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Ти целия скован от злоба си,  

 о шумен и разблуден град,  

 и твойте електрични глобуси  

 всуе тъй празнично блестят!  

 

 Че всяка вечер теменужена  

 ти виждаш бедните деца  

 и обидата незаслужена  

 по изнурените лица.  

 

 Съдбата рано ги излъгала,  

 живота сграбчил ги отвред  

 и ето ги: стоят на ъгъла,  

 с прихлупен до очи каскет. 

 

Какво им даваш от разкоша си  

 ти — толкоз щедър към едни,  

 а към бездомните Гаврошовци  

 жесток от ранни младини?  

 

 Пред твоите витрини блескави  

 накуп застават често те  

 и колко скръб в очите трескави,  

 и колко мъка се чете!  

 

 Но тръгват си те пак одрипани,  

 с въздишки плахи на уста,  

 а тез витрини са обсипани  

 с безброй жадувани неща… 

Ти целия скован от злоба си,  

 о шумен и разблуден град,  

 и твойте електрични глобуси  

 всуе тъй празнично блестят! 

Братчетата на Гаврош 

Христо Смирненски 



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 

      Христо Смирненски, голобрадият юноша, вече 

49 години е патрон на нашето училище. Ето защо 

седмокласниците Лили Иванова, Полина Иванова, 

Цветелинка Георгиева, Станислав Кръстев и 

Вилиян Бойков представиха кратка литературна 

програма, в която звучаха стиховете „Юноша“, 

„Братчетата на Гаврош“, „Черешка“. Те запознаха 

присъстващите с жизнения и творчески път на 

Ведбал – най-популярния псевдоним на твореца. 

      Христо Димитров Измирлиев, останал в 

литературата ни като Христо Смирненски е 

гениален поет, автор на разкази и фейлетони, 

редактор на хумористични вестници. За краткия 

си творчески път създава над 500 творби, в които 

основна тема е социалната справедливост. 

 

ПРОЕКТ "ЖЪЛТ МИНЗУХАР" 

      Проект ЖЪЛТ МИНЗУХАР стартира във 2. ОУ 

„Христо Смирненски“ – Берковица. Неговата цел е 

да запознаемладите хора с темата за Холокоста и 

да повиши информираността за опасностите от 

дискриминация. Засаждането на луковици и 

отглеждането на цветя учи децата на толерантност 

и уважение. Ето защо ученици от V и VI клас 

засадиха във формата на звезда луковици на 

жълти минзухари. Защо минзухари? Защото тези 

нежни цветя са символ на детската невинност и се 

садят в памет на един и половина милиона 

еврейски деца и хиляди други деца, загинали в 

Холокоста. А защо жълти? Жълтият цвят напомня 

за жълтата звезда, която евреите е трябвало да 

носят по време на нацисткото управление. Нека 

днес този слънчев цвят да символизира само 

радост и щастливо детство. 

      Проектът е целогодишна дейност в хиляди 

училища от цял свят, а Holocaust Education Trust 

Ireland снабдява училищата с жълти минзухари за 

посев през есента. 
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ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕЛИГИЯ 

– ПРАВОСЛАВИЕ 

 

      На 28, 29 и 30 септември 2012 година в Пловдив се 

проведе Първата национална конференция по Религия 

– Православие. Темата беше „Нравственото възпитание 

на учащата се младеж в съвременна България". 

Участник в инициативата на Пловдивската света 

митрополия и единствен представител от област 

Монтана беше Надя Тимчева – учител във 2. ОУ 

„Христо Смирненски“ – Берковица.  

 На конференцията се разгледаха важни въпроси, 

свързани с предмета Религия – Православие и 

необходимостта от изучаването му в училище чрез ЗИП 

и СИП.  

       В Пловдив присъстваха и делегации от 

православните църкви на Русия, Сърбия, Румъния и 

Гърция, които взеха активно участие във форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимката е от www.bg-patriarshia.bg 

УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ  И УЧЕНИЦИ = ЕКИП 

 

 Уважаеми ученици, 

 Преди повече от месец влязохме в 

класните стаи и сега  усилено трупаме знания и 

умения, необходими ни за нашата успешна 

реализация в променящия се глобален свят. 

