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ТРЕТО МЯСТО В РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ
Бронзови медали завоюва волейболният отбор
на 2. ОУ „Христо
Смирненски”
Берковица на Републиканско първ е н с т в о .

В ТОЗИ
БРОЙ:
Волейбол

2 0 1 4

На финалния
етап от Ученическите спортни игри
- волейбол момчета
(5 – 7 клас), участваха отборите на
София, Дупница,
Исперих, Пловдив,
Червен бряг (група
А) и Бургас, Попово,
Кърджали,
Добрич, Берковица(група
Б).

След категоричната победа над отборите на Попово
(2:0) и Бургас (2:1),
отборът на Берковица загуби от отбора на Кърджали
(0:2). Въпреки загубата, нашите волейболисти се класираха за полуфинала след победа
над момчетата от
Добрич (2:0), а отборът ни се нареди
на второ място в
г р у п а т а .
На полуфиналите с победи от
по 3:0 гейма Пловдив и Кърджали се
класираха за финала, а Берковица
и Исперих играха
за трето и четвърто място, където
момчетата от 2. ОУ

"Христо Смирненски" – Берковица
грабнаха бронзовите
медали.
Успешното
предста вян е
е
плод на неуморната работа на треньора на отбора Т.
Илиев – преподавател по ФВС в
у ч и л и щ е т о .

Класиране: 1. Кърджали, 2. Пловдив,
3. Берковица, 4.
Исперих, 5. Добрич,
6.
Червен
бряг, 7. София, 8.
Бургас, 9. Попово,
10. Дупница.

ТРЕТО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ
На Международни състезания
в румънския град
Бистрица Виктория Костова от 6.а
клас заедно със

своя партньор на
сцената Иван Калинов – бивш ученик на Второ основно
училище
„Христо Смирненс-

ки”Берковица,
завоюваха
трето
място за латиноамерикански
и
стандартни танци.

Литература за летен прочит

"Отечество любезно" - Иван Вазов
"Под игото" - Иван Вазов
"Към родината" - Атанас Далчев
"Принцът и просякът" - Марк Твен

5. КЛАС
Български народни приказки
Български народни песни
Български предания и легенди
7. КЛАС
Приказки на народите
„На прощаване” - Христо Ботев
Хитър Петър - Сава Попов
„Немили-недраги” - Иван Вазов
Приказки - Елин Пелин
„Опълченците на Шипка” - Иван Вазов
Български вълшебни приказки - Николай Рай- „Българският език” - Иван Вазов
нов
„Една българка” - Иван Вазов
Приказен свят - Ангел Каралийчев
„До Чикаго и назад” - Алеко Константинов
Старогръцки легенди и митове
„Бай Ганьо” I част - Алеко Константинов
Българска народна митология
„Неразделни” - Пенчо Славейков
Приказки - Шарл Перо
„Заточеници” - Пейо Яворов
Приказки - Братя Грим
„По жътва” - Елин Пелин
Старогръцки предания и легенди
„По жицата” - Йордан Йовков
Елин Пелин - разкази
6. КЛАС
Йордан Йовков - разкази
"Косачи" - Елин Пелин
"Приказка без край" - Михаел Енде
8. КЛАС
"Щастливият принц" - Оскар Уайлд
„Диви разкази” - Николай Хайтов
"Серафим" - Йордан Йовков
Стихотворения от Валери Петров
"Малкият принц" - Антоан дьо Сент-Екзюпери „Преди да се родя” - Ивайло Петров
"Басни” - Лафонтен
„Крадецът на праскови” - Емилиян Станев
“Братчетата на Гаврош” - Христо Смирненски „Песен за човека” - Никола Вапцаров
"Автобиография" - Бранислав Нушич
Стихотворения от Христо Смирненски
"Художник" - Веселин Ханчев
Стихотворения от Димчо Дебелянов
"Славеят на китайския император" - Ханс
Стихотворения от Елисавета Багряна
Кристиан Андерсен
„Нежната спирала” - Йордан Радичков
“История славянобългарска” - Паисий ХиленСтихотворения от Блага Димитрова
дарски
„В един есенен ден по шосето” - Павел Вежи“Къде си, вярна ти любов народна?” и “Вятър
нов
ечи, Балкан стене” - Добри Чинтулов
“Хубава си, моя горо” - Любен Каравелов
"Хайдути" - Христо Ботев

ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА
След като в часовете по литература се
запознахме поподробно с живота и
творчеството на Христо Ботев, на 7 юни
2014, заедно с класната си ръководителка В.
Крумова, посетихме
неговото лобно място
във Врачанския балкан. Преминахме през
село Челопек, където
разгледахме къщата

музей и паметника на
баба Илийца. След половинчасов поход от връх
Околчица, стигнахме до
скалата в местността
Йолковица, където е
убит големият поет и революционер. Поднесохме цветя и всички заедно декламирахме поемата „Хайдути” и „Хаджи
Димитър”. След това
продължихме за Черепишкия манастир.

Прекрасна местност, в
която са получили своето вдъхновение Софроний Врачански, Иван
Вазов, Алеко Константинов. Особено ни впечатли Вазовият кът. След
двучасова разходка из
град Враца се прибрахме уморени, но удовлетворени и с много впечатления от този слънчев ден.

ВТОРО ОСНОВНО

ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТА

УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ” ПРОЕКТ
“ЕДНАКВИ В
МНОГООБРАЗИЕТО”

Семинари
Театрална и танцова формация
Дидактически материали и реклама
Консултации, дискусии, кръгли маси

Рекламни химикалки, тениски и раници
При изключителен интерес премина раздаването на рекламни химикалки, тениски и
раници на ромски родители и деца в квартал Раковица. Родителите изказваха благодарност за поднесените подаръци, а децата искрено се радваха.

Химикалки

Тениски

Координаторът на проекта
Поля Димитрова раздава
раници на ромски деца

По време на проекта бяха:

проведени два обучителни семинара за
педагози

сформирани две формации—театрална
и танцова

закупени театрални и национални костюми

беше създадена информационна банка с
дидактически материали

разпространени информационни материали в местните медии

отпечатани рекламни брошури

транспортирани учениците

беше изграден консултативен кабинет в
помощ на ученици и родители

проведени беседи, кръгли маси и семинари с родители

закупена бяла дъска и училищни пособия
 раздадени рекламни химикалки, тениски
и раници на ромски деца.

Бъдещата осмокласничка
Грета много се зарадва на
раничката и тениската

