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Тиха нощ, свята нощ
Тиха нощ, свята нощ!
Спи честит в сламен кош
младенец златокъдрав и свят,
а над него родители бдят.
Спи в небесен покой!
Спи в небесен покой!

Тиха нощ, свята нощ!
Спи Христос в сламен кош.
Спи, а светла усмивка в нощта
Ръси мир и любов над света…
О, Спасителю наш!
О, Спасителю наш!

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1 ДЕКЕМВРИ
Световният ден за борба срещу СПИН и тази
година беше отбелязан в нашето училище. Педагогическият
съветник и ученици от 5. 6. и 7. клас представиха
презентации, с които запознаха присъстващите с тази опасна
болест и начините за предпазване от заразяване с вируса.

СЕРТИФИКАТ
На 29 април Европа чества Европейския ден
на солидарността между поколенията. Акцентът тази
година беше поставен върху организирането на срещи
между ученици и възрастни хора и разговори на тема как
стари и млади могат да си сътрудничат, за да живеят подобре. Нашето училище участва със снимки от пленера по
изобразително изкуство „Лято под Ком“ и от тържество на
2.б клас.

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО
СЪСТЕЗАНИЕ
Учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица постигнаха блестящи резултати в XX Коледно
математическо състезание, което се проведе на 08.12.2012 година. Традиционната коледна проява бе организирана
от Съюза на математиците – секция Монтана, съвместно с ГПЧЕ „Петър Богдан” - Монтана. Знания мериха ученици
от 1. до 12. клас от училищата в Берковица и региона. Домакин на надпреварата стана Гимназия „Д-р Иван Панов”
в града, а резултатите бяха огласени часове след това.
Класиране:
2. клас
1. място - Карла Красимирова Асенова
2. място - Теди Тихомирова Тодорова
4. място - Лора Людмилова Живкова
3. клас
2. място - Диана Павлинова Йонова
6. клас
1. място - Калоян Тодоров Лазаров
4. място - Мария Иванова Иванова
4. място - Леонардо Николаев Костадинов
7. клас
1. място - Цветелинка Георгиева Георгиева
2. място - Мария Руменова Ангелова
4. място - Алекс Йосифов Митров
4. място - Вилиян Бойков Цеков

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
На проведената тази събота олимпиадата по математика
нашите ученици за пореден път доказаха, че са отлични
математици. Мария Иванова се класира за Областния кръг с 1
точка по-малко от максималния резултат – 21 точки.
Шестокласничката е възпитаничка на г-жа Петя Христова –
преподавател по математика в училището.
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СРЕЩА В КЪЩА МУЗЕЙ "ИВАН ВАЗОВ"
Класираните на първо място в конкурса
„Балканската война – 1912-1913 година – война
освободителна“ ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ –
Берковица представиха своите творби в къща музей „Иван
Вазов“ – Берковица. Срещата се състоя на 02.12.2012 година,
а специален гост на събитието беше г-жа Виктория Недкова –
директор на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица.
Присъстваха настоящи и бивши учители, ветерани от Втората
световна война и ученици.
Да припомним, че шестокласниците Дейвид Борисов и
Станимир Асенов участваха в конкурса с есе и интервю, а
седмокласничката Полина Аврамова с реферат. Техен
ръководител беше г-жа Ирена Борисова – учител по история и
география във 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица.

УРОК СРЕД ПРИРОДАТА
Ученици от 2. ОУ „Христо
Смирненски“ – Берковица проведоха урок сред
природата, за да отбележат Международния ден
на планините - 11 декември.
Образът на планината присъства в
българския фолклор. Още в миналото хората са
вярвали в свръхестествената й сила и са се
прекланяли пред нея. Българската планина
съхранява нашето историческо минало,
културното ни наследство, природните
забележителности.

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ“
ТВОРБИ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА

Христос
Иисус Христос е нашия герой
от иконата ни гледа той.
Господ Бог се той нарича
и всички ни обича.
Мъж, жена, дете
всеки го зове.
Който го призовава,
във всичко ще успява.

