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СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
По повод 23 април –
Международен ден на
книгата,
за
поредна
година
в
периода
14.04.2014 – 17.04.2014
г. във Второ основно
училище
„Христо
Смирненски”
–
Берковица се проведе
Седмица на творческите
изяви, в която ученици
от
училището
взеха
участие
в
различни
мероприятия с творчески
характер.
Още
на
10.04.2014 г. бяха обявени и конкурсите: за рисунка на тема Моят
любим литературен герой; за творческо писане (стихотворение,
разказ/приказка и есе) на тема Искам
да бъда… и карнавал на най-обичаните
приказни герои.
Седмицата
стартира
с
художествено ателие, разположено в
изнесената класна стая в училищния
двор. Малчуганите от 1. клас с
нескриван интерес и много любов
рисуваха своите любими приказни
герои.

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
По същото време се проведе
литературното четене във 2. клас. С
вълнение и трепет в подходяща творческа
атмосфера второкласниците показаха
своите умения – бързина, техничност,
артистичност и разбиране, в четенето на
познат и непознат приказен текст. По
сходен начин премина четенето в 3. и 4.
клас. За най-добър четец за съответния
клас
бяха
определени
Натали
Зарчева
(2.б),
Габриела Митова (3.а) и Натали Тодорова
(4.).
В конкурса за творческо писане
заслужено извоюваха своето 1. място
Маргарита
Георгиева
(5.а,
стихотворение), Паолина Кръстева (6.а,
есе) и Христа Иванова (5.а, разказ), а
най-добрите
в
областта
на
изобразителното изкуство са: Жулиета
Костова (1. място, 4.клас), Александрия Русимова и Александър
Маламов (6.а, всеки с индивидуално 1. място), Вилиян Борисов (2.
място, 2.а клас) и Инна Найденова (7.а, 2. място), Славина Иванова
(3. място, 3.а клас), Мелани Илиева и
Стилиян Димитров ( индивидуално 3.
място, 6.а клас) в две възрастови групи:
1. – 4. и 5. – 8. клас. Най-добрите в
рисуването с мишка бяха Теди Тодорова
и Божидар Арсенов от 3.б и Славина
Иванова от 3.а.
Седмицата
продължи
с
дългоочаквания карнавал. Заслужени
аплодисменти
получиха
всички
–
принцеси, Снежанка, Хитър Петър,
Мики Маус, орисници, Пепеляшка, Пипи…, защото не и без помощта
на своите родители, бяха подготвили
оригинални, разпознаваеми и автентични
костюми. Във всеки клас жури определи
по една първа и една поощрителна
награда.
В последния ден от периода
директорът на училището В. Недкова
връчи наградите – грамоти за всички и
малки подаръци.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Ден на отворените врати във Второ основно училище „Христо
Смирненски” – Берковица се проведе на 16 април 2014 година.
Инициативата беше част от Седмицата на творческите изяви,
организирана по повод 23 април – Международен ден на книгата.
Длъжността Директор за един ден бе поверена на
седмокласничката Мария Иванова. Помощник-директор за един ден
беше
Елица Тараланска. Мястото
на
счетоводителя
зае
шестокласничката Виктория Костова, а на техническия сътрудник
Патрисия Димитрова от 7.б клас.
Много ученици влязоха в ролята на преподаватели по
различните учебни предмети, дежурни учители и възпитатели.
Децата се включиха активно в мероприятията и освен
удовлетворение от добре свършената работа получиха и материални
награди
–
грамоти,
книги,
ученически
пособия.
Училището беше отворено за посетители. Те имаха възможност
да се запознаят с материалната база, целодневната организация на
учебния процес, извънкласните занимания и проектите, които се
изпълняват в учебното заведение.

ПРОЕКТИ
Проект „Подобряване качеството на образование в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Проект

Проект

„Еднакви в многообразието”

„Детско полицейско управление”

Вестник “Ведбал” се издава ежемесечно от участниците в СИП Млад журналист.

