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ВЕДБАЛ

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
На 23 март 2015 година с литературни четения бе даден стартът на
Седмицата във Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица
под надслов „Фантастиката и фантазното в моя живот“, която се провежда в навечерието на Международния ден на детската книга.
Децата от подготвителната група с интерес слушаха приказката
„Принцът и костенурката“, а малките художници от 1. клас създадоха
илюстрации на любими фантастични приказни герои. Оспорвано бе литературното четене във 2.а и 2.б клас, където бяха излъчени най-добрите
четци на „Патиланско царство“ като непознат текст. Днес литературните
четения продължиха в трети и четвърти клас.
Прекрасни рисунки украсиха къта за ученическо творчество от
предварително обявения конкурс на тема „Моята среща с извънземни“.
В училището цареше творчески дух и настроение. Победителите с
нетърпение очакваха своите награди в края на творческата седмица.

СВЕТЪТ, В КОЙТО ИСКАМ ДА ИЗРАСНА
Под този надслов беше обявен епистоларен литературен конкурс във Второ
основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. Той е част от Седмицата
на творческите изяви, която традиционно се провежда в училището по повод 2
април – Международен ден на детската книга.
Осемнадесет момичета и момчета от прогимназиален етап написаха писмо до приятели и познати, до
политици, до хора на науката, до извънземни и космически приятели, до
татко и баба, до мама от името на неродения й син. Темата провокира не
само творческия талант на децата,
но и задвижи техните мечти и желания за един по-добър свят, в който
искат да израснат. Съвсем откровено
и по детски искрено учениците споделят размисли за актуалните проблеми на деня, от който не желаят да избягат, а виждат себе си като строители на утрешния хубав ден. Това създава усещане за оптимизъм и надежда и у
нас, възрастните.
Всички писма са изнесени върху литературно табло във фоайето на училището, а най-добрите ще бъдат наградени в края на творческата седмица и изпратени за участие в Национален конкурс на Българските пощи.

ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ХРИСТА ИВАНОВА
От 35 участници в Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ шестима са получили отлични оценки. Една от тях,
Отличен 5.75, е на Христа Юлиянова
Иванова от 6. а клас на Второ основно училище „Христо Смирненски“ –
Берковица. Най-масово участие в
олимпиадата имат седмокласниците
от 2.ОУ, които заеха съответно 5., 6.
и 7. място.
За първа година училищното ръководство присъжда плакет с логото на
учебното заведение за най-активно
участие и добро представяне в Областните кръгове на олимпиадите по
различните предмети.
Честити награди на шестокласничките Христа Иванова и Моника Доба
ромирова и на ученичките от 7. клас Виктория Костова, Александрия Русимова,
Диляна Анатолиева, Нанси Арсенова, Симона Красимирова и Паолина Василева.

СЪСТЕЗАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Поредната проява в рамките на Седмицата на творческите изяви са проведените днес две състезания по БЕЛ. Своята езикова подготовка и грамотност
показаха учениците от 6.а и 7.а клас в
открит урок пред останалите ученици
от прогимназиален етап.
В рамките на един учебен час отборите трябваше да се справят с редактиране на текст, да покажат умения за
анализ и разбиране на текст, да работят с тестови задачи. Вниманието на
аудиторията бе ангажирано с презентацията на отделните кръгове от състезанието. Макар да не липсваше състезателен дух, целта на тези открити
практики е преди всичко образователна. Освен граматически и правописни
задачи, с които отборите се справиха
много добре, учениците имаха възможност да чуят творби на Петя Дубарова, изпълнени с много въздействаща
емоция от талантливи ученици. Бяха прочетени и писма на участници в епистоларния конкурс на тема „Светът, в който искам за израсна“.
На състезанията присъстваха директорът на училището и преподаватели.

КАРНАВАЛ НА ЛЮБИМИ ФАНТАСТИЧНИ ПРИКАЗНИ И ФИЛМОВИ ГЕРОИ
Най-емоционалният и чакан момент от Седмицата на творческите изяви
бе проведеният днес в
салона на училището
карнавал. Тридесет и седем деца представиха
своите любими фантастични герои не само с
костюми, в които бяха
вложили много творческа фантазия, но и с култови реплики на героя.
Пред зрителите оживяха
Златното момиче, Баба
Яга, Дяволчето Фют, Котаракът в чизми, Пипи
Дългото чорапче, Спящата красавица, Червената шапчица, Снежанка, Алиса, Костенурката
нинджа и още много
обичани от децата герои.
Най-много се вълнуваха гостите на карнавала – децата от предучилищните групи на детските градини „Звънче“, „Пролетна дъга“ и „Малина“.