Той всекиму помага
и с мъдрост го дарява.
От иконата с поглед мъдър,
той е наща съвест.
Моника Добромирова
4.а клас

Христос

Коледа
Елхата ти си украси
и с топли дрехи се облечи!
На планината се качи
и с приятели си поговори!

Когато цял свят тънеше във мрак,
най-светлата звезда изгря в
небето!
Замаяно от радост трепна пак
във весело очакване сърцето!

Във вас се прибери
и подаръка си получи!
Снежен човек си направи
и с него се повесели!

И ангелите запяха над света:
Христос се роди! Христос се роди!

При баба и дядо отиди
и Рождество им честити!
На Коледа с мама и тати бъди
и прекрасен празник си направи!

Рождество

Защото днес Христос се роди,
и земята с любов позлати.
Светлина на хората дари
и доброто в света възвиси.
Даниела Росенова Георгиева
6.б клас

Микаела Игнатова Маврова
4.а клас

Една звезда на Коледа изгрява,
докосва ни със светлия си лъч.
Душите ни със радост озарява,
Рождество Христово пак е тук.
Във този светъл ден и час,
душите разцъфтяват.
И стават приказни неща,
и всичко оживява .
Христа Юлиянова Иванова
4.а клас

Рождество

Рождественска нощ

Коледа

Рождество е днес! Камбани бият!
Свети ярка коледна звезда.
Спаси ни от тъмата нам Добрият
и пази ни от всякаква беда.

Тихо е в святата нощ
Рождество Христово е днес.
Ангелски гласчета в хор
пеят горе на небето.

Този, който е на небесата
жертвал е живота си безценен.
Белязала е раждането му звездата.
Спасителят за нас е драгоценен.

Роди се Бог! И пеем песни днес,
и благославяме прекрасната земя.
Словата ни се носят из планински лес
и омайват с нежност хорските сърца.

Падна здрач и тишина,
В тая чудна нощ сега.
Всичко тихо, не помръдва
само свети в рог луна.

На земята всички ний сме равни
и обич има в хорските сърца.
На Коледа със стъпки бавни
към храма да вървим, ела!

Христос роди се днес! Пламтят душите!
Спокойствие и доброта цари навред.
Христова обич ни докосва със лъчите
на истинската, святата любов напред.

В ширното поле далеч
бият звънци на стада.
И гледат те омайно
новата наша звезда.

Усмивка да дарим на всеки
и хлябът наш да благословим.
Мирът да властва в света навеки
и любов към ближния да заявим.

Роди се Той! Звънят камбани!
Запяват с меден златен глас.
Полята и горите са огрени
от слънцето, слушащо в захлас.

Славим Бога в небесата,
мир да бъде на земята.
Той спаси ни от тъмата,
нашият спасител благ.

Коледа е! Христос се днес роди!
С обич над света се извиси,
с любов и светлина ни той дари
и от лошото, добро той сътвори.

Рождество е днес! Славете Бога!
Дари ни той със мир и светлина.
Лицата ни изцели от тревога
научи ни той на добрина.
Станимир Красимиров – 6.б клас

Александър Маламов
5.а клас

Патрисия Иванова
6.б клас

Христос възкръсна
Нашият спасител
Ти чу ли, че възкръсна нашият Спасител,
че бог Исус Христос е жив и днес?
Че над тъмата смъртна стана победител?
Ти чу ли тази най-прекрасна вест?

В този светъл зимен ден,
в който грее коледна звезда.
Тогава Господ е роден –
Спасителят на нашата земя.

Той добродетелите свои завеща ни,
спаси ни от световните беди.
И който другите уважава и зачита,
винаги над него той ще бди.

