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ЕДБАЛ
Аз съм учител.
Родил съм се в мига, когато от устата на дете е изскочил въпрос.
Аз съм много хора на много места.
* * *     * * *    * * *
Аз съм всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени 
заради постиженията на техните ученици.
* * *     * * *    * * *
Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и 
апатията. Но аз имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, 
Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът - всички се стичат под моите знамена и с тяхната 
подкрепа съм непобедим.
* * *     * * *    * * *
И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с 
приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.
Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това.

Джон У. Шлатър
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На 17.09.2012 година Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица отвори врати за своите
ученици. Училищният двор отново бе огласен от весел смях и песни. Септемврийското утро бе озарено от щастливи
усмивки и жадни за знание очи. Празникът започна с издигане на националния флаг. Поздрав към учениците
отправи г-жа Виктория Недкова – директор на училището, г-н Петър Якимов – народен представител и г-жа Емилия
Костадинова – главен експерт „Образование” към ОбА – Берковица. Тържествен водосвет извърши архимандрит
Петър. Гости на празника бяха още г-н Данаил Райков – бивш директор на училището, Грациела Ангелова –
помощник-директор във 2. ОУ „Хр Смирненски” и Анна Иванова – председател на училищния съвет към учебното
заведение.

Много родители уважиха тържеството по случай новата учебна година. Вокална група „Усмивка”
забавлява всички с прекрасни песни. Ученици от 5.а клас поздравиха присъстващите с рецитал, а първокласници с
трепет рецитираха стихове. Най-малките ученици с вълнение прекрачиха свещения праг на родното училище и за
първи път чуха школския звънец.

Успешна нова учебна 2012 / 2013 година!

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
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Училището отново посрещна своите възпитаници
обновено, чисто и подредено. Учениците влязоха в боядисани и
освежени класни стаи, предлагащи уют и комфорт. В учебното
заведение всички деца имат възможност да се хранят в
съвременно оборудвана столова, в която се предоставя
качествена и здравословна храна. Всички учениците от 1. до 8.
клас, които желаят да подготвят уроците си с помощта на
специалист, могат да посещават следобедната занималня.



ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ
Дългоочакван и 
незабравим беше 
първият учебен ден 
за нашите 
първокласници. 
Водени от своите 
учителки те 
прекрачиха прага на 
родното училище 
развълнувани и 
готови да овладяват 
знания.

Г-жа Катя СтатковаГ-жа Галя Витанова



НА КОМ
ОТНОВО ДО ВЪРХА

Когато преди три години възникна идеята да покорим
връх Ком, само осем бяха ентусиастите от нашето училище. Тази
идея се превърна в традиция първата и последната седмица на всяка
учебна година да изкачваме планинския красавец, в подножието на
който е разположен нашият китен градец. През тези години
любителите на природата в нашето училище непрекъснато се
увеличаваха и ето че през тази учебна година, в първия ден на есента
– 23 септември, 59 ученици и учители потеглихме към върха.
Традиционно оставихме багажа си в бунгалата и пак традиционно с
бутилка вода и голям шоколад в раниците подредихме дългата колона
по пътеката нагоре. Времето бе прекрасно, орлите кръжаха над нас,
докато след два часа усетихме с радост и гордост, че ние сме по-
високо от тях. Посрещна ни обелискът на Иван Вазов, където отново
традиционно от името на 2. ОУ поставихме китка цветя в мраморната
ваза. Декламирахме прекрасните стихове „На Ком”, изпяхме
„Малинарка”. Любувахме се на чудесните гладки.

И само там, на върха, можем да усетим и разберем
истински последните стихове от стихотворението „На Ком”:

и кат орела дивий, твой домакин крилат,
аз гордо поглед хвърлям над всичкий долен свят.

Природата облагородява, кара ни да презираме
грозното и пошлото в живота и да обичаме и ценим красивото и
стойностното. Затова, когато тръгнахме надолу, имаше малко тъга по
лицата на всички ни...

Предстои ни дълга учебна година. Но ние сме
последователни и упорити – през месец юни, през последната учебна
седмица, при хубаво време – отново потегляме към върха.

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



Мили ученици!

Бъдете здрави и усмихнати. Нека през 

цялата 2012/2013 учебна година ваши 

спътници бъдат мъдростта и любовта към 

науката, защото  всичко започва със 

знанието!


