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Д е н я
н а
н а р о д н и т е
б у д и т е л и .
Главният учител
Надя
Тимчева
„Народните
б у д и т е л и !
Хилядите знайни
или
незнайни
б е з и м е н н и
книжовници,
з о г р а ф и
и учители, които
от век във век, с
измъчени тела и
души, са правили

т а к а ,
ч е
историята
да
диша…”
С тези думи
з а п о ч н а
тържеството
в
нашето училище,
посветено
на

п р е д с т а в и
презентация
за
историята
на
този ден, като
проследи
в
стихове и проза
имената на онези

б ъ л г а р с к и
будители, които
всеки
българин
трябва да знае и
помни.

Д ъ л б о к
поклон
на
учителя,
на
писателя,
на
ху д ож ни к а
и
артиста,
на
публициста,
на
всички, които не
се предават в
битката
за
българщината, за
да
съществува,
въпреки всичко,
българският дух.
Това
бе
родолюбивият и

признателен дух,
който
витаеше
м е ж д у
учениците в
навечерието
на този само
б ъ л г а р с к и
празник.

Второ основно училище
“Христо Смирненски” - Берковица

Детското
полицейско
управление към нашето училище
п о с е ти х а
днес
Психологична
лаборатория - гр. Монтана, която е
част от структурата на Института
по психология на МВР.

Устремени към бъдещето,
следваме традицията!

2ou-berk.com

Отборът на 7.а клас победи в проведеното
състезание по волейбол този месец. След срещи
между паралелките на финала се състезаваха
отборите на 5. и 7.а клас. Първенци станаха
седмокл асниците
сл ед
оспорвана
игра.
Победителите
получиха
поздравления
за
представянето си, торта и лакомства.

Награди от международен конкурс
на
о тп ад ъ ц и т е
по
плажната ивица и в
м о р е т о .
ПОЕЗИЯ – 1. ГРУПА
(1.

За
поредна
година наши ученици
участват
и
печелят
н а г р а д и
о т
Международния конкурс
„Аз обичам Черно море“,
организиран от МОН,
РИО Бургас, Община
Несебър,
Национален
дворец на децата и ОДК
Н е с е б ъ р .
Състезани ето
е
част от програмата на
община
Несебър
за
отбеля зван е
на
31
о к т о м в р и
–
Международния ден на
Черно море, и има за цел
да привлече вниманието
на младите хора към
красотата на Черно море
и
крайбрежието,
важността
им
за
икономиката на нашата
страна,
вредите
от
замърсяването
на
крайбреж ната
зон а,
причинена от човешката
дейност, и да провокира
акти вн о
екол оги чн о
поведение за намаляване

–
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КЛАС)

І
място
Лора
Людмилова Живкова – ІV
к л а с ,
” М о р е ”
ІІ
м я сто
Карл а
Красимирова Асенова ІV клас, „Нежно море”
ІІ
м я сто
Те д и
Тихомирова Тодорова- ІV
клас,
„Синьото
море”
ІІІ място - Зорница
Бориславова Велкова –ІІI
клас,
„На
плажа”
ПОЕЗИЯ – 2. ГРУПА
(5.

–

7.

КЛАС)

ІІ място - Дани Ивайлов
Кръ стев,
V ІІ
кл ас,
„Обичам
морето”
ІІ място - Стела Паунова,
VІ клас, „Мое море”
ІІІ място - Любослава
Георгиева
Иванова,VІ
клас, „Обичам те, море”
ІV
място
-Диана
Павлинова
Йонова, V
клас,
„Мое
мило,
слънчево
море”
ПОЕЗИЯ – 3. ГРУПА
(8.

–

12.

КЛАС)

ІІ
място
Тихомир
Тихомиров Тодоров,VІІІ
клас,
„Разговор
с
м о р е т о ”
ІІІ място - Глория Янева,
VІІІ
клас,
„Морето”
ПРОЗА – 2. ГРУПА
(5.

–

7.

КЛАС)

І
място
Теодора
Тодорова Андреева, VІІ
клас, „Да опазим морето”
ІV
място
Христа
Юлиянова Иванова, VІ
клас, „Прекрасен миг от
Черно море”.
ТВОРБИ
На плажа

Щом лятото дойде
не чакам и час.
Със мама и тати
отивам на плаж.
Приятелю мой,
ще попиташ къде.
Отговарям веднага на Черно море
Тук мидички виждам
и слънце събирам.
А пясъка златен
с крачета подмятам.
Прекрасно си мое,
ти Черно море!
Обичат те всички
от цяло сърце.
Зорница Велкова, 3.
клас

Нежно море

Разговор с морето

Ето го Черно море.
Прекрасно, спокойно и ведро.
С разстлано безкрайно небе,
с утро, прохладно и свежо.