Видя ли, че остана празен вече гробът
и в ранен час е ангел отлетял
от пещерата мрачна с камъка огромен
и всеки смъртен от радост онемял.
Звезда

Усети ли душата как запява
с мелодия, дошла от небесата,
Звезда изгря над Витлеем
Хората в трудности да си помагат,
тържествен химн на радост и прослава?
и освети света студен.
да няма злоба в людските сърца.
Усети ли мира и свободата?
Докосна всичко със добро
Усмивката да не слиза от лицата,
и стопли ни със своето крило.
за да бъде по-красив света.
Почувства ли сърцето как е ново
и как тупти с божествения ек?
Христос е нашата звезда,
В този светъл зимен ден
Как вече е свободно от грешните окови?
роди се той в кошара.
Христос родил се във Витлеем.
Почувства ли във себе си ти новия човек?
Земята със любов огря
Благословил е цялата земя
и запали във сърцата вяра.
със светлина и доброта.
Ти радваш ли се, че Спасителят възкръсна,
че той за теб се грижи всеки ден?
Христос е нашата звезда,
Защото светлина в душата ти разпръсна!
показва правилния път.
Да!...Христос възкръсна!
Цветелинка Георгиева Блести светът в красота,
7.б клас закрилян от божия кръст.
Паолина Василева – 5.б клас
Карла Асенова
2.б клас

Вярата
Лили Иванова – 7.а клас
Беше прекрасен зимен ден. Слънцето се отразяваше в натрупалия се тези дни сняг, в задния двор на
наскоро заселилото се семейство Петрови. Къщата им беше малка, но отдалече се забелязваше хубавата
украса. Имаха три прекрасни деца - Мария, Християн и Мартин. Всички учеха в местното училище и днес
имаха рецитал по случай Коледа. Бяха подготвили специално за празника няколко песни и коледни
стихотворения, които изпълниха пред съучениците си.
Вечерта, на Бъдни вечер, всички седнаха на масата точно в седем часа. Първо се помолиха на Иисус
Христос за здраве, щастие и късмет през предстоящата година. В камината гореше бъдник, а на масата бяха
сложени девет постни ястия - пълнени чушки, сарми, жито, тиквеник, ошав, пчелен мед, орехи, плодове,
обреден хляб, за да имат през годината много храна. По традиция бащата разчупи обредния хляб и остави
първото парче за Богородица, после за къщата, а следващите раздаде на всеки от семейството според
възрастта. Остави парченца хляб и за котката Дора и кучето Роко. Паричката от питката се падна на
Мартин. Той много се зарадва, защото знаеше, че това вещае желязно здраве. Разчупиха и орехите, които
бяха нарекли на всеки още на Игнажден. Те знаеха, че ако са бели и едри, ще са здрави през годината.След
вечеря всички ястия останаха на масата, както повелява традицията.
Вечерта беше прекрасна. Магията на Коледа цареше в тоя дом. Имаше много любов, добрина,
спокойствие и светлина. Всички бяха щастливи и с нетърпение очакваха да дойде Дядо Коледа с
подаръците. Страхуваха се, че дебелият сняг ще го забави и той няма да успее да пристигне при тях. От
няколко дни валеше пухкав сняг. Снежинките се стелеха тихо и кротко и затрупваха къщите и дърветата.
Мартин и Християн залепиха нослетата си за студения прозорец и се загледаха в тъмнината. Снежецът
блестеше на лунната светлина. Сякаш милиони искрици танцуваха под зоркия поглед на Месечината.
Колко е красиво! – възкликна искрено Мартин.
Да, красиво е, но Дядо Коледа няма да може да дойде, ако продължава да трупа така – каза Християн.
Ще дойде. Той е вълшебник и може всичко. А и на Коледа се случват чудеса – рече уверено Мартин.
Спокойно, момчета! Разбира се, че ще дойде. Елените му са силни и смели, а той е загрижен за всички
деца по света – утеши ги Мария.
Момчетата й повярваха, погледнаха отново през заледения прозорец и се настаниха около камината, за
да им разкаже майка им приказка. Тя ги прегърна и заговори с топъл и мек гласец. Децата усетиха
нежността и обичта и разбраха, че щастието на всеки се крие в любовта, приятелството, добротата.
Замислиха се за децата, които нямаха хляб и топлина в домовете си, и за хората, които живееха сами.
Замислиха се за богатството, което имат – семейството. Уморени от преживяванията през деня всички
заспаха, освен Мария. Въртеше се наляво - надясно в леглото и не можеше да заспи. Изведнъж чу шум и от
камината паднаха сажди. Тя се уплаши и стана от леглото си. Взе щеката на брат си, за да се защити, ако се
наложи.