Интернет страниците на 2. ОУ ни дават 

информация за училището и нашите 

преподаватели. В сайта можем да намерим 

информация за класните и контролните работи 

през 1. учебен срок, дните за консултации и ДЧК, 

учебната програма и извънкласните дейности в 

нашето училище. Можем да надникнем и в 

библиотеката, вероятно ще намерим желаната от 

нас книга. Правата и задълженията на учители, 

родители и ученици ще открием в опцията 

ДОКУМЕНТИ . Презентациите, публикувани в 

сайта, ще ни помогнат за по-доброто усвояване 

на учебния материал, а вестник «Ведбал» от 

септемри 2011 до септември 2012 ще прочетем в 

PDF формат. В опцията НОВИНИ ще разберем за 

успехите на децата  от нашето училище и за 

мероприятията , проведени от учители и ученици 

– заедно. Заедно, защото всички ние сме един 

екип и заедно ще успеем във всичко.  

 Отворете страниците и на 

електронния  вариант на вестник „Ведбал“. 

Постоянно работим за неговото усъвършенстване 

и обновяваме информацията в него. 



  

ПОЛИНА И СТАНИМИР С ПЪРВО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО 

СЪСТЕЗАНИЕ 

 Полина  Аврамова  и Станимир Красимиров от 2.ОУ „Христо 

Смирненски“ се класираха на първо място в Националния конкурс за 

ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912-1913 г. – война 

освободителна“.  

 Седмокласничката участва с реферат, отразяващ причините 

за конфликта, развитието на военните действия и изхода на войната. 

Шестокласникът пък впечатли журито с интервю, проведено с Младен 

Стоименов, чийто дядо - Младен Божинков участва в Балканската война и 

загива геройски край Люлебургаз. Паметна плоча с лика му е поставил в 

двора си потомъкът на героя, за да напомня за силата и героизма на 

българския воин.  

 Победителите се трудиха  под ръководството на г-жа Ирена 

Борисова – преподавател по история и география в училището. Работата в 

екип и амбицията за успех им помогна да постигнат желаното първо 

място. 

 Съюзът на ветераните от войните на България и 

Националният инициативен комитет за честване на 100 години от 

Балканската война 1912-1913 година, със съдействието на Министерство 

на образованието, младежта и науката организират всяка година 

конкурси с цел да се стимулира развитието на родовата памет и 

творческото мислене на учениците и да се възпитават младите хора в дух 

на патриотизъм и уважение към действията на предходните поколения. 

 Да поздравим победителите и тяхната учителка и да им 

пожелаем винаги да бъдат първи! 



  

Ние, творците от СИП Млад журналист във 2.ОУ 

„Христо Смирненски“ се наредихме на челно място в 

класирането на Националния ученически конкурс за 

литературно творчество и журналистика „Стоян 

Михайловски”- Русе 2012. Вестник „Ведбал“, който 

списваме ежемесечно, спечели поощрителна награда. В 

състезанието участваха последните три броя от 

училищния вестник, изготвени от нашия екип: Мария 

Ангелова, Мария Иванова, Габриела Петрова, Габриела 

Евалин, Борис Комарски, Иван Калинов, Анжелика 

Бендурска, Цветелинка Георгиева, Даниела Георгиева, 

Димитър Валентинов, Станимир Асенов, Красимира 

Маркова, Вилиян Бойков, Полина Аврамова и 

ръководителя ни  Венета Асенова.  

Второ основно училище „Христо Смирненски“ е 

единственото класирано училище, в което издателите на 

вестник са ученици от прогимназиален етап. 

