
vedbal.dir.bg 

УЧИЛИЩЕН 
ВЕСТНИК 

2013,  

МАРТ 

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
 „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ„ 

БЕРКОВИЦА 

2ou-berk.com 

ЕДБАЛ 

БРОЙ 7 



  

ОТКРИТ УРОК 

2 

ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ  

 

 Открита практика по история и цивилизация 

се проведе в нашето училище на 18.03.2013 година. 

Госпожа Ирена Борисова представи интернет проект на 

тема: „ Институции на модерната българска култура”. 

Чрез презентации учениците от 6.б клас проследиха 

развитието на институциите на съвременната българска 

култура – БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, Народния 

театър "Иван Вазов", Националната библиотека "Св. Св. 

Кирил и Методий" и Националния природонаучен музей. 

Състезателният характер на поставените в хода на урока 

задачи стимулира у учениците желание за изява. Г-жа 

Борисова умело приложи играта като форма за обучение. 

Направи и междупредметна връзка на историята с 

информационните технологии. Дискусията, свързана с 

институциите в нашия град – къща музей „Иван Вазов”, 

Етнографски музей и Художествена галерия, беше 

изключително интересна за шестокласниците.  

 Това бе един нестандартен урок, приет с 

голям интерес от учениците, който със своята 

ефективност показа, че е бъдещето на нашето 

образование. 



ОТНОВО СМЕ ПОБЕДИТЕЛИ  

 Тази година учениците от 2. ОУ „Христо Смирненски” – 

Берковица постигнаха забележителни успехи в състезанията от веригата 

Ученически спортни игри. На Общинско ниво момчетата и момичетата от 2. 

ОУ заеха престижните първи места в оспорвани мачове по волейбол и 

баскетбол. Волейболистите и баскетболистите победиха отборите на  1. ОУ 

„ Н. Й. Вапцаров” и 3. ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица и се класираха за 

Областното състезание в град Монтана. В Областното първенство ще 

участва и отборът по баскетбол – момичета, който също се класира първи 

на Общинско ниво. 

  Тенисистите ни победиха 3.ОУ „Иван Вазов” с 4:2 победи и 

станаха първи. 

  В турнирите по бадминтон момичетата нямаха конкуренция 

и се класираха директно за Областно състезание в град Лом, където 

спечелиха 3. място. 

ПЪРВИ МЕСТА В УЧЕНИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ ИГРИ 

 

 На 23.03.2012 година в Монтана се проведе Областно първенство 

по волейбол от веригата Ученически спортни игри. Второ основно училище „ 

Христо Смирненски” – Берковица изпрати два отбора – момичета и момчета. 

Волейболистките победиха с 3:2 гейма отбора на Лехчево и с 3:0 гейма отбора на 

Лом. Те ще се състезават в квалификациите за Зона на 13.04.2013 година в град 

Враца. Отборът на момчетата остана на второ място след оспорвана игра с 

отбора на Монтана. 



ЕДНА ИНТЕРЕСНА СРЕЩА 

 

 По инициатива на педагогическия съветник 

учениците от 5 – 8 клас на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 

Берковица проведоха среща с инспектор от Главна дирекция за 

борба с организираната престъпност. Господин Цветомил 

Христов запозна децата с превантивните дейности за 

предпазване от рискови поведения. Интерес предизвика 

дискусията върху актуалните проблеми за превенция на 

зависимостите на малолетните от наркотиците, трафика на хора, 

безопасността в интернет и пресичане на компютърните 

престъпления. Интересът пролича в многобройните въпроси, 

които учениците зададоха за работата на ГДБОП на територията 

на областта и общината. 

ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ  

 

 На 22 март отбелязахме Световния ден на водата. 

Ученици от 6 и 7 клас бяха подготвили презентации, с които 

запознаха присъстващите с химичните свойства на водата, 

значението й за живите същества и количеството сладка вода на 

земята. Компетентно жури класира представянето на Цветелинка и 

Анжелика от 7.б клас на 1. място. Петокласничките Александрия и 

Паолина представиха табла с информация как да пестим тази ценна 

течност. 