Нещо изтропа още по-силно. Тя се обърна и видя нещо голямо и червено да се приближава. Беше стар
мъж с бяла дълга брада и червен костюм. Бузите му, румени от студа, се забелязваха под кръглите очилца. Тя
се сепна и застана като вцепенена. Нима пред нея стоеше самият Дядо Коледа?! Ощипа се, за да се събуди.
Разтърка очи, но добрият дядо отново стоеше насреща й. Спомни си думите на Мартин, че на Коледа стават
чудеса и покани неуверено стареца да седне. Поднесе му бисквитките, направени специално за него от
Християн и млякото, оставено от Мартин. Дядо Коледа изяде една бисквитка, отпи глътка мляко, похвали
Християн за кулинарните му способности и каза на Мария, че идва от много далеч. Разказа й за дома си,
потънал в лед и сняг през цялата година, за джуджетата, които майсторят подаръците, за да зарадват
послушните деца по земята. Каза й, че през цялата година обикаля света, за да научи кой е бил послушен и
кой не. Похвали я, че е била много примерна през тази година. След това той постави подаръците под
красивата елха и заръча на момичето да не ги отваря все още, а да изчака своите братя. Мария му обеща и си
легна отново в топлото легло. Чудеше се кой ли ще и повярва, ако разкаже историята от тази нощ. Всички ще
кажат, че е сънувала или ще я обвинят, че си измисля. Постепенно момичето заспа. Сънят й беше много
неспокоен. Няколко пъти тя се пробуждаше. Виждаше сняг, подаръци, шейна, къщи, комини.
Съмна се. Мария се събуди и веднага се затича към елхата. Чуха се стъпки от другата стая и изведнъж
братята й нахлуха с гръм и трясък, рошави, по пижами. Под елхата имаше купища подаръци - футболни
топки, маратонки, екипи. Там беше и нейният дългоочакван подарък - медальон, на който е изобразена Дева
Мария със Спасителя. Това си беше пожелала тя. Вярваше, че Спасителят и Дева Мария ще защитават нея и
семейството й. С треперещи ръце отвори кутийката и извади медальона. Знаеше, че той символизира вярата
в Господ и помага в най-трудните моменти. Почувства се силна. Около нея братята й се радваха на даровете.
Тя имаше най-хубавия подарък – вярата.
Рождество Христово
Девойката се казвала Мария. Тя се е родила преди повече от две хиляди години, но е жива и днес. Тя е
тук в нашите сърца. Ако не вярваш, повикай я в молитва така: „Пресвета Богородице, спаси нас!”- и ще
почувстваш колко благо те милва тя.
Един император издал заповед за преброяване на населението. Затова Мария и Йосиф тръгнали за
Витлеем, те срещнали младия овчар Данаил, който им предложил да спят в един обор. Пътят до обора бил ясно
осветен. Всички звезди блестели през тази нощ, но една от тях била по-светла. Това е била нощта в
навечерието на Рождество. На Мария й предстояло да роди. Всички се грижели за нея в тази свята нощ.
Йосиф, небето, земята и Бог. В обора също блестяла светлина - като тази звезда на небето. Звездата била знак,
че се е родил Божия Син - Исус Христос.
Оттогава Христос останал завинаги в сърцата на всички добри хора по земята.
Божидар Арсенов – 2.б клас