В Петия национален конкурс за литературно 

творчество и журналистика „Стоян Михайловски” са 

участвали 435 млади автори от цялата страна с 569 

творби и 31 колектива /екипи на вестници, 

телевизионни и радиопредавания и журналистически 

материали/. Седемчленно жури с председател доцент д-р 

Руси Русев - преподавател в РУ „Ангел Кънчев” и ВТУ 

„Св.Св.Кирил и Методий”, е оценило  текстовете и е 

класирало участниците.  

Очакваме нашите награди! 



На море 
  

Навън е вече лято, 

слънцето силно пече. 

Хайде, събирай багажа 

и отивай на море! 

  

Там ще видиш ти вълните 

как се удрят във брега, 

стъпките след тебе ще изчезват 

още от първата вълна. 

  

Чайките над тебе ще летят, 

ще се плъзгат те по морската вода, 

а когато сутрин слънцето изгрява, 

няма по-голяма красота. 

  

Детски смях навсякъде се носи, 

радват се от все сърце, 

няма нищо по-прекрасно 

от нашето Черно море. 

  

 Цветелинка Георгиева 

Черно море 

  

Черно море е прекрасно, 

с тихи, спокойни вълни. 

Небето над него е ясно,  

огряно от слънчеви лъчи. 

  

Черно море е прекрасно. 

Водораслите, мидите, рибите 

виждат се толкова ясно 

в кристалните сини води. 

  

Черно море е прекрасно, 

с топли, солени води. 

На всекиго вече е ясно, 

че то ни омайва, нали! 

  

 Карла  Красимирова  

 Ученици от нашето училище  ни зарадваха с 

прекрасни резултати от Националния конкурс „Аз обичам Черно 

море“. В раздел „Поезия“  второкласничката Карла Красимирова - 

възпитаничката на г-жа Надя Тимчева, се класира на  4. място със 

стихотворението си „Черно море“, а Лора Живкова, чийто 

ръководител е г-жа Емилия Янева, зае 7. място. В раздел 

„Изобразително изкуство“ на девето място се класира рисунката 

на Славина Калинова, също от класа на г-жа Янева. 

 Във втората възрастова група шестокласникът 

Станимир Красимиров се нареди на 2. място със стихотворението 

„Да почистим брега на морето“, а седмокласничката Цветелинка 

Георгиева е шеста в класирането със стихотворението „На море“. 

Творбата на Даниела Георгиева от 6. клас е на осмо място. 

 Конкурсът се организира от община Несебър и 

Общински детски комплекс и е част от програмата на община 

Несебър за отбелязване на международния ден на Черно море - 31-

ви октомври. В тазгодишното издание на конкурса в трите раздела 

- фотография, литературно творчество и изобразително изкуство 

са се включили над 500 участници от цялата страна. Целта на 

състезанието е да привлече вниманието на младите хора към 

красотата на Черно море, важността им за икономиката на нашата 

страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, 

причинено от човешката дейност и да провокира активно 

екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната 

ивица и в морето.  



Липсваш ми море 

Лято, лято, лято. 

Как измина ти! 

С верни приятели добри 

и много весели игри. 

  

А есента долетя 

с жълти и кафяви листа, 

с пъстри дъги 

и слънчеви лъчи. 

  

И ти липсваш ми Черно море!  

Със твоите сини вълни, 

с прекрасното синьо небе, 

отразено в нашите очи. 

  

Ах, ти липсваш ми Черно море! 

С гларусите бели и води солени, 

с дюните големи и лицата ни засмени 

от тебе щастливо озарени.  

   

Лора Живкова 

Да почистим брега на морето 

  

Вятърът довея чудната идея, 

днешният ми ден да бъде посветен, 

на морските вълни и сините води, 

на ясното небе и лазурното море.  

  

Решението бе с приятели добри, 

вместо да играем весели игри, 

хартийка по хартийка ний да съберем 

и пясъчния бряг от боклук да отървем. 

  

И ето ни на плажа, държащи в ръка, 

чували за боклуци и няколко гребла. 

Събираме хартии, торбички и стъкла 

и чистиме задружно от отпадъци брега. 

  

Станимир  Красимиров  

Обичам Черно море 

  

Днес събудих се засмяна  

и щастлива от зарана 

пъхнах куфари в колата   

и събудих мама, тате. 