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ
Петъчният ден, 27 март 2015 година, постави края на традиционната във
Второ основно училище „Христо Смирненски” Седмица на творческите изяви,
преминала като своеобразен празник за всички нас – деца, родители и учители.
С разнообразни средства на изкуството и под
различна форма младите таланти показаха
своите умения да творят, да фантазират и да
преодоляват предизвикателства.
Грамоти и предметни награди директорът
Виктория Недкова връчи на победителите в
съответните направления: Най-добър четец –
Ивелин и Радослав (2. клас), Теа и Анимира (3.
клас), Мария Димитрова и Теди (4. клас); Епистоларен конкурс - Христа и Валери (6. клас),
Джулия, Нанси и Златина (7. клас); Състезание по български език и литература
– Боряна, Вероника и Моника Добромирова (6. клас), Виктория, Диляна и Стилиян (7. клас); Конкурс за рисунка - Шана (1. клас), Вилиян (3. клас) и Александър (7.
клас); Карнавален герой – Калия (3. клас) и Нанси (7. клас).
Директорът на училището връчи плакети с логото на учебното заведение на
шестокласничките Христа Иванова и Моника Добромирова и на ученичките от
7.а клас Виктория Костова, Александрия Русимова, Диляна Анатолиева, Нанси Арсенова, Симона Красимирова и Паолина Василева за активно участие и добро
представяне в Областните кръгове на олимпиадите по различните предмети.

Епистоларен конкурс
Светът, в който искам да израсна
Здравей мила мамо!
Това съм аз, твоето малко момченце! До скоро ти не знаеше, че ме има, но
щом научи, веднага ме обикна и започна да се грижиш за мен! Татко също ме
обикна. Всяка вечер, щом се прибере от работа, дълго гали коремчето ти, където аз живея, и ми разказва интересни случки от деня! Да, ушенцата ми вече чуват и ясно разпознавам твоя нежен глас. Чувам с каква любов говориш за мен,
чувам когато ми пееш, преди да заспя, но чувам и когато се оплакваш. Понякога звучиш тъжна и ядосана. В такива моменти се чудя как може да има някой,
който иска да разстрои прекрасен човек като мама. Та ти си толкова мила и
добра. Често споменаваш, че не искаш твоето малко момче да израсне в такъв
ужасен свят! Разказваш на своите приятелки какъв би искала да бъде и вярваш. Мила мамо, след като знаеш какъв трябва да бъде той и какво искаш, защо тъжиш? Недей! Аз ще ти помогна да изградим един прекрасен свят заедно!
Вече имам ръчички и краченца и веднага, щом се родя, ти ще ме научиш да ги
използвам и заедно ще построим един по-добър свят за нас. Майчице, нека и аз
те науча на нещо. Нашият свят е наше лично, малко късче от вселената. Например сега ти си целият ми свят. В коремчето ти ми е толкова уютно. Когато се
храниш ти, се храня и аз. Винаги избираш вкусна и полезна храна. Галиш ме с
нежните си ръце и ме наричаш с мили имена. Често ти махам отвътре и ти се
усмихвам. Пускаш ми приятна музика, на която се наслаждавам и често заспивам под нейните звуци. Вече знам, че ще бъдем прекрасно семейство – аз, ти и
татко.
Вече
толкова
много
ви
обичам.
Ето как аз, още нероден, имам своя прекрасен свят. Ти също го имаш,
майчице. Просто се огледай наоколо. Светът, в който искам да живея, е точно
такъв. Изпълнен с любов, с нежност и грижовни хора. Свят, изпълнен с положителни емоции. И той ще бъде такъв, мамо, защото ти възпитаваш и мен да бъда
такъв. Все пак аз съм бъдещето.
Ще обичам всяко листенце, всяка тревица, ще пазя майката природа, а тя
ще пази мен. Ще правя път на мравчицата, ще оставям трошици на птичката,
а тя в замяна ще ми пее с нежния си глас. Ще изхвърлям боклука в контейнера,
ще пазя чиста реката, а тя ще ме дари с питейна водица. Ще посадя дърво, а то
ще спира страшните бури в клоните си. Ще помогна на човек в беда, ще дам на
жадния вода, ще нахраня гладен, ще помогна на възрастен човек да нацепи
дървата си. Ще бъда, мамо, всичко това, което ти поиска да има в света.
Но сега още съм мъничък и тук ми е добре. А ти помни, майчице, добродетелите, които възпитаваш в мен, ще са точно ония, с които ще изградим света
утре!
Много
ви
обичам
и
с
нетърпение
чакам
да
ви
видя.
Твой нероден син.
Автор: Джулия Недкова Георгиева

