревноваваме, а си помагаме един на друг, за да успее екипът. Срещаме се със
специалисти в дадена област, творим и създаваме свои продукти. Учим се да ги
представяме пред голям кръг от хора. Учим се сами да оценяваме своите постъпки и
поведение.
Активно участваме в училищния живот и това спомогна дисциплината през
междучасията да се подобри. Съучениците ни са по- добронамерени и внимателни един
към друг. Как да продължим? Знаем само, че искаме да бъдем отговорни,
добронамерени, толерантни, че трябва да изградим за нас и околните „Живот заедно”.
Необходимо ни е време, обич, постоянство и подкрепа.Към това се стремим ежедневно.
Важното е, че привлякохме цялата училищна общност, потърсихме за помощ
родителите и заедно постигнахме много.
Горди сме, че сме ученици от Начално училище „Никола Козлев”, гр. Лясковец!
Пламенна Йорданова – ІV клас
Тодор Киров – ІV клас