  

Дълъг път ни чака знам, 

на море отивам там. 

Там, където се синее 

и от изток руменее. 

  

Там е бурното море, 

синьо е като небе 

А се чудя аз защо 

го наричат Черното. 

  

 Даниела  Георгиева 



ИНТЕРВЮ 

 Алеко Куньов е учител по математика и 

физика в нашето училище. Той се съгласи да отговори на 

въпросите ни, свързани с преподавателската му дейност 

и наближаващия празник 1. ноември. Ето интервюто, 

проведено от нашия екип: 

1. Как бихте описали себе си като личност? 

Аз вече съм изграден като личност. Професионалист в  

работата си, с умерен, но силен характер. 

 2. Кои са вашите силни и слаби качества? 

Моите силни качества са вярата в моите ученици и 

готовността ми да помогна винаги в труден момент. 

Уважавам силните хора и не разбирам слабите. Не обичам 

лъжата и харесвам хора с характер на победител.  

 3. Имате ли хоби, любими занимания? 

Моето хоби е природата. Също така обичам и да чета, главно 

научно-изследователски книги.  

  4. Кое е най-важното, за да е един учител добър учител? 

Добрият учител трябва да е професионалист. Да борави умело с материала, който преподава и да умее да го представи по 

разбираем начин на своите ученици. Трябава да научи децата да мислят прагматично и да постигат успехи. 

 5. Призвание, занаят или професия е учителството? 

Учителството е преди всичко призвание. Не всеки педагог е добър учител.Учителят трябва да е професионалист и да дава всичко 

от себе си, за да изгради у учениците си положителни качества. 

 6. Кое ви мотивира и дава сили да продължавате да сте педагог? 

Вярвам, че след години учениците ми  ще бъдат по-добри от мен, че ще станат прекрасни хора. Вярвам в доброто и това ми дава 

сили да продължавам да бъда педагог. 

  



8. А като учител как изпълнявате мисията си на будител? 

Аз постоянно изпълнявам мисията си на будител. 

 

 9. Мислите ли, че понятието народен будител с времето ще загуби от 

значението си? 

Не мисля, че понятието будител ще изгуби значението си, защото всички 

ние помним и тачим нашата история, история наситена с велики имена – П. 

Хилендарски, С. Врачански, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, 

Иван Вазов и т.н. Светли имена, даващи ни сили да продължим напред като 

народ и да се гордеем, че сме българи. 

 

10. Как вие като преподавател по физика и математика провокирате 

вашите ученици към формиране на нравствени качества? 

С личния си пример. Учениците не могат да бъдат излъгани и само личният 

пример може да формира нравствени качества. Аз винаги съм готов да 

изслушам моите ученици и приемам тяхното мнение с разбиране. 

 

 11. Как се виждате след 5 или 10 години? 

Със сигурност по-мъдър. Ще продължавам да преподавам. 

 

 12. Вашето пожелание за учениците от нашето училище. 

Без дисциплина и без труд човек не може да постигне своите цели. 

Пожелавам на учениците от нашето училище да бъдат трудолюбиви, 

любознателни и внимателни. В днешния глобален свят, когато интернетът, 

мобилните комуникации и телевизията са навлезли дълбоко във вашия  

живот, вие трябва да се обърнете към книгите, към този извор на знания, 

който ще ви изгради като личности, като достойни граждани на нашата 

родина. 

  

7. Наближава 1. НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ. 

Според вас понятието будител запазило ли е възрожденското си 

съдържание, каква е ролята на днешните будители? 

Според мен понятието будител все още не е изгубило възрожденското си 

съдържание , въпреки духовното занижение на личността. За съжаление  

днес обществото се вълнува  повече от икономичската изгода, отколкото 

от нравствените качества на личността. Днешните будители трябва да 

изграждат възвишеност и духовно богатство у хората. 



1. НОЕМВРИ - 

ДЕН НА 

НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ  

В следващия брой четете: 