Морето нашепва със своите вълни
за бури жестоки и топлите дни.
За морския бриз и златистия пясък,
ах, чухте ли морския плясък!

Това е моето Черно море,
златен пясък, разпенени вълни,
вечерен бриз, усмихнато лице,
озарено от слънчеви лъчи.

Вървях аз по бряг – уморен, отегчен
и слушах гласа на вълните.
От шума им аз истински бях запленен,
загледан в безкрая, в мечтите.

Обичам те Черно море,
ширнало синьо лице.
Усмивка ти мила дарявам
на твоята мощ се възхищавам.

Но ето морето сърдито реши
своята болка то да сподели.
Нефт, химикали и всякаква смет
изхвърлят се, казва, в мене без ред.

Прегръщам те Черно море,
защото си мило и нежно,
сякаш прекрасни коне
препускат на воля безбрежно.

Виж! - рече ми то. Колко много боклук!
Виж как замърсяват водите ми.
Огледай се хубаво, всичко е тук!
Каза то, гледайки право в очите ми.

Ето те Черно море
с вълни топли и сини.
Добро като малко дете,
а на милиарди години.

И реших да помоля аз всеки от вас
да почисти брега на морето.
Да пази водите му всеки от нас,
за да има синева на небето.

Карла Асенова, 4. клас

Тихомир Тодоров, 8. клас

Море

Синьото море

Липсваш ми море
със синьото небе.
С морските вълни
и детските игри.
С пясъчните замъци
и радостните викове на малките деца.

Хей, море! Защо се сърдиш ти?
Обиди ли те някой? Ти кажи!
Защо с вълните сини си играеш
и за пясъка златист нехаеш?

Ти липсваш ми море
с безкрайните си плажове,
с пясъка и дъха на вятъра,
със изгрева на слънцето,
огряващо безкрайната ни морска
шир.
Ти липсваш ми море
и крясъка на чайките и гларуси,
прохладните разходки призори.
Ти липсваш ми море!

Ах, причината за твоя яд открих
и болката в сърцето ти долових.
Сърдито си, че мръсен е брегът ти,
че никой се не грижи за домът ти.
Но ето днес ти обещавам аз
за тебе да се грижа всеки час.
Да пазя свято твоите води,
за да си чисто ти, нали!
Теди Тодорова, 4.
клас

Обичам морето

Мое море

Морски вятър брули скалите.
Студени пляскат вълните.
Лунна пътека огрява душите.
Вечер е. Волно дишат гърдите.

Морето, ведро и спокойно,
потънало във утринна роса.
Огряно е от слънцето ни знойно,
докосва българската ни земя.

Тичам по морския пясък
и пяна целува следите ми.
Поглеждам звездите,
а капки галят косите ми.

Вечерен бриз нашепва ясно,
приказки шепти, стихове реди.
Вълна се удря във скалите бясно,
солени мехурчета леко множи.

Лек и пречистен политам –
сякаш ме носят вълните ти,
какво ли има се питам
там, дълбоко в дълбините ти.
Като в рибарска мрежа ти си ме вплело.
Сърцето и душата отдавна си ми взело.
Без теб, море вълшебно, не мога да живея!
За теб, море любимо, цял живот ще пея!
Дани Кръстев, 7. клас

Светла пътека чертае луната,
хвърля се властно над сини води,
звучно отеква гласът на водата,
стихове морски отново реди.
Къде, море, така със тази сила?
Къде отнасяш пясъка сега?
Върни се тук, виж, аз съм скрила
в сърцето си за тебе радостта.
Стела Паунова, 6. клас

Обичам те, море

Мое мило, слънчево море

Бурно и пенливо,
толкоз закачливо.
Теб, море, обичам,
в теб, море, се вричам.

Мое мило, слънчево море
отразено в синевата на небето.
Прегръщам те със нежни си ръце.
Обичам те с душата и сърцето.

Ти, море, лудуваш,
ти, море, бушуваш.
Ти, море, си тъй прекрасно
дори когато си ужасно.

