
Примерът за доброта, който ме вдъхновява

Светът се нуждае от добри примери. Всяка промяна към добро,

трябва да бъде споделена. Тя поражда мисъл у някой да постъпи по добър

начин. Някои хора правят света по-специален, само защото са в него.

Светът на VIА клас е специален, защото в него присъства нашата

класна, госпожа Радостка Петкова. Тя е примерът за доброта, който ме

вдъхновява. Учи ни на добрина, вяра и поглед в красивото. Убеждава ни, че

ученето е знание, а знанието е светлина и сила. Тя успява да ни предаде

тази енергия и хъс. С любов и желание ходя на училище и искам още и още

да научавам. Нашата учителката е тази, която ни води по пътя на знанието.

Едно от най-важните качества, които нашата учителка проявява

ежедневно е своята грижовност – чисто човешка, често сравнима с

родителската грижовност. Всеки ден тя се грижи за нас, да се чувстваме

добре. Напомня ни да си носим маските в коридорите, за да сме здрави, ние

и нашите семейства. Следи за реда и дисциплината в класа. Обажда се на

родителите, ако някой не се чувства добре. Успокоява ни, в моменти

когато се караме помежду си. Помага ни за решаването на спорове,

окуражава ни, а когато заслужаваме ни хвали. Тя е човек, при който ние

търсим помощ, сигурност и подкрепа. Грижи се за нашето физическо и

емоционално благополучие.

Госпожа Петкова винаги е щедра към нас на емоции, на време и

отдаденост.

Благодаря Ви, че не пестите емоциите си и се вълнувате наравно с

нас на всеки 15-ти септември, на всяко тържество, за всяка родителска

среща, за всеки учебен ден, за всеки учебен час. Вашите позитивни емоции

и ентусиазъм се предават  на всички нас.



Благодаря Ви, че сте щедра на време, проверявайки ни всяка сутрин

дали всички сме дошли навреме на училище, дали всички сме здрави,

оставайки всяко междучасие при класа, оставайки с някои ученици дори и

след часовете. Винаги подготвяте интересни и вдъхновяващи материали,

отделяте време за разговор с родителите ни, за да подкрепите заедно един

или друг ученик.

Благодаря за Вашата отдаденост. Винаги мислите как да

разнообразите уроците и училищният ни живот, често ни въвличате в

добри проекти. Заедно преминаваме през предизвикателствата на

дистанционното обучение. Винаги мислите за учениците си – дали сме

добре, дали напредваме, от какво имаме нужда.

Госпожа Радостка Петкова е всеотдаен, съпричастен и добър Човек.

Добрите хора са светлина на пътя. Те сочат посоката! Доброто е до нас,

доброто е в нас, доброто е пред нас! Бъдете добри!
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