Коледа носи послания за доброта, за щедрост, за милосърдие и е част от
богатството от традиции и обичаи на народа ни.
Това беше акцент в работата през месец ДЕКЕМВРИ на ІІ „а“ клас с класен
ръководител г-жа Елисавета Ягодина и учител ЦДО г-жа Емилия Вълчева, съвместно с
родителите. Бяха изработени Коледни календари на доброто с помощта на родителите.
Там за всеки ден от месеца децата трябваше да изпълняват различни предизвикателства
едни към други и към своите близки, подчинени на добротата, милосърдието и
човечността.
С любезното съдействие на родителка – г-жа Велева, гост в клас беше отец
Николай от църквата „Свети Арахангел Михаил“ гр.Пазарджик. Разказа легендата за
Коледната елха. После се проведе дискусия с учениците за човешките ценности и
добродетели, които формирани от най – ранна възраст са гаранция за израстването на
едни интелигентни, толерантни и целеустремени личности.
Следваща дейност отново съвместно с родителите, беше изработването на
картички и декоративни предмети за Коледния благотворителен базар.
На Игнажден партньор в класа беше родителка – г-жа Надежда Попова. По много
интересен и атрактивен начин, тя проведе викторина с учениците, посветена на всички
зимни празници и обичаи, като след всеки верен отговор те бяха награждавани с
индивидуални подаръци / книжки с приказки, басни и гатанки /. Най – голямата
изненада беше писмото от дядо Коледа, адресирано специално до класа, чието
съдържание докосна сърцата на всички.
Като финал на дейностите беше празничният урок озаглавен „Коледа в сърцето
ни“. В празнично украсената стая учениците представиха пред своите родители
празниците и обичаите от Игнажден до Васильовден по интересен начин. Разказаха
любопитни подробности за всички традиции и символи. С много емоции пяха и
рецитираха. Накрая обобщиха наученото чрез групова работа. Първият екип „Коледна
работилница“ украси елхата. Вторият екип „Подари радост“ изработи коледни
картички и ги подари на гостите и родителите. Третият екип „Работилница за
подаръци“ направи коледна лампа от портокал, свещ и украса от панделки и плодове.
Не липсваха и традиционната питка с късмети и изненада от родител с персонални
пожелания за всички ученици и учители.

