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Ученици от Лясковец опознават родния си град в творби и обичаи 
 

Оригиналните авторски решения получиха грамоти и награди „Моят град – история и 
съвременност” е мотото на провелото се празненство на 25 март в читалището в Лясковец. 
Инициативата се провежда по проект: История и традиции на Лясковец за европейско 
бъдеще, чиито изпълнител е Община Лясковец, в партньорство с местното СОУ „Максим 
Райкович”, двете начални училища „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” и Сдружение 
„Българско образователно общество-Велико Търново. 

Да се развие извънкласната дейност за учениците от град Лясковец, е основната идей 
на организаторите. Те са инициатори за развиване на клубната дейност като форма за 
изследване, проучване и съхраняване на културно-историческо наследство. Въвличането на 
учениците в извънкласните дейности е начин за интелектуалното им развитие. 

Клуб „Млади таланти” привлече 60 деца. Разпределени в няколко групи: „Автентичен 
лясковски фолклор”-НУ „Цани Гинчев”, „Театър на куклите” – НУ „Никола Козлев”, групата 
за рисуване, моделиране и приложно изкуство – СОУ „Максим Райкович”. В клуб „Живо 
наследство” участват 40 деца в група по лингвистика – СОУ „Максим Райкович”, група 
разработваща темата за собствената визия и идентичност на Лясковец – СОУ „Максим 
Райкович” и група „Бележите лясковчани”. 

Групата по рисуване, моделиране и приложно изкуство от СОУ „Максим Райкович” 
се включи в съревнование за най-добра рисунка, като учениците бяха разпределени в три 
възрастови групи. 

Ученици от НУ „Никола Козлев”, членуващи в клуб „Млади таланти” от групата 
„Театър на куклите”, се изявиха като актьори и представиха обичай, типичен за родния край 
– зарязването на лозите на Трифон Зарезан. Четвъртокласниците показаха, че народните 
празници и традиции са все още живи. 

Състезанието с думи бе другата интересна проява. Заучените архаични думи излзваха 
ученици от групата по лингвистика при клуб „Живо наследство”. Същият клуб бе представен 
и от участниците, разработващи темата за собствена визия и идентичност на град Лясковец, 
като направиха викторина с теми от интересната история на града. 

Кръшното хоро, което представи групата „Автентичен лясковски фолклор”-НУ „Цани 
Гинчев”, доказа, че обичаите се тачат и ревниво съхраняват. За своята активна работа всяка 
от групите получи грамота и награди от Община Лясковец. С грамоти и награди бяха 
удостоени и най-изявените ученици, зам.Кмета на Община Лясковец Георги Петров връчи 
отличията и пожела на всички да не стихва творческия им порив.       
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 