Скъпа приятелко,
Реших да ти пиша, защото ти си най-близкият ми човек, с когото мога да споделя нещо толкова важно за мен. Имам една голяма
мечта, която е за по-добър свят и се опитвам да го открия… Но когато погледна навън, виждам един сив, твърде скучен за мен свят. Винаги си мечтая за Франция и Америка… Дали там е по-добре? Да, може би наистина е по-хубаво място за живеене. Знаех, че един ден
просто ще си тръгна от тук, че ще напусна България… И ако ми хареса в чужбина, там и ще остана!
И така… тръгнах на пътешествие из големия свят. Посетих Сърбия, Турция и Македония. Предстоеше ми още много градове и държави да посетя… Една вечер летях със самолет до Америка. Ах, толкова голяма… толкова красива!.. Всичко беше в хармония. Тази красива природа, този красив океан… всичко преливаше в едно цяло.
Дълго вървях по нюйоркските улици и мислех… Но нещо липсваше!
Нещо, което беше оставило голяма празнина в сърцето ми. Нещо, което не ме пускаше… Имах чувството, че бях забравила най-ценното.
Сякаш бях гост, който всеки момент ще си тръгне. Защото това не е
моят дом, нямаше кой да ме чака вечер късно да се прибера... Нямаше я тази любов, която запълва всеки един кът на душата ми, а навсякъде витаеше задушлив и студен въздох, който ме душеше и не ме
пускаше.
Беше нощ. Тъй самотна, тъй черна… Не се чувствах на място…
Тежка чужбина. Да, тя може да е красива, но не колкото родното
място, не колкото България. Та това е родината ни, в нея изживяваме всеки един момент. Тук сме се родили и тук растем. Няма нищо
по-хубаво от страната ни. Много от нас не я ценят, защото не виждат
какво всъщност е тя, тя е много по-ценна дори за някои чужденци….
и изведнъж разбрах, какво е България за мен. Разбрах, че на света
няма по-хубаво нещо от нея. Ето защо с това писмо реших да споделя
с теб чувствата си. Много поздрави на всички роднини и приятели.
Нямам търпение да си дойдеш. Сигурна съм, че много искаш да се
върнеш в своя дом, а дотогава много късмет и здраве. Утре си тръгвам и ще продължа пътешествието си, когато и ти се върнеш от Канада.
Целувки и прегръдки, Нанси!
Автор: Нанси Арсенова Михова

ДО
СТИВЪН ХОКИНГ

Здравейте г-н Хокинг,
Аз съм Христа и съм от България. Голяма Ваша почитателка
съм. Никога не съм се съмнявала във Вашия гениален ум и това ме
накара да напиша това писмо с една голяма молба – да изобретите
нещо, с което да вразумите хората. Аз не искам да живея в свят, в
който хората използват всички богатства на Земята, като я унищожават. Например защо трябва да използваме нефт и горива, които
разрушават озоновия слой, след като можем да използваме енергията на вятъра, водата, а също и слънчевата енергия. Аз искам да живея в свят, в който се използват екологични продукти, като се щадят
растенията и животните. Мисля, че хората започват да се самоунищожават с тези коли и самолети, които използват ресурсите на Земята. Ако хората продължават да изхвърлят всякакви отпадъци във
водните басейни, ще нарушат равновесието в природата, защото ще
умрат много същества.
Знам, че едва ли може да се изобрети машина или нещо подобно, което да налива ум на хората, но ако например имаше машина
на времето, бихме показали на хората какво би било бъдещето ни,
ако човечеството продължава да прави толкова непоправими неща.
Дано желанието ми не е твърде непоносимо за Вас, но ако е така, аз
ще се помъча да измисля нещо. Но тъй като нямам Вашите познания, ще мине много време, а то е ценно. А и Вас ще Ви чуят много
повече хора, отколкото едно 12 – годишно момиче от България. Благодаря за Вашия гениален ум, който сътворява невероятни неща.
С много голямо уважение!
Ваша най–голяма почитателка Христа
от малкия град Берковица в България.
Автор: Христа Юлиянова Иванова

СЕДМИЦА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ

