До
ОбСНВ Благоевград

От
Иновативно Основно училище
„Свети свети Кирил и Методий“
гр. Мездра, обл. Враца

Здравейте,
По идея на участниците в семинарното обучение „Необходимостта
младите хора да защитават обществено значими каузи“, ние от ИОУ„ Свети
свети Кирил и Методий“ гр. Мездра, обл. Враца, се включихме в отбелязване на
25. март- Ден на търпението.
Под надслов „ Търпението е добродетел“ бяха проведени поредица от
дейности, които мотивираха ученици, учители и работещи в училището да бъдат
съпричастни към общочовешките ценности: търпение, толерантност и уважение.
Дните преди 25. март бяха обявени за Седмица на търпението. За всяка
класна стая изработихме емблеми, които поставихме на вратите на класните
стаи.
Първокласниците от 1. „а“ клас изработиха постер „Пътечка на
търпението“. Всеки ден изминаваха по няколко стъпки- обич, уважение,
търпение, доброта.

Второкласниците изработиха постери и приеха да изпълнят по едно
предизвикателство в седмицата преди Деня на търпението .

Помогни, без да очакваш нищо в замяна! Усмихни се на всеки, когото
срещнеш днес! Изслушвай, без да прекъсваш! Извини се, ако неволно си
обидил някого! Бъди търпелив винаги и с всички! Ти можеш, защото си добър!

Учениците от 3. „ Б“ клас с грижа, интерес и много търпение изработиха
"Къщички с послания" и създадоха „ Град на търпението“. Интерпретираха
играта „ Солничка“ в игра "Добродетели и ценности". Проведоха урок по
доброта, в който научиха, че който е добър има всичко.

Трети ,,а" клас призоваваха: Нека бъдем по - търпеливи, малки и големи!
Защото Търпението е добродетел, с която щадим не само себе си, а и най близките си хора."

Учениците от четвърта група ЦОУД проведоха открит урок. Темата на
занятието бе „Приказка за търпението“. В иновативния урок децата разказаха за
търпението като съвкупност от добродетели, споделяйки своето мнение по
темата.
Изводът, който направиха учениците е, че разбирателството и взаимното
уважение са необходимост в съвременното общество, а в основата на успеха е
търпението.

Шестокласниците изработиха цветни сърца с послания за добро,
уважение, търпение и съпричастност.

На 25. март в специално радиопредаване литературният клуб представи
мисли на велики личности, свързани с търпението .
Ръководството на Иновативно Основно училище „ Свети свети Кирил и
Методий“ изказа благодарност на всички ученици, учители и служители,
които търпеливо и с усмивка се включиха в интересната инициатива и накараха
все повече подрастващи и възрастни да разберат, че търпението е добродетел и
е един от най- важните пътища към успеха.

