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70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Ученици от Второ основно училище "Христо Смирненски" - Берковица, колективен член на СВВБ, се включиха в тържественото отбелязване
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За активното си участие в дейността на СВВБ - Община Берковица, учениците получиха парични и материални награди, а училището бе
отличено с плакет и грамота за своя колективен принос за съхраняване
ценностите на нашия народ и опазване на българския дух и традиции.

70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
На 9 май 2015 година
ученици от Второ основно училище "Христо Смирненски" Берковица положиха цветя и
се поклониха пред паметника
на загиналите във войните за
национално обединение и освобождение на България. По
повод 70-годишнината от победата над хитлерофашизма и
края на Втората световна война Христа Юлиянова рецитира стихотворението "Хотят ли русские войны", а
Александрия Русимова представи спомените на Цветелина Василева за нейния
дядо Иван Димитров - ветеран от Втората световна война.

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Четвъртокласничката Карла Асенова се класира на първо място в Националния конкурс за написване на есе, приказка, разказ или стихотворение по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев на тема: „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”, организиран от МОН и НДД. Тя зае почетното място със стихотворението «В света на приказките».
Конкурсът цели да формира у подраства-

щите определени нравствени и етични нагласи:
стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите,
към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека; вяра в победата на доброто и справедливото.
С участието си в състезанието децата научават
повече за сладкодумния разказвач на приказки

и навлизат в неговия вълшебен творчески свят.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ИТ СЪСТЕЗАНИЕ
Седмокласникът Дани Кръстев се представи достойно в Националното състезание по
информационни технологии „Знайко“. На 15,
16 и 17 май 2015 година в Пампорово той се
състезава със свои връстници от цялата страна. Темата, която ученикът избра за своя проект, бе съхраняване на природното богатство

на нашия край. В работата си Дани засегна
проблема за опазването на горите от изсичане.
Седмокласникът се включи активно в
различните състезателни игри, организирани
за участниците – карнавал, стрелба, хоро, и
демонстрира

своите

умения

по

музика

в

„Шоуто на талантите“.

„ВСИЧКИ БУКВИ ЗНАЯ, ВЕЧЕ СЪМ ГОЛЯМ И В БИБЛИОТЕКАТА ЧЕТА САМ“
„Всички букви зная, вече съм голям
и в библиотеката чета сам”. Под това мото премина посещението на първокласниците

от

Второ

основно

„Христо

Смирненски“

-

училище

Берковица

и

класните им ръководителки г-жа Р. Крумова и г-жа Д. Красимирова в Библиотека

"Йордан

Радичков"

-

Берковица.

Децата разгледаха отдела с детски произведения. Научиха как могат да станат читатели и как да заемат книги, които да
четат у дома. Получиха от своите ръководителки списък с книжките за летен
прочит. Запознаха се и с „Молбата на книгата“ – как да я четат и как да я пазят.
С вълнение и нетърпение бъдещите второкласници очакваха посещението си в
читалнята. Там децата с желание четоха любими приказки и показаха знания и
умения,

постигнати

през

учебната

Весело лято и до нови срещи в библиотеката, деца!

година.

ПРАЗНИК В 1. Б КЛАС
С

вечерно

„Здравей,

радиопредаване

ваканция!“

приключи

учебната 2014/2015 година за учениците от 1. б клас с класен ръководител Д. Красимирова. Тържеството, по случай завършването на първокласниците, се проведе в Детски
център „Камбанка“ и събра много
родители, учители и ученици. Получаването на свидетелствата за завършен 1. клас се превърна в истински празник за децата. Те се радваха на пост и ж е ни я та

с и

и

и с к р е но

с е

з а б а в ля ва х а .

Весела ваканция, скъпи деца!
ПРАЗНИК В 1. А КЛАС

Приключи учебната 2014/2015 година за учениците от 1. а клас с класен
ръководител

Р.

Крумова.

Тържеството, по случай завършването на първокласниците, се проведе в Детски
център „Камбанка“ и събра
много

родители,

учители

и

ученици. Децата рецитираха,

пяха и танцуваха. С вълнение
и гордост те показаха колко
много са научили през изминалата учебна година. Получаването на свидетелствата за завършен 1. клас се
превърна в истински празник за бъдещите второкласници. Те се радваха на постиже ният а

си

и

и скре но

се

заба вляв аха.

Весела ваканция, скъпи деца!
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