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50 ГОДИНИ ВТОРО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
С тържествен концерт бе отбелязана 50-годишнината на нашето училище. Тържеството се
състоя в големия салон на читалище „Иван Вазов-1872“. Събитието бе уважено от Видинския
Митрополит Дометиан, председателя на ОбС – Берковица инж. Юлиян Иванов, кмета на община
Берковица Димитранка Каменова, бивши директори, учители и ученици на учебното заведение.
Директорът на училището Виктория Недкова поздрави възпитаниците и учителите на училището и
връчи почетен плакет на кмета. Тържественият концерт бе заключителната част от поредица
инициативи, които бяха посветени на юбилея.
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Празничната програма започна с рецитал
по стихове на Христо Смирненски. На фона на
прекрасна музика и мултимедийна презентация
звучаха стиховоренията «Юноша», «Братчетата на
Гаврош», «Черешка» и стихове из «Цветарка»,
«Старият музикант», «Апел», «Зъботраканица»,
«Улична жена», «Жълтата гостенка», «Улицата»
«Кихавица», «Вяра» и из цикъла стихотворения
«Зимни вечери», изпълени от преподавателите В.
Крумова, А. Куньов, М. Шейнов, Д. Красимирова и
Л. Антонова.

Вокална група «Усмивка» с ръководител Б.
Костадинова изпълни вълнуващи песни.
Незабравими детски
песни
звучаха
в
залата,
изпяти
от
Лора и Боби.

Много емоционални бяха изпълненията
на танцов състав “Малинарка”, танцова
формация “Огоста Денс” и малките
балерини
с
ръководител
Пламена
Илиева.

Атракция в програмата бе уникалното
изпълнение на поп певеца Владимир Димов, а
шестокласничката Паолина и нейната ръководителка
Бисерка Костадинова просълзиха публиката с
песента “България”.

Впечатляващо беше изпълнението на
духовия оркестър, който функционира
към училището ни. Ръководител е Иван
Павлов – преподавател по музика във
Второ
основно
училище
“Христо
Смирненски” - Берковица.

Много атрактивно беше представянето на
спортовете, в които участват учениците от
училището
–
волейбол,
бадминтон,
тенис,
баскетбол, футбол, спортна гимнастика, биатлон,
карате. Спортистите ни редовно побеждават в
състезания и печелят медали, а ръководител на
отборите е Т. Илиев.

Концертът завърши с
изпълнение на песента “Нека
бъде
светлина”.
Празнични
фойерверки осветиха салона
на читалището.

Във фоайето на Читалище “Иван Вазов – 1872” бе
подредена документална изложба, представяща
историята на училището, и базар на изделия,
изработени от учениците на Второ основно
училище “Христо Смирненски” –Берковица.

Директорът на нашето училище В. Недкова поднесе почетни плакети на бивши
директори и учители на Второ основно училище “Христо Смирнески” – Берковица.

На
16.09.2013
година
Второ
основно училище „Христо Смирненски” –
Берковица отново отвори врати за своите
ученици. Училищният двор бе огласен от
смях и песни. Слънчевото септемврийско
утро бе озарено от весели усмивки и жадни
за знание очи. Празникът започна с
издиганена националния флаг. Поздрав към
учениците отправи г-жа В. Недкова –
директор научилището и г-жа Г. Антонова –
зам. кмет на ОбА Берковица. Гости на
празника бяха още г-жа Милена Иванова–
представител на Училищното настоятелство
и г-жа Грациела Ангелова – помощникдиректор във 2. ОУ „Хр Смирненски”.
Много родители уважиха тържеството по
случай новатаучебна година. Вокална група
„Усмивка” забавлява всички с прекрасни
песни. Ученици от 6.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 2013 / 2014 година!

Кът за спортна и физическа подготовка

Озеленен двор

Ново баскетболно игрище

Просторен физкултурен салон

Изнесена класна стая за първокласниците

Красива и уютна столова за хранене

Отличия

Училището

Изнесена класна стая за
първокласниците

Два училищни автобуса

Обновен компютърен кабинет

Подходящи условия за адаптация на бъдещите първокласници

Ученически съвет

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Детско полицейско управление бе
сформирано във Второ основно училище
"Христо Смирненски". Членове на първото в
града под Ком Детско полицейско управление
станаха
24
третокласници.
Стартът
на
инициативата бе даден в деня на 50-годишния
юбилей от създаването на училището и 115тата годишнина от рождението на неговия
патрон. С тържествен водосвет Видинският
митрополит Дометиан благослови начинанието
и пожела на добър час на малките полицаи,
които
получиха
от
Видинската
света
митрополия
детски
библии.
Официални гости на събитието бяха депутатът
Петър
Якимов,
областният
управител
наМонтана Анатоли Младенов, кметът на
община Берковица Димитранка Каменова,
председателят на ОбС – Берковица инж. Юлиян
Иванов, служители на МВР и ръководството на
РУП - Берковица и гости. Членовете на
новосъздаденото
Детско
полицейско
управление ще бъдат обучавани от полицейски
екип на РУП Берковица. В учебната им
програма са предвидени часове по безопасно
поведение на пътя, курс по лична защита,
оръжезнание,
криминалистика,
участие
в
полицейски проверки. Учениците ще преминат
и лекции за справяне с агресията и за вредата
от наркотиците.
Успех на малките полицаи!

ИНИЦИАТИВА НА ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
В Деня без автомобили в област
Монтана - 22.10 2013 година 20 третокласници от
Детското полицейско управление към 2. ОУ «Христо
Смирненски»- Берковица извършиха проверки за
спазване на правилата за движение по пътищата.
Техни ръководители бяха представители от РПУБерковица.
Малките полицаи получиха подробен
инструктаж от представителите на реда и научиха
как се спират водачи с полицейска палка, как
трябва да се представи полицейският служител и
какви документи да изисква за проверка, какви
действия се предприемат при установяване на
нарушител и какви препоръки се дават на
шофьорите.
С помощта на пътните полицаи всеки от
доброволците за час се почувства като истински
представител на КАТ. С палка в ръка малките
доброволци спряха за проверка над 10 леки
автомобила в района на 2. ОУ « Христо
Смирненски» - Берковица.
Децата отправиха препоръки към водачите
да спазват максимално разрешената скорост,
винаги да поставят предпазни колани и да се
движат с включени светлини. На водачите на
пътни транспортни средства бяха раздадени
брошури с информация за безопасно движение на
пътя.

Център за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства
гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1,http://coiduem.mon.bg,e-mail:
coiduem@mon.bg

От месец октомври тази година в нашето училище стартира проект
„Еднакви в многообразието”, финансиран от Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства. Основната му цел е въвеждане и
развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочени към
запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства.
Проектът е на стойност 15 000 лева, а партньор е ОбСО – Берковица.
В продължение на 10 месеца учениците от училището ще се учат на фолклорни
танци и ще овладяват театралното изкуство. Предвидените дейности са насочени
към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда
(Театрална формация, Танцова формация). Към училището ще работи консултативен
кабинет за родителите и учениците. С цел повишаване квалификацията на
педагогическия персонал за работа в мултиетническа среда е предвидено
и
обучение за учителите.

На 30 септември 2013 година бе
издаден
юбилеен брой на
вестник «Ведбал».

Тази година ние, журналистите,
които
списваме
вестник
«Ведбал» се класирахме на 2.
място в Националния конкурс
«Стоян Михайловски». Повече
за нас ще прочете в следващия
брой.
Изданието подготвиха: В. Асенова, петокласниците
Анелия,
Вероника,
Маргарита,
Радослав,
Дани,
Кристиян, Кристиан, Таня, Георги и Яна.
Снимки: Б. Велков и Т. Илиев

