УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

2012, МАЙ

БЕРКОВИЦА

ЕКИП:
СИП
МЛАД ЖУРНАЛИСТ

2ou-berk.com

vedbal.dir.bg

24 МАЙ
ДЕН НА
СЛАВЯНСКАТА
ПИСМЕНОСТ И
КУЛТУРА
1

ДЕЙНОСТИ

Математичиско състезание
На 05.05.2012 година се проведе XV математическо
състезание „Свети Георги Победоносец” в сградата на
Гимназия „Д-р Иван Панов” за ученици от 2. до 7. клас.
Първото място зае бившата ученичка от 2. ОУ „Христо
Смирненски” Радина Деянова Иванова от 5. клас, сега в
ПМГ – Монтана. На 2. място се класира Светлозар
Бориславов Велков – 5.б клас, 2. ОУ „Христо
Смирненски”. Останалите участници от нашето училище Даниела Росенова Георгиева, Патрисия Иванова, Глория
Василева , Светослав Георгиев от 5.б клас са класирани
от 4. до 7. място с минимална разлика от точки.
Искрени пожелания за нови успешни състезания!
Браво, петокласници!

Отново чудесни резултати
И тази година олимпиадата по български език и литература беше
не само предизвикателство, но и психологическа бариера за
учениците, особено за седмокласниците. С теста от 30 въпроса по
БЕЛ и с трудния отговор на литературен въпрос успяха да
постигнат необходимия брой точки на Общинския кръг само 13
седмокласници от цялата област. Шест от тях са от 2. ОУ „Христо
Смирненски” – Берковица. С най-голям брой точки на Областния
кръг на олимпиадата е Адриана Николаева от 7.а клас. Много
добър резултат показаха и Гергана Симеонова, Деница Каменова,
Исай Андреев, Йорданка Красимирова и Коста Тодоров. Много
добра оценка на трансформиращия преразказ получи и Патрисия
Иванова от 5.б клас.
Поздравления за всички ученици, които с обич и желание
овладяват нормите на родния книжовен език, и пожелания за
нови успехи!

Децата на Берковица - цветята под Ком
На Цветница отново поздравихме идващия Великден с активно
участие в инициативата на Борислав Великов – „Децата на
Берковица-цветята под Ком”. Учениците от 2. ОУ изпълниха
великолепен танц – „Пролетен валс”, а костюмите на Виктория
Костова и Стилиян Валентинов от 4.а клас бяха класирани на 1.
място в конкурса за най-атрактивен пролетен костюм.
Браво на малките танцьори и на ръководителите им В. Недева и Г.
Витанова!
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ОТКРИТИ УРОЦИ
В две последователни седмици във 2. ОУ се
проведоха открити уроци по БЕЛ и по Религия с
преподавател Надя Тимчева. Присъстваха учители от
3.ОУ „Иван Вазов”, както и Виктория Недкова директор и Грациела Ангелова – помощник-директор
в училището. Първокласниците впечатлиха гостите с
уверените си отговори на поставените им въпроси.
Мултимедийната презентация и към двата урока
беше интересна и полезна за малките ученици.

Ние вече сме грамотни
Първокласниците от 2. ОУ „Христо Смирненски” с класни
ръководители Емилия Янева и Надя Тимчева посрещнаха гостите
на тържествата „Ние вече сме грамотни” в пролетно украсени
класни стаи. По различен от обичайно приетия начин децата
впечатлиха не с предварително заучени стихотворения, а с
отговори на въпроси, свързани с родния български език.
Стаите не успяха да поберат всички желаещи да гледат и да се
възхитят на първокласниците, които след демонстрираните
знания и умения гордо казаха:
„Да, ние вече сме грамотни.”
Искрени благодарности към двете класни ръководителки за
положените усилия и професионално свършената работа!
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Национално състезание по информационни технологии
Теди Тихомирова от Второ основно училище „Христо Смирненски” –
Берковица участва в национално състезание по информационни технологии,
което се проведе във Велико Търново.
ИТ Знайко се провежда в четири кръга и дава възможност на децата да
проявят своите знания и умения, творейки в Paint, Power Point и Movie Maker.
Първокласничката се класира за националния кръг в съревнование с още 100
нейни връстници от цяла България. Теди впечатли журито с рисунката си в
Paint на тема Пролет и се нареди в челната десетка, допусната за участие в
конкурса на национално ниво.
Теди се представи блестящо и се класира на четвърто място.