СЕДМИЦА НА ЛИТЕРТУРНИТЕ ИЗЯВИ 

  

  По повод 2. април – Международен ден на детската книга, за втора поредна година в нашето училище  се проведе Седмица на 

литературните изяви. С много творческа енергия и настроение премина последната учебна седмица на месец март. В 1, 2 и 3 клас по време на 

литературните четения за най-добър четец с грамота и книга бяха отличени Лора и Елица от 1 клас, Мария от 2 клас и Венцеслав от 3 клас. 

Творческата фантазия на децата беше провокирана с обявените предварително литературни конкурси. Седемнадесет приказки с интересните 

заглавия „Захарната къща“, “Героят на град Сладкиш“, „Бонбоненият облак“, „Пролетни бонбони“, „Бонбонен сън“ и т. н. и написани с почерка на 

самите автори, украсиха фоайето на училището. Наталия от 3 клас, Маргарита и Христа от 4 клас, Теодора , Виктория, Дани, Нанси, Елена, 

Ванеса, Златина, Александрия, Сашко, Диляна, Денис и Поли от 5.а клас,Цветан от 5.б клас и Ангелина от 6.а клас получиха грамоти, книги и 

химикалки за участие в конкурса за приказка под надслов „От небето пада дъжд от бонбони“. В конкурса за написване на есе и стихотворение 

„Моите детски мечти“ бяха отличени Лили от 7.а клас, Габриела и Мария от 7.б клас. В рамките на Седмицата се проведе Празникът на буквите 

с 1.а клас и състезания по български език в 5, 6 и 7 клас.  

 Най-голям интерес и с висок градус на емоционални преживявания премина приказният карнавал. 46 деца, облечени като 

любимите си приказни герои, показаха атрактивност не само с оригиналността на костюмите, но и с репликите и разказите на своите герои. 

Пред очите на многобройната публика отново оживяха Пепеляшка, Малечка Палечка, Червената шапчица, Спящата красавица, Котаракът в 

чизми, Хитър Петър, Белоснежка и Червенорозка, Жабокът-цар и много други. Всички участници получиха грамоти, книги, тефтери, химикалки. 

В последния ден от седмицата 11 деца от 5 и 6 клас ще представят училището в Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ. 

 Една хубава творческа Седмица на литературните изяви, която тази година 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица посвещава 

на своя 50 – годишен юбилей. 

 Снимки от карнавала можете да намерите на страницата ни във Facebook. 



ПРОЦЕДУРА 

№ Дейност Срок 

1. Подаване на заявления от родителите с изразеното 
им писмено желание детето/децата им да постъпят в 1. 
клас. Със заявленията родителите представят  и другите 
документи, описани в т.2 от процедурата по приема 
/представят се и оригиналите на акта за раждане, и 
удостоверението за завършена подготвителна група или 
подготвителен клас за сверка/ 

  
  
  

28.05.2013 

2. Подбор на приетите заявления. Подборът се 
извършва от нарочно сформирана училищна комисия, 
която има следните задължения: преглежда подадените 
комплекти документи, прави подбор по определените 
критерии, писмено уведомява родителите, чиито 
комплекти документи не отговарят на изискванията 

  

28.05.2013 – 
30.05.2013 

3. Записване на първокласниците и разпределяне по 
паралелки. Разпределянето на първокласниците по 
паралелки се извършва от училищната комисия с оглед 
равностойността на възможностите на децата 

  

31.05.2013 – 
14.06.2013  

4. Родителска среща: 

1. Информация за сформираните паралелки  

2. Указания за началото на учебната година и 
попълване на информационна карта от родителите /по 
образец/ 

  
30.05.2013 

  
02.09.2013 

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 

2013/2014 ГОДИНА 

ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА 

 
 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

•Заявление от родителите /по образец/ 

•Копие на акт за раждане на детето 

•Копие на удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 


