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От 10 март 2015 година до 27 март 2015 година в столичната
галерия Credo Bonum беще изложена селектирана колекция от
проекти
екотабели
на
у ч е н и ц и ,
участници
в
Националния
к о н к у р с
" З е л е н а
вселена".
Рисунките
на
нашите
у ч е н и ц и
Гроздан Асенов
Борисов - 7.а
клас,
Елица
Момчилова
Тараланска от
3.а
клас
и
Лилия Иванова
Иванова - 8. клас също са част от тази колекция.
Авторите ще получат грамоти, удостоверяващи участието на
творбите им в изложбата.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
СИП Млад журналист
Ръководител: В. Асенова

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ
На 14 март 2015 година се проведе Областният кръг на Националното
състезание по информационни технологии "Знайко".
Двадесет и двама
ученици
от
нашето
училище от 2. до 7. клас
се
включиха
в
надпреварата.
Децата
трябваше да работят с
програми
според
характера на продукта,
който
искат
да
създадат.
Допустими
бяха
програмите
от
офис-пакета
на
Майкрософт, MS Paint,
Windows Movie Maker,
Microsoft Research Auto
Collage, Photo Story 3 for
Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint.
Второкласниците твориха на тема "Весели игри", а децата от 3 до 6 клас
създаваха приказни пъзели. Темата, по която работиха седмокласниците, бе
"Тийн свят – за по-добър свят".

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Награждаване на учениците, участвали и класирани в 1. кръг (февруари
2015 година) и Областния кръг (14 март 2015 година) на Националното
състезание по информационни технологии "Знайко".

ПЪРВО МЯСТО В ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОН
На 14 март 2015 година в град Монтана се състоя Областното първенство
по бадминтон за момчета и момичета – 5-7 клас.
Отборът на момчетата
от
нашето
училище
Стилиян
Димитров,
Цветомил
Митев,
Алекс
Тодоров и Иван Савов,
постигна убедителна победа
над
състезателите
от
областния град с 3/1 победи
и се класира на 1. място.
Първо място зае и
отборът на момичетата Диляна Йоцова, Моника
Йоцова, Боряна Цветкова,
Ванеса
Кирилова
и
Вероника Стефанова, който
победи
бадминтонистките
на Монтана също с 3/1
победи.
Момчетата
и
момичетата от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се
класират за Зоналното първенство, което ще се проведе в град Оряхово през
месец април 2015 година.
СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ
Слънчевото затъмнение e астрономично явление, при което Слънцето става
изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на
Луната.
Т о
с е
наблюдава, когато Луната е
между Слънцето и Земята
и трите небесни тела се
намират на една линия.
Хиляди хора по света
впериха поглед в небето, за
да
видят
слънчевото
затъмнение.
Явлението
започна над Атлантическия
океан, като Луната закри
напълно звездата ни над
някои откъснати острови, а
над Европа, Африка и Азия
затъмнението
бе
само
частично.
И деца от нашето
у ч и л и щ е
с ъ щ о
наблюдаваха това природно явление с телескоп и с маска.

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1.Б КЛАС
На 30 март 2015 година, в прекрасно украсена зала, децата от 1.б клас с
класен ръководител Д. Красимирова отпразнуваха своя първи голям празник "В царството на буквите".
Гости на тържеството бяха г-жа
Анелия
Якимова
–
Главен
експерт
„Образование“
към
ОбА
–
Берковица и Виктория Недкова - Директор на Второ основно училище
"Христо Смирненски" - Берковица.
Пред присъстващите на празника
учениците представиха приказката
"Защо угасна слънцето", пяха песни и
танцуваха. Класната ръководителка
поздрави първокласниците за блестящото им представяне и им пожела да бъдат все така любознателни и трудолюбиви, здрави и щастливи.
Тържеството завърши с изненада
от родителите - вкусна торта, а децата
получиха заслужени награди - грамоти и
книжки с приказки.
Г-жа Красимирова благодари на родителите за подкрепата, вниманието и
доверието, както към училището, така и
към нея като класен ръководител.