Състезание по БДП
На 10.05.2012 г. във връзка с НК „Участвам и променям” се
проведе училищно състезание по пътна безопасност, в което взеха
участие ученици от 2. до 8. клас. Бяха сформирани по 4 отбора от
начален и от прогимназиален етап. Под вещото ръководство на В.
Недева – председател на УКБДП, състезанието премина през 3
етапа: решаване на тест, подреждане на пъзел и викторина. В
оспорваната битка между отборите състезателите показаха
задълбочени знания за правилата по БДП и истински хъс за
победа. Жури в състав: Н. Сашова, К. Георгиев и Г. Ангелова
присъди 1. място на: отбор 2 при малките – Венцеслав Светлинов
(2. клас), Ванеса Кирилова (3.а клас) и Стилиян Валентинов (4.а
клас) и отбор 1 при големите – Светлозар Бориславов (5.б клас),
Полина Ивайлова (6.б клас), Кристина Николаева (7.б клас) и
Мирослава Николинова (8. клас).
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Ден на музеите
Ние, участниците в СИП Млад журналист, посетихме
къща музей „Иван Вазов” и Етнографския музей в Берковица на 18 май Международен ден на музеите.
В Етнографския музей ни впечатлиха дървените пластики на
самобитния художник-приложник Христо Ташев. В авторската му
изложба „ От златните ръце на майстора” видяхме талант, въображение,
магия.
Музеят притежава богата експозиция, запознаваща ни с бита и
обичаите на хората от нашия край - уникати от сферата на народните
обичаи, художественото творчество и занаяти, богато цветово
многообразие в изработката на облекла и килими, накити, предмети на
домашния бит.
След музея ето ни в къщата, обитавана някога от
писателя родолюбец Иван Вазов. Сега къща музей, тя впечатлява с
интересна украса и богата наредба. Долапите, полиците, камината,
стенописите и миндерлъците, тънката резба на таваните ни очароваха.
Докоснахме се до епохата, в която е живял и творил поетът.
"Животът ми в Берковица - пише творецът - съвпада с един от найплодовитите периоди на моето творчество... Ето защо в експозицията,
свързана с творческия път на поета, главно място е отделено на
берковския му период.
„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми;”
Из „На Ком”
Иван Вазов
Посещението в музеите ни напомни колко ценно е нашето фолклорно и
литературно наследство.
Нека да уважаваме традициите си и да се гордеем, че сме българи!
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Да изчистим България за един ден!
Учители и ученици от нашето училище активно се
включиха в инициативата „Да изчистим България за
един ден”, проведена на 12.05.2012 година.

Изложба
На 16.05.2012 година ученици от нашето училище посетиха
изложба, посветена на 140 годишнината на читалище „Иван
Вазов 1872″ - Берковица. Изложбата бе организирана
съвместно с Окръжен държавен архив Монтана и открита на
11 май 2012 г.
Интересни за учениците бяха пишещата машина,
киномашината, ръкописите на старобългарски език,
театралните реквизити.
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Екскурзия
След вълненията около НВО дойде време и за така
чаканата от нас екскурзия. Ние, учениците от 4.а клас,
заедно с нашата класна ръководителка Г. Витанова на
19 май посетихме София. С голям интерес разгледахме
Националния природонаучен музей и храм-паметника
"Св. Ал. Невски". Много приятни емоции у нас
предизвика посещението ни в зоологическата градина.
Най-прекрасно беше, че заедно изживяхме
незабравими моменти. Пожелаваме го и на вас!