Ученици от нашето училище заеха челни места в Националния конкурс
„Рождество на Спасителя“ . В Бургас изпратихме 12 творби - 10 в раздел „Поезия“ и 2 в
раздел „Проза“. Участваха ученици от 2. до 7. клас.
Петчленното жури от морския град класира творбата на седмокласничката
Лили Иванова „Вярата“ на трето място. Трето място зае и стихотворението „Рождество“ на
Станимир Красимиров от 6. клас. Второкласничката Карла Асенова получи поощрителна
награда за стихотворението „Звезда“.
152 творби от цялата страна са участвали в конкурса, чиято цел е да поощрява
и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието.
ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГНА

Няколко дни по-рано пристигна Дядо Коледа
в нашето училище и посети децата от Подготвителна група.
Тази година той доведе и своята помощничка – Снежанка.
Най-чаканите гости зарадваха бъдещите първокласници с
прекрасни подаръци и им пожелаха весела Коледа и
щастлива Нова година.
На празника присъстваха родители и
учители, които искрено се забавляваха със стихотворенията
и песничките, изпълнени от малките палавници.

Децата трябва да празнуват по детски в определените за тях места.
Това доказаха на 18.12.2012 г. учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски“ –
Берковица, които се отправиха за своя Коледен празник към Детския център
„Камбанка“. Така те опровергаха наслоената от няколко години тенденция децата
да празнуват в барове, ресторанти и други подобни заведения. Тържествата на
учениците от начален и от прогимназиален етап продължиха само по два часа, но
емоциите, които изживяха те, могат да запълнят много по-дълго празнично време.
Танци, състезателни игри, най-обичаните музикални хитове, празнична украса,
лъчезарни усмивки, Джуджанка и разбира се коледна почерпка… Всичко, което е
нужно за един хубав коледен празник. Гостуващите софийски аниматори през
цялото време поддържаха високия градус на настроение. А нашите танцьори
Лили, Вики, Иван и техния ръководител Светли взривиха залата с чудесните си
изпълнения.
Благодарим на Лидия – управител на ДЦ „Камбанка“ за чудесната
организация на празника и й пожелаваме весела Коледа и щастлива Нова година.
Да, децата трябва да празнуват по детски в детските центрове. И
най-хубавото е, че те сами се убедиха в това.
ПОДАРЪЦИ
Съвсем нетрадиционно подходиха учениците от 5.а клас на
нашето училище. Вместо да се чудят какви подаръци да купят с риск да
похарчат непрактично левчетата на родителите си, те решиха да си
разменят по една прочетена вече от тях книга от домашната си
библиотека. Пък и какво ще правят през настоящата по-дълга ваканция. А
от поставената преди две седмици в класната стая от г-жа Валя Крумова
кутия за Коледни и Новогодишни пожелания изтекоха толкова красиви
думи, стихове, благопожелания, поговорки, цитати на мъдри мисли. При
това всички картички бяха изработени с много талант и въображение от
самите петокласници. Находчиви, умни и интелигентни са нашите деца.
Стига да поискат.

В навечерието на Коледните празници
участниците в СИП Религия представиха кратка
литературно-музикална програма пред учители и ученици.
Под умелото ръководство на г-жа Надя Тимчева децата
изпълниха песента „Тиха нощ, свята нощ” и рецитираха
коледни стихотворения. Няколко дни по-рано децата
изработиха макет, пресъздаващ Дева Мария със Спасителя.
Във 2. ОУ „Христо Смирненски“ вече втора
година се изучава СИП Религия – православие. Учениците от
начален етап с интерес и любов се запознават с Библията за
деца и житието на светците.

СИП ДЪРВОРЕЗБА С ИЗЛОЖБА
Участниците в СИП Дърворезба представиха
изработените от тях прекрасни произведения пред учители и
ученици. Върху дървесината децата са резбовали различни
декоративни мотиви и изображения.
Много от творбите ще бъдат изложени на Коледния
базар.

ВЕСЕЛА
ОЛЕДА!

Ч

