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На 1. ноември България отбелязва
един от своите големи празници – Деня на
народните будители.
Посветен на делото на книжовниците,
просветителите, борците за национално
освобождение съхранили духовните ценности и
морал на българската нация през вековете. Сред
тях са имената на : св. Иван Рилски, братята
Димитър и Константин Миладинови, Георги
Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев,
Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър,
Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици
радетели за народна свяст и българско
самосъзнание.
Датата 1. ноември не е избрана
случайно – по стар стил това е денят на Свети
Иван Рилски, небесен покровител на България.
Живял в края на ІХ и първата половина на Х
век, отшелникът-чудотворец проповядвал
скромност, трудолюбие, съчувствие към
страдащите, почит към книжнината и
духовността. Светецът е основател и на найголемия манастир у нас – Рилския.
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НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ

За да отдадем заслужената признателност към
най–светлите имена на българското духовно минало ние,
учителите и учениците от Второ основно училище
„Христо Смирненски“, представихме урок по родолюбие,
с който припомнихме имената на будителите, поддържали
огъня на духовността и силата на българина. Христина
Тошковска, Силвия Миронова и Алеко Куньов ,
преподаватели в училището, ни върнаха към нашето
минало, към онзи „низ от светли имена“ на българи,
които не оставиха от България само парче земя. С
помощта на презентация представяща радетелите на
българския дух успяхме да се докоснем до сърцата на
всички.
Последва концерт на вокалните групи „Вълшебство“ с
ръководител Христина Тошковска и „Усмивка“ с
ръководител Бисерка Костадинова. Изпълненията на
малките певци ни накараха да се гордеем, че сме
българи. На фона на презентация за България звучаха
песните: „Вяра, надежда, любов“, „Пътнико свиден”,
„Обичам те, майко България“ и т. н. Гергана от 7.
клас изпълни две музикални композиции на пиано.
Концертът завърши с изпълнение на танцьори
от Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“.
Народните будители. Без тях ние щяхме да
бъдем само парче земя. Един спомен от миналото. Или
прах. И нищо повече. И нищо друго. Затова ние ги
славим до ден днешен. Затова само ние, българите,
имаме думата будител и само ние имаме и техния
празник.
Дълбок поклон пред тяхната всеотдайност!
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Награда от конкурс за опазване на река Дунав
Река Дунав е втората по големина река в
Европа. Тя и притоците й са една от найважните речни системи в Европа. Реката е от
изключително значение за България и всеки от
нас може да допринесе за нейното устойчиво
използване и закрила.
С цел популяризиране на Деня на Дунав
(29. юни) и запазването на природата беше
организиран конкурс за детско творчество на
тема “Бъди активен, защити реките”.
Вдъхновени от величествената река и
нейните притоци Десислава Георгиева и
Станислав Кръстев, ученици от Второ основно
училище „Христо Смирненски“ – Берковица,
участваха със свои творби изработени от
материали, събрани по брега на реката.
Завладяни от креативност и вдъхновение
шестокласниците изработиха уникални триизмерни
(3D) творби. За сътворените от тях
„екологични” произведения те получиха грамоти
и награди.
Участвайки в състезанието, учениците не
само научиха много за Дунавския басейн, но и
станаха важен участник в инициативите за
опазването му.

На 08.11.2011 година в
присъствието на всички ученици и учители от
Второ основно училище „Христо Смирненски“
бяха връчени от директора на училището
Виктория Недкова, спечелените от
участниците грамоти и награди в конкурса за
опазване на река Дунав и притоците й.
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BTV НЕКА ГОВОРЯТ...С РОСЕН
ПЕТРОВ
Второ основно училище „Христо
Смирненски” – Берковица ще получи от
предаването „Нека говорят...с Росен Петров„
мултимедийни продукти, свързани с 1330-та
годишнина от основаването на Българската
държава, включени в рубриката Операция
„Слава”. С предоставените материали ще бъдат
обучавани в родолюбие и патриотизъм всички
ученици в училището.
На 3.08.2011 година се навършиха
точно 1330 години от онзи исторически момент
- 3.08.681 г. - когато в град Варна, тогава
Одесос, бива сключен мирен договор между хан
(канас) Аспарух и императора на Източната
Римска империя (Византия) Константин IV
Погонат. Договорът е подписан след една
година победни сражения за българите. Чрез
него Византия признава своето поражение и се
задължава да отстъпи на българите провинция
Мизия, върху която те скоро построяват
столицата на новата (обновената) си държава.
Първото сведение за създаването на
новата държава идва имено с този договор,
сключен в началото на август 681г. във Варна,
скоро след битка между обединените сили на
българи и славяни с византийската армия.
Случайно или не, този Договор е сключен
тъкмо, когато се провежда Шестия Вселенски
събор на християнските църкви в столицата на
Византия - Константинопол. На 9 август 681г.
(по юлианския календар) вестоносец оповестява
на светите отци какво се е случило на север и
това е записано в протоколите на VI Вселенски
събор.

Изложба
Малките художници от СИП Приложни
изкуства показаха своя талант при
рисуването върху стъкло. Те организираха
изложба, в която представиха творбите си анимационни герои, цветя, великденски и
коледни мотиви.
Успех на любителите на изкуството
и на тяхната ръководителката Нина Сашова
при изпълнението на следващите им проекти !
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ВОЛЕЙБОЛ
Спортът е много важен за правилното израстване на децата. Той формира умения и
създава отговорност.
За да спортуваме повече, във Второ основно училище „Христо Смирненски“ проведохме
Вътрешно първенство по волейбол между отборите на класовете от прогимназиален етап.
В петък, 11.11.2011 година, се състоя Финалният кръг между отборите на 6.а клас и
7.а клас.
След оспорвана игра волейболистите от 7.а клас надделяха над съперниците си с 3:0
гейма. Победителите получиха торта с фотореалистична плака на Националния отбор по волейбол
на България – мъже. Срещата беше изключително интересна, състезателите мотивирани за победа,
а публиката възторжено подкрепяше участниците.
Успех и в бъдещите състезания на младите волейболисти и на техния ръководител Тони
Илиев!
И да не забравяме, че спортът е формулата за добро здраве!
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АЛБЕРТ АЙНЩАЙН
Алберт Айнщайн) е немски физик–теоретик, философ и
писател , работил през голяма част от живота си в
Швейцария и Съединените щати. Той е смятан за един от
най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за
всички времена.Определян е като бащата на съвременната
физика.
Името на Айнщайн се свързва с популярното
уравнение E = mc2 за еквивалентност на маса и енергия.
През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си
към теоретичната физика и особено за откриването на
закона за фотоелектричния ефект.
В самото начало на своята научна кариера Алберт
Айнщайн разбира, че при тогавашните възгледи за физиката
класическата механика не може да се съвмести със
законите за електромагнитните полета, което го насочва
към разработването на неговата специална теория на
относителността. Той разбира също, че принципът на
относителността може да бъде приложен и към
гравитационните полета и през 1916 година формулира и
общата теория на относителността. Продължава работата си
в областта на статистическата и квантовата теория,
създавайки свое обяснение на теорията на елементарните
частици и движението на молекулите.
Айнщайн се обявява категорично против войната, а
по-късно и против производството и употребата на ядрени
оръжия. През 1999 година американското списание Тайм го
провъзгласява за Личност на столетието, а допитване до
най-известните съвременни физици го определя като найвеликия физик на всички времена.
В чест на стогодишнината от неговите знаменити
статии 2005 година е обявена за Световна година на
физиката. На името на Айнщайн са наречени единицата
айнщайн, използвана във фотохимията, химичният елемент
айнщайний, астероидът 2001 Айнщайн, лунният кратер
Айнщайн.

Не е важно да знаеш
всичко, важното е да
знаеш къде да го
намериш.
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ШАКИРА

Шаки́ ра Исабе́ л Рипо́ л е колумбийска поп и рок певица. В началото на
кариерата си пее само на испански език. Има над 50 милиона продадени
албума.
Шакира (‘Изящна жена’ в превод от арабски) е родена на 2. февруари
1977 година в Баранкиля, Колумбия.
Първите си два албума, които певицата издава са „Magic“ и „Danger “,
но нямат успех. Участва в сериала “El Oasis”, с който също не постига успех.
Желания успех Шакира постига през 1995 г. с албума „Боси крака“.
Съчетанието на рок и латино ритми в песните й я правят любима
изпълнителка на милиони почитатели.
Предстои издаването на балада включваща видео снимана това лято
в Париж.
You're a good soldier
Choosing your battles
Pick yourself up
And dust yourself off
Get back in the saddle
You're on the front
line
Everyone's watching
You know it's serious
We are getting closer
This isn't over
The pressure is on
You feel it
But you got it all
Believe it

When you fall get up, oh oh
If you fall get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Cuz this is Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Listen to your God
This is our motto
Your time to shine
Don't wait in line
Y vamos por todo
People are raising
Their expectations
Go on and feed them
This is your moment
No hesitations

Today's your day
I feel it
You paved the way
Beleive it
If you get down get up, oh oh
When you get down get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
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This time for Africa

Чудните мостове са скален феномен известен също
с името Скалните мостове. Разположен е в
карстовата долина на река Еркюприя в Западните
Родопи на 1450 м надморска височина, в
подножието на връх Голям Персенк.

Мостовете са се образували вследствие
ерозионната дейност на пълноводната в миналото
река, която е преобразувала пукнатините в
мраморите в дълбока водна пещера, чийто таван с
течение на времето изтънява на места и се срутва.
Предполага се, че отломките от срутването са били
отнесени впоследствие от водите на реката.
В резултат на това са останали двата
известни мраморни моста. Големият е широк около
15 м в по-широките части, дълъг почти 100 м. Състои
се от три арки, като най-голямата е с височина 45 и
ширина 40 м. Малкият мост е на 200 м от големия по
течението на реката - непроходим, дълъг 60 м, с
обща височина 50 м, а само на арката - 30 м. След
него има и съвсем малък трети мост, който
представлява понорна пещера, в която водите на
Еркюприя изчезват, за да се появят пак на
повърхността след 3 км.
Местността около двата моста е заета от
вековни иглолистни гори, съставени предимно от
смърчови дървета. В близост до скалния феномен се
намират множество пещери.
Легенда разказва за създаването на
Чудните мостове. Преди много години в
землището на село Забърдо имало много пастири.
Незнайно от къде се появил змей, който започнал
да опустошава стадата им. Дълги години
пастирите страдали от набезите на змея. Накрая
те са събрали и измислили как да надхитрят змея.
Натоварили едно магаре с прахан, запалили го и го
изпратили срещу змея. Змеят глътнал магарето
заедно с праханта, която бавно, но сигурно се
разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал
да избяга, накрая намерил малка дупка в земята.
Огромното му тяло отворило пролуката… След
години, когато костите на змея изгнили, останали
огромните сводести мостове. Така според
легендата се появяват Чудните мостове.
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Крие се в тревата,
гуши се в листата –
мъничка, червена,
с точки украсена.
Среща се на всяка
стъпка.
Да е гъбка, не е
гъбка.
Що е то?

Добра дума, железни
врата отваря.
Сговорна дружина,
планина повдига.
Човек се учи, докато е
жив, и пак остава
ненаучен.
По дрехите го посрещат, по
ума го изпращат.
Малкото камъче колата
претуря.
На лъжата краката са къси.
Що търсил, това и
намерил.

ЕКИП:Борис, Габриела
Евелин, Габриела Петрова,
Цвети, Красимира, Мария,
Иван, Димитър, Станимир,
Анжелика и В. Асенова
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УРОК ПО ИСТОРИЯ
През месец октомври със седмите класове на Второ основно училище „Христо Смирненски” проведохме екскурзия
с учебна цел до град София. Цел на нашето пътуване бе посещение на Националния исторически музей и Национален
музей „Земята и хората”. В НАМ разгледахме колекции от паметници от къснобронзовата епоха до късното Средновековие.
Те илюстрират основни периоди от историята на широк район от Югоизточна Европа. Там са подчертани най – значимите и
характерни аспекти на големите култури, които са се срещали и сливали в тези земи: тракийска, елинска, римска,
византийска, българска, османска.
Колекциите са изложени в четири отделни сектора, отнасящи се до периодите края на II– I хил. пр. Хр., I – IVвек, IV –
VII век, VIII –IX век.
Сектор I е разделен на два отдела. В първия се представя една обща картина на тракийската култура от края на II дo
края на I хил.пр.Хр. Експонатите, между които се намира голяма част от паметниците, традиционно приети като
емблематични за Тракия, са разпределени в три основни периода: къснобронзова, ранножелязва и желязна епоха.
Отнасящи се към вековете на разцвет на Тракия,V – VIII в.пр. Хр., най – многобройни в колекцията на музея, са групирани по
географски области. Особено внимание в експозицията се отделя на паметниците, произхождащи от територията на
Одриското царство.
Колекциите позволяват да се представят могилните некрополи на траките. Инвентар от гробовете от различни
области на Тракия, съпоставени по между си, от една страна подчертава общите корени на отделните племена, отразени в
еднакви погребални обичаи, и вярата в безсмъртието, а от друга изтъкват различните посоки и нива на отваряне на земите
на север и на юг от Хемус за външни влияние – скитско, елинско, източно, македонско и келтско, отразени в изкуството и
бита. Гробен инвентар и отделни паметници от некрополи подчертават един от най – характерните аспекти на тракийското
общество, които привличат вниманието върху отделни теми: символите на обществения висок статус, оръжията, сервизите
за угощение, украшенията за конска амуниция.
Във втори отдел на сектор I са изложени паметници от VI – I в. пр. Хр., открити по Егейското и Черноморското
крайбрежие. Между тях преобладават скулптури – надгробни и посветителни релефи и статуи на божества, и керамика;
надгробните релефни плочи показват основните форми и иконографии, характерни за архаичната, класическа и
елинистическа епоха. Съдове, изпълнени в различни техники, представят най – важните центрове на Егея, производители на
луксозна керамика. Колониалните некрополи на гръцкото население са представени чрез инвентар от гробове и предмети,
от обредни огнища от некропола на Аполония Понтийска. Те представят редица данни, отнасящи се до погребалните
обичаи, както и да други аспекти на живота в гръцката колония през втората половина на I хил.пр.Хр. Инвентарът от
гробовете от некропола на Аполония, съпоставен с този на тракийските некрополи, изложен в първия отдел на същия
сектор, показва съществени разлики, характеризиращи двете големи култури, които през I хил. пр. Хр. се срещат в Тракия.
Така се долавят промените, настъпили през късната желязна епоха, период, в който тракийската и гръцката култура са част
от елинистическото културно пространство.

Преминаването от сектор I към сектор II се
осъществява чрез паметници от некрополите на друга
понтийска гръцка колония – Одесос (Варна). Инвентарът от
ранноелинистически могилни гробове представят краят на
дълъг процес. Към втората половина на IV в. пр. Хр. той
довежда по понтийското крайбрежие до сливането на местната
тракийска и на колониалната гръцка култура. Група надгробни
стели(плочи) от римската епоха, още свързани с местната
традиция по форма и иконография, но притежаващи нов изразен
език, подчертаващ друг важен момент в елинско – тракийската
действителност на Одесос – срещата с римската цивилизация.
Сектор II е разделен на три отдела. Първият се
характеризира от присъствието на богата колекция надгробни
стели от I – IV век, произхождащи от римските провинции
Мизия, Тракия и Македония. Изложените колекции съпоставят
двете култури, които съжителстват през тази епоха на север
и на юг от Хемус (Стара планина) като разкриват тяхното
взаимно влияние. Интерес предизвиква отделът, в който са
развитии две теми: Римският портрет и Облеклото в римските
провинции, отнасящи се към I – IV в. пр. Хр. В тях се
отразяват остовните характерни елементи за всеки период,
най – разпространените прически и украшения за глава.
Показании са чрез различини типове паметници най .
разпространените дрехи за мъже, жени, деца и военни лица,
както и няколко вида обувки. Заедно с портретите и
облеклото се разглеждат и темите: Трапезата на патрициите;
Вилите в провинциите Мизия и Македония; Спектаклите в
римския свят. В първата са включении коллекция сребърни и
стъклени съдове и бронзови елементи от мебели от двете
провинции. Последната тема показва надгробни паметници на
гладиатори и известната плоча – афиш за игри в цирка от
Сердика (София). Обединяващ елемент на това пространство са
паметниците, свързани с римските императори – поставки на
статуи, портретни глави, сребърни съдове, монети,
медальони.
Централно място е отредено за един от най - добре
запазените римски каменни паметници в колекцията на музея:
портретни статуи, копия и имитации на известни произвединя
на гръцки скулптури от класическата и елинистическата
епоха, с които се представят основните направления на
скулптурата през римската епоха.
В третия отдел на сектор II са изложении паметници,
свързани с темата Религия в провинциите Мизия, Тракия и
Македония. Те са групирани по съдържание: храмове в градски
архитектурни комплекси, извънградски светилища и ларарии
(домашни олтари). Най - многобройни са паметниците,
произхождащи от светилища. Те се състоят от единични
архитектурни елементи и една богата коллекция оброчни
дарове – от камък, метал, глина, стъкло и кост.

Скулптури и колективна находка на
керамичини предмети от работилницата при
светилището на Аполлон и Диана до военния лагер
в Монтана, хвърлят светлина върху
художестваната и занаятчииска дейност,
развивана около светилищата в служба на култа.
Преходът от сектор II към сектор III се
осъществява чрез паметници от археологическия
комплекс Св. София – гробен инвентар от II –
III век; стенописи от гробница от IV век и
мозайка от абсидата на първата църква от същия
период.
Повече от 200 църковни постройки от IV –
VI век са разкрити по българските земи.
Украсите и литургичините части и вещи, открити
в тях представят високо ниво на творческия
живот в раннохристиянската епоха и
разнообразието от неговите прояви. Скъпи кутии
(мощехранителници) с тачени реликви от светци
на църкавата от различни материали и форми,
показват развитието на култа. Единични каменни
паметници фиксират темите Портрет и Некропол
през V – VIII век, а други находки показват
характерните за културата на готи, хуни и
местно, разнородно население елементи.
Продължението на статията ще прочетете в
следващия брой