Здравей, първи клас!
Много знания показаха децата от Подготвителната
група на 2. ОУ “Христо Смирненски” с преподавател
Силвия Миронова на тържеството „ДОВИЖДАНЕ
МОЛИВКО, ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС”, което се проведе в
занималнята на училището. Всеки по своему изживя
своите емоции в този вълнуващ ден. Чрез обобщената и
последна от поредицата "Моливко" ситуация децата
показаха на своите родители колко много знаят и с
гордост заявиха: "Здравей, първи клас!".
Песничките и стихчетата бяха невероятен завършек на
това мило тържество в годината, в която се празнува
130 години Предучилищно възпитание в България.
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ДОБРО, ДОБРОТА,
ДОБРОТВОРСТВО
ЕСЕТА
Добротата е едно от най-красивите и съкровени качества на човека. Няма човек, който да не притежава
добро в сърцето си, дори и малко. Това е толкова истинско човешко качество, което ни кара често да се
замисляме за живота си, за това, в какъв лош и егоистичен свят живеем днес. Забравили за морални
ценности, душевна доброта, човешки добродетели, ние ставаме все по-агресивни и често не оценяваме
това, което притежаваме като хора. Живеем в един свят, в който тези, които имат, тъпчат онези, които нямат.
А тези, които живеят в недоимък, се озлобяват все повече и стават агресивни. Днес много малко хора
обръщат внимание на положителните неща в живота, някои даже не ги и забелязват. В повечето
преобладава негативизмът, който ги обсебва и е навсякъде около нас. Това ни кара все повече да вярваме,
че добрите дела, позитивизмът и човешкото у нас постепенно изчезват. Все по-малко са тези, които имат
добри сърца, отворени за всекиго, готови да помогнат във всеки момент на когото и да е. Искам да вярвам,
че ще дойде ден, в който всичката тази злоба, омраза и агресия у хората ще се премахне и ще заживеем в
един добър и красив свят.
Всеки от нас може да се промени положително. А промяната ще ни води по правия път и въпреки всички
препятствия, ще го извървим до края, стига да го поискаме.
Днес ние обръщаме внимание повече на външния си вид, отколкото на вътрешната си красота. „По
външността посрещат, по ума изпращат”. Тези думи се приписват като мото вече поколения наред. Но днес
ние май сме ги позабравили. Необходимо е да си припомним, че по-важно е това впечатление, което се
ражда от душата човешка и по-добрата пътечка на човечността създава добри дела.
Бедни или богати, известни и красиви – това няма значение. Важно е да сме добри, защото ни само
красотата, но и добротата ще спаси света!
Магдалена Емилова - 8 клас
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Една от поговорките в българския език,която
харесвам е „Доброто с добро се заплаща”.Убедена
съм,че на добрите хора се случват добри неща и който
прави добро, добро му се връща.
Много ми е мъчно за бездомните животни,които
нямат топло легло и храна.Те си нямат стопанин,който
да се грижи за тях в зимните дни.Достатъчно е човек да
отчупи един залък от закуската си,за да нахрани едно
премръзнало птиче.Това също е добро дело.
Във всички детски книжки ни учат да се грижим и
обичаме животните.В разказа на Ангел
Каралийчев„Крилатият пленник” се разказва за едно
момченце,което хванало врабче и решило да му
отреже крилата.Ножицата била нависоко и детето
решило да почака майка му да се прибере.Сложило
врабчето в пазвата си и заспало.Изплашеното врабче
чуло как бие сърцето му и го помолило за
помощ.Сърцето решило да накаже момчето,като го
накара да сънува как му отрязват ръцете.Детето се
стреснало, събудило се и пуснало птичето на
свобода.Ако сме искрени пред себе си и се доверяваме
на сърцето си,то винаги ще ни показва правия път.Те
единствени остават при нас през зимата,те не могат да
сторят на никого зло и не заслужават да бъдат
наранявани.Ако нахраним едно врабче и видим,че то е
щастливо, душата ни ще запее,защото сме сътворели
добро.Ако се отнасяме добре към животните,те също
могат да са ни приятели.Хората са казали,че
кучето,което храним,може да ни е по-добър приятел от
човека.В живота си трябва да вършим добри
дела,защото лошите хора съдбата ги наказва с
нещастие. Трябва да вярваме,че човешката добрина
ще победи!
Гергана Симеонова Георгиева 7.а клас

Добро,доброта,добротворство-три сродни думи,които
създават от хората сродни души. Всеки човек иска да се
срещне с тях-доброто да кръжи около нас,добротата да ни
се усмихва всеки ден,а добротворството да създава
красота в нашия живот.
Добротата не може да се купи или открадне,защото тя
е в душите ни.Всеки човек се ражда добър,но за
съжаление не всеки може да съхрани добротата и да
раздава от нея на другите.
Какво ни коства да подадем ръка на някого в нужда?
Нима не е по-добре да си помагаме и да се уважаваме,
вместо да се бием и обиждаме?Това са въпросите които
всеки ден си задавам,но до сега не съм получила отговор.
Да направиш добро на някого,съвсем не е лесно.Всеки
си казва,че е по-лесно да направиш зло,отколкото
добро…и го прави.Аз обичам да правя добрини,въпреки че
е трудно да преценя кое точно ще е добро за
другия.Надявам се животът да ме научи на това.
Ние често се сблъскваме със
завист,предателство,злоба и лицемерие.Когато обаче
правиш добро на някого,не трябва да се хвалим с това или
да очакваме същата добрина.Както се казва:„Хвърли зад
себе си добрината,за да я намериш пред себе си.”
Добрината не е накит.Тя не се купува.Не само богатите
и известните могат да бъдат добри.Добър може да бъде
всеки,дори бездомникът,просещ в студените вечери на
вън.Той може би смятя,че не притежава нищо друго освен
добрина,но всъщност има всичко и би го споделил с
ближния си,защото знае какво е да нямаш.
Добрината не може да се купи с пари,защото тя е
дар.Ние я носим в сърцата си.И нека има повече
добро,доброта и добротворство в нашия живот.Само така
ще бъдем истински!
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Ана-Мария Антониева Герасимова 7.а клас