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В 1.А КЛАС
На 31 март 2015 година се проведе Празник на
буквите в 1.а клас. На тържеството присъстваха много
гости—родители, учители. С игри, песни и стихотворения децата доказаха, че вече могат да
пишат и четат.
Класен ръководител на първокласниците е г-жа Рени Крумова.

Великден е!

Великден

Днес тъжен ден е за света.
Разпънат е Христос на кръста.
Тъжат природата и хората,
защото той ни е опората.

Великден! Празник светъл и голям!
Всички да вървим във божия храм!
Нека с Възкресението да се поздравим
и пред Христос глави си да смирим.

А утре ще е ден прекрасен.
Ден светъл, весел, красен.
Камбаните на храма ще звънят.
Възкресението те ще възвестят.

Той, Христос, през лошо ни превежда,
към милост и добро ни той отвежда.
Пътя светъл ни показва в тъмнината,
болките ни изцелява от душата.

Великден! Христово възкресение!
Ден за пламенни молитви и смирение,
когато всеки с всеки ще се помири
и добро на ближния си ще стори.

Нека този чуден ден да славим!
Всичко лошо назад да оставим!
За благодат над цялата земя
горещо да помолим нашия светия.

Червени яйчицата ще сияят.
Ще напомнят за Христовата любов.
И птиците, и хората ще пеят
за доброта и обич ще отправят зов.

Иисус Христос е нашта светлина.
Нашата опора и човечността.
Той е в любящите ни и добри сърца.
Той за нас е обичта и радостта.

Празник е! Нека славим Него
за делото му - саможертва.
На кръста заради нащо благо,
той за доброто ни се жертва.

Деница Димитрова Славкова – 5. клас

Анелия Рениева Георгиева – 6. клас
Възкресение
Кукурякът цъфна на полето пак.
Кукувицата закука от горите чак.
Славейчето пее от зори до мрак.
Щъркелът затрака: трака – трак.

Утре е Великден – празник е голям.
Камбаните ще бият пак във божи храм.
Молитва ще отправя аз със плам.
Доброта и милост на всекиго ще дам.

Пролет пъстроцветна вече е дошла.
Носи радост тя на големи и деца.
Весели, щастливи са хорските лица.
Ангели красиви пърхат със крилца.

Яйчица червени с радост ще раздам.
Историята Иисусова аз от малка знам.
Всички, всички хора аз ще благославям
и молитва към Иисус горещо ще отправям.
Карла Красимирова Асенова – 4. клас

Великденско утро

Възкресение е днес

Пекна пролетното слънце,
щъркел шарен долетя.
Засмя се житеното зрънце
из плодородната земя.

Вест прекрасна се разнесе.
Отдалече долетя.
Златно слънцето напече.
Кукувицата запя.
Рано сутрин аз ще стана.
Ей, че хубав е денят!
Сякаш още от зарана,
Е изпълнен с мир светът.
Ние всички ще запеем
И молитви ще редим.
Ех, че меден звън се лее!
Ех, че хубав е денят!
Ден, в който всеки пее.
Небето весело се смее.
Ей, Великден е сега!
Стават, стават чудеса!

Минзухари лъчезарни,
весело навред цъфтят.
Маргаритките омайни
щастливо над земята бдят.
Утрин свежа е настала.
Ведър, слънчев небосклон.
Открива се зората бяла
и на слънцето сторѝ поклон.
Червени яйчицата греят
красят те къщите навред.
Децата весело се смеят
и кичат домове с венец.

Теди Тихомирава Тодорава – 4. клас

Вест прекрасна се разнесе.
Възкресението Христово извести.
Над земята наша се понесе,
с доброта и мир света покри.
Камбаните великденски запяха
с медени гласчета в утринта.
Хорските лица, виж, засияха
зарадвани от песента.
С „Христос воскресе“
хората се поздравяват.
„Воистина воскресе“
всички отговарят.
Великден е! Прекрасен ден!
Празник свeтъл е за мен!
Аз ще славя днес Христос,
че възкръсна тази нощ.
Натали Мирославова Тодорова – 5. клас

Стихотворенията участват в Националния конкурс „Христос возкресе
— радост донесе“ и Националния конкурс „Възкресение Христово“.

