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Денят на народните будители – онези,
които преди много години запалиха искрата на
просветата и културата в душите ни и съхраниха през
вековете духовните ценности на нацията и нейния
морал.
Ден, посветен на делото на книжовниците, просветителите, на борците за
национално освобождение - Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Матей Граматик, Св. Иван
Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен
Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.
За да отдадем заслужената признателност към най–светлите имена на българското
духовно минало ние, Лили Иванова, Полина Иванова, Цветелинка Георгиева, Вилиян Бойков и
Станислав Кръстев, представихме урок по родолюбие, с който припомнихме имената на
будителите, поддържали огъня на духовността и силата на българина. Върнахме присъстващите
към нашето минало, към онзи „низ от светли имена“ на българи, които не оставиха от България
само парче земя.

ДНЕШНИТЕ БУДИТЕЛИ
ДНЕШНИТЕ БУДИТЕЛИ

КОИ СА ДНЕШНИТЕ БУДИТЕЛИ ?

Според мен днешните будители са
просветните дейци, които полагат усилия за
развитието на просветното дело. Всеки народ
заслужава да бъде просветен и да развива научните
достижения.За това ролята на училищата и
институтите е голяма. За мен учителите са първите
ни будители, които ни запознават с историята,
обичаите и нравите на нашия народ. Будители са и
днешните учени, които разработват и внедряват
нови технологии в полза на човечеството.
Други будители са писателите, поетите,
артистите, музикантите и въобще хората на
изкуството. Макар и в условия на криза се грижат за
нашето духовно израстване.
Днес, когато живеем в нашия общ дом –
Европа всички тези хора запознават другите народи
с нашето изкуство и история.
Днешните политици също са будители.
Те коват нови закони за утвърждаване на
демократичните ценности в България. Без усилията
на всички тези будители народът ни ще е духовно
беден.
Дани Кръстев - 5.а клас

За да отговорим на този въпрос, трябва
първо да осъзнаем добре какво означава думата
будител. Знаем, че само ние, българите, имаме такава
дума .
Будител е термин в съвременния
български език със смисъла на човек, които през своя
живот със силно родолюбиво чувство активно
популяризира знанието за нашата история и език , бит
и култура. Тези хора поддържат жив националния ни
дух .
В миналото народни будители са били
Паисий, Софроний, Вазов, Левски, Ботев, Каравелов и
много други. Като будители са определяни просветните,
религиозните и революционните дейци от Българското
възраждане в периода XVIII - XIX век.
Днес е трудно да напишем имената на
днешните будители. След години това ще направи
историята. Но ги има. Към тях аз причислявам всички
настоящи училищни, книжовни, читалищни,
театрални, музикални и други културни дейци. Те
допринасят с делото си за духовното израстване и
възпитание на младите българи.

Джулия Георгиева - 5.а клас
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП
Във връзка със Световния ден за възпоменание
на жертвите от пътни инциденти в нашето училище се
проведе състезание по БДП. Участваха ученици от 5. до 8.
клас, които редиха пъзели с пътни знаци и решаваха тестови
задачи.
Учениците от начална степен посетиха различни
кръстовища в града. Те показаха, че знаят правилата за
движение по пътищата и умеят да ги спазват.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „КАК ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРОМЕНИ МОЯ ГРАД"
Всеки от нас иска да живее в чисто и подредено населено място. Националният конкурс за детска
рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град“ даде възможност на децата да помечтаят и да
претворят фантазиите си в рисунки. Първокласниците от нашето училище участваха в състезанието, за да
покажат своя талант и да представят визията си за по-спретнат и по-красив град. Александра Александрова,
Богдан Сергеев, Галина Василева, Елена Парашкевова, Елица Тараланска, Лора Каменова и Милен Георгиев,
ученици от 1.а клас, се представиха достойно.Те получиха грамоти и много предметни награди.
Надяваме се, че рисунките им ще се превърнат в реалност!

БЕСЕДА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ДОБРОТАТА И
ПРИЯТЕЛСТВОТО
21. XI (Въведение Богородично) е един от 12-те православни църковни празници, който се свързва с
настъпващата зима и очакването на Рождество Христово. От 1929 година с решение на светия синод на БПЦ е
обявен за Ден на християнското семейство и на православната учаща се младеж.
Днес, 19. ноември, два дни преди църковния празник, в нашето училище се постави началото на нова
традиция – изнасяне на беседи пред учениците от преподаватели в училището по общочовешки християнски
проблеми. Началото постави г-жа Надя Тимчева – начален учител и преподавател по СИП Религия. За семейството,
което е свято, за добротата, която все повече бяга от човешките сърца, за приятелството, което ни е така необходимо,
за дарената усмивка, която срещаме все по-рядко, за всичко това, изказано с толкова топлота и сърдечност,
слушахме в захлас словата на г-жа Тимчева. И както при причастие по време на служба, така тези слова докоснаха
душите и сърцата ни за борба със злото – в себе си и в света. Малките ученици от СИП Религия рецитираха
колективно „Молитва” на Иван Вазов, която също предизвика у нас безброй въпроси за вечните неписани божии
правила. А когато след беседата директорката на училището ни призова да прегърнем приятеля до себе си,
почувствахме, че всички ние, учениците от 2. ОУ, сме един голям колектив, в който всеки трябва да бъде
съпричастен към проблемите на другия. И да го уважава така, както би искал да уважават и обичат него самия.
Хубаво начало на хубава нова традиция. Дано да я продължим...