Никъде в света не се е родил лош човек, няма и да се
роди. Лошите хора ги има,но това са хора, възпитани
по този начин и отраснали в такава среда. Има и добри
хора. Със своята добрина те могат да приобщят лошите
и така да станат един отбор.
За да имаме чиста душа, трябва да проявяваме
доброта и съпричастност към ближния, та дори и към
хората, които не познаваме. Добрите хора по-рядко се
срещат. Може да ги познаем по добрите намерения да
помогнат, независимо в каква ситуация се намираме.
Добросърдечните не се определят по визия, а по
душевност. Тяхната душа е изпълнена с копнеж да
правят добротворство и да облекчат нечия болка. Да си
добър, не значи да си умен. Съпричастния човек слуша
душата си, а не разума. Добротата е ключ, който отваря
врати и приятелства. Да си добър означава да си
справедлив, честен, коректен, милозлив в отношенията
с хората около себе си, да си отговорен за постъпките и
действията си.
Най-голямо удовлетворение човек получава, когато
е успял да помогне на нуждаещ се. Благодарността в
очите на нуждаещия се е най-голямата отплата за
добрината.
Теодор Димитров Александров – 7.а клас

Всеки от нас се е родил добър човек. Дали ще сме
добри, или не в нашия живот – това решаваме ние
самите. Натъжаваме се, когато се разделяме с любим
човек. Плачем, когато той пострада. Всички тези
чувства са породени от човешката доброта, защото
желаем най-доброто за себе си и околните. Да сторим
добрина съвсем не е трудно. Стига да го искаме с
цялата си душа и сърце. Едно добро е истински
сторено тогава, когато не изискваме то да ни се върне.
Всяка приказка притежава красив край, в който
доброто побеждава лошото. Това е така, защото
народните творци ни подбуждат да вярваме в
добротворството и да го сътворяваме.
Винаги на героите направили добро, добрината им се
връща. В приказките момичетата, които са
трудолюбиви, честни и добронамерени към другите,
винаги стават принцеси. По-малкият брат преминал
през толкова трудни препятствия, получава найхубавото момиче, защото винаги носи
добротворството в душата си. Синът спасява целия
народ от глад, защото доброто му сърце не му
позволява да убие родния си баща, макар и по
заповед на царя. В едноименния разказ на Иван Вазов
до края на живота си баба Илийца вярва, че болното й
внуче оздравява поради нейния стремеж да направи
добро и да спаси бунтовника.
Можем да дадем още примери за добротворството,
но дали можем да го сторим днес? Дали можем да
помогнем на ближния ? Да! Със сигурност! Нека
доброто не съществува само в книгите! Нека стане
реалност днес, в нашия живот! Това зависи само от
нас!
Адриана Николаева Пейчева- 7.а клас
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Какво е добротата? Ценен дар или смисълът на всичко? Според мен
и двете. Не всеки човек може да бъде богат, красив или известен, но
всеки може да бъде добър. Стига да иска.
Човек показва, че е добър, когато го е грижа за другите, помага им и
не мисли само за себе си. Нищо няма да ни коства да покажем
добротата си, като помогнем на някого, без да искаме отплата.
Когато вършим добро, ще ни се върне добро. В тези думи има много
истина. Не може да очакваме добро, ако не сме дали нещо от себе си.
Всеки човек забелязва грешките в другите и иска да ги оправи. Според
мен трябва да започнем от себе си, като покажем добротата, а не
злобата, завистта и егоизма, които като че ли са заложени с
първородния ни грях.
В днешно време няма много добри хора. А какво ще ни струва, ако
сме мили и любезни? Например към възрастните. Повечето от тях са
тъжни и самотни, затова когато минем покрай възрастен човек, трябва
да го поздравим. Така той ще се почувства по-добре. Както и ние. Ще
знаем, че сме сторили добро и в душите ни ще стане по-топло.
Да бъдем добри и загрижени. Никога да не съдим хората, защото не
знаем кой през какво е преминал. В днешно време хората се сещат за
доброто много рядко. А и често забравят за сторената към тях
добрина. Но това не трябва да ни спира да сме добри. Ако сме
направили добро, макар и неоценено, ние знаем, че то е от сърце, а
това е най-важното. Ако помогнем на гладно дете или дори на
животинче, сме сторили една добрина. Ако помогнем на сляп човек да
пресече улицата, сме направили още една добрина. А малките
добрини правят хората големи!
И макар днес доброто да се среща рядко, то си остава в сърцата ни.
Трябва да покажем на света, че всеки носи доброто в себе си. Но нека
започнем от себе си!
Йорданка Красимирова Ценкова- 7.а клас

ЕКИП:
Борис, Мария Ангелова,
Мария Иванова,
Габриела Евалин,
Габриела Димитрова,
Анжелика, Цветелинка,
Даниела, Станимир,
Димитър, Иван, В.
Асенова
Към началото
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