Всяка година река Дунав вдъхновява стотици деца
да участват в Международния конкурс за детско творчество на
тема: "Бъди активен, защити реките!" с 3D творби от
материали, събрани по брега на реката. Състезанието се
провежда под егидата на Международната комисия за
опазване на Дунав.
Шестокласникът Станимир Асенов участва с
уникална триизмерна творба, изработена от мъх, камъни,
шишарки, хартия, найлонови торбички и дърво. За
сътвореното от него „екологично” произведение той получи
грамота и награда.

ПЛЕВЕН
„Опознай родината, за да я обикнеш!“ – под
този надслов решихме да проведем екскурзия до Плевен.
Град със славна история и героично минало.
И ето един ноемврийски ден потегляме. Пристигаме в града
и веднага се отправяме към Панорамата „Плевенска епопея
1877 година“. Паметникът е изграден на хълма, намиращ се
в района на Скобелевия парк музей, непосредствено до
турския редут Кованлък, където по време на Третия щурм за
Плевен се водят едни от най-кръвопролитните сражения.
Влизаме. Екскурзоводката ни въвежда от зала в зала и ни
разказва за събитията, случили се тук преди 135 години.
Впечатлени сме от архитектурата и от перфектното
съчетание на историческите факти с художественото им
пресъздаване върху панорамното платно. Прекланяме се
пред храбростта на воините, сражавали се и загинали за
свободата на България.
Отиваме в центъра на града. Виждаме един от
символите на Плевен - параклис-мавзолей “Свети Георги
Победоносец”. Самата сграда е паметник на културата с
национално значение, посветена на паметта на загиналите
руски и румънски бойци в сраженията около Плевен през
Руско-турската война, а жертвеникът, в който гори вечният
огън, припомня на жителите и посетителите за събитията
през 1877-1878 година.
Разглеждаме центъра и се отправяме към
автобуса. Време е да се запътим към родна Берковица.

Учениците от 6.а, 6.б и 7.б клас

ЕКСКУРЗОВОДСКА БЕСЕДА В ПЛЕВЕНСКАТА ПАНОРАМА
В уводната зала са изложени 6 картини. В първата картина се представя събирането на кръвен данък през XIV век - падането на
България под турско робство до края на XVIII век, близо 400 години. Българите се противопоставят на турското нашествие като организират
въстания. Широк отзвук сред населението намират въстанието на Константин и Фружин и Чипровското въстание през XVII век. Възникването
на хайдутството по нашите земи също е начин да се опълчи българинът на османците.
На втората картина е изобразен момент от Априлското въстание, което избухва през 1876 година. На нея Георги Бенковски чете
кървавото писмо. Райна Попгеоргиева носи знамето с надписа “Свобода или смърт”. Въстанието е потушено. 30 000 българи загиват, а 80
селища са опожарени. Въстанието намира широк отзвук в цяла Европа и на територията на България пристигат чуждестранни журналисти,
които описват случващото се на българска земя. В Русия се организират протести в подкрепа на българския народ. Именно тези протести в
Санкт Петербург са изобразени на 3. картина. Руският народ загрижен за угнетените българи, подтиква руското правителство да се
противопостави на турската страна. На 24 април 1877 година Александър II обявява война на Турция.
Десантът на р. Дунав е отразен на 4. картина, а на 5. картина е изобразен генерал Гурко. Сраженията на връх Шипка са представени в
последната 6. картина. Целта на българските опълченци е била да отрежат пътя на Сюлейман паша, за да не се слее неговата армия с войската
на Осман паша, което би направило турската армия непобедима.
Зала Панорама е изградена в кръгова композиция и създава илюзията за присъствие на бойното поле. Илюстрациите изобразяват
сражението за освобождението на Плевен през септември 1877 година, преди 135 години. Осман паша се укрепява в Плевен през юли същата
година, а русите идват през декември. На 11. и 12. септември турските позиции са атакувани от руснаците под командването на генерал
Скобелев. Армията му, разположена на 7 километра от града, тръгва в 3 часа следобяд. Отрядът наброява 13 000 руски войници, от които 3 000
пехотинци. Само за няколко часа турците се предават, но между 5 000 и 6 500 бойци загубват живота си. Скоблев губи половината си армия.
Плевен е заграден от руските войски и битката продължава до декември. Два месеца турските войници остават блокирани от 120 хилядната
руска армия. На 10.12.1877 година османците се опитват да пробият блокадата, но не успяват и капитулират. Плевен е свободен.
Зала Диорама е изградена в полукръг. Изображенията представят битката на 10.12.1877 година – опитът на турската войска да
премине през блокадата.
В последната зала са изложени експонати, използвани във войната, и картини, изобразяващи капитулацията на Осман паша.
На 31.01.1878 година Турция официално се предава, а на 03.03.1978 година се подписва Санстефанският мирен договор и България
официално е възстановена на картата на Европа.