Радвам се на лъчите ти прекрасни,
на вълните бистри като светлина.
Те певци са мили, сладкогласни,
пълни са със много доброта.

Там на хоризонта кораб се белее,
а над него чайка волно си се рее.
Ах, море красиво, колко те обичам,
в теб, море любимо, вечно ще се вричам.

Бляскави лунни пътеки
нощта са буйните вълни.
Ти направи ги вълшебни
всичките ми летни дни.

Дай да те прегърна
и знай, отново ще се върна!
При теб, море, бурно и пенливо,
при теб, море, толкова красиво!
Любослава Иванова, 6. клас

Диана Йонова – 5. клас

Да опазим морето!
Обичам нашата родина с прекрасната си природа. Обичам нашите планини
с бистрите езера, обширните равнини и низини, буйните и пенливи реки. Но наймного обичам морето. Синьо и спокойно в тихите летни дни или черно, сърдито и
бурно, то винаги е прекрасно. Нашето море свързвам винаги с ваканцията, игрите
и забавленията. Водното колело, чайките, златните кули от пясък и вечерните
разходки в морската градина дълго остават в съзнанието ми след почивката.
Прекрасно е нашето море, но като всяко хубаво нещо, за да го имаме трябва
да го пазим.
А ние пазим ли го?
Болно ми става, когато но плажната ивица виждам разхвърляни чашки от
кафе, кочани от варена царевица, бутилки и други всевъзможни боклуци. Тъжно
ми е, че плажните ивици стават все по-малки от безразборното застрояване, че в
морето вместо морски обитатели, плуват мазни петна. Ние, хората, не осъзнаваме,
че замърсяването в един момент ще стане необратимо. Не се ли вразумим, от
желано място за почивка нашето Черноморие ще се превърне в бунище. А е нужно
съвсем малко. Всеки съвестно да изхвърля боклука си в оказаните за това места,
заводите да пречистват отпадните си води, да се спрат грозно никнещите по
плажните ивици хотели, дискотеки и капанчета.
Обичам те, море! Бъди благословено чисто, пенливо, примамващо. Бъди
вечно!
Теодора Андреева, 7. клас
Морето

Прекрасен миг от Черно море

Тичам по брега мечтаейки с водата да се слея,
а вятъра нежно развява ми косите.
Пенливите вълни краката ми заливат,
а морски пясък по тях се лепи.

В ъ рв я п о п л аж а, а
златистите
песъчинки
гъделичкат пръстите на босите
ми крака. Палавите вълни ми
нашепват чудни истории за
раждането на всеки нов ден под
златистите лъчи на изгряващото
слънце. И знаете ли чии са тези
пенливи вълни, искрящи на
слънцето песъчинки, красивите
морски плажове? На Черно
море, нашето Черно море!
Бях на брега, когато
красивото червено слънце
изгряваше, а белите вълни,

Погледни към синьото небе ,
и ще видиш колко много чайки летят над теб.
Те летят в захлас слушайки
как морски вълни разбиват се в скали.
Стъпките ми в пясъка нежно оставаха,
а водата плавно ги заливаше,
Слънчеви лъчи игриво отразяваха се,
в палави вълни се сливаше.
Глория Янева, 8. клас

приличащи на разпилени бели перушинки, идваха към мен и се закачаха.
След това се връщаха към дълбокото синьо море, за да научат за още нови
чудновати неща, идващи от дълбините на Черно море. И отново да дойдат и да ми
ги разкажат.
Вървях по брега и нещо започна да боде босите ми крака. Боже, колко много
морски таралежи. И все още дишат, живи са. Каква ли буря ги е изхвърлила
навън! Започнах да ги хвърлям един по един към разпенените вълни…
Христа Иванова, 6. клас

МЕДАЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИТО „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“
Третокласничките

Елица

Момчилова Тараланска и Галина Георгиева
Василева се класираха на 3. място в
Международния
математически
турнир
„Математика без граници“ - есенен тур, който се
проведе на 22.10.2014 година. В състезанието
участваха 47 ученици от 2. ОУ “Христо
Смирненски“ – Берковица от 2. до 8. клас.
Победителките получиха медали, а всички
участници в надпреварата - сертификати за
участие.
Турнирът се провежда за втора година и в него
се включват 10 000 участници от 33 страни, от 5
континента.
Горди сме, че Елица и Галина са медалисти.
Вярваме в успехите на нашите ученици и очакваме още награди и призови
места в следващите турове от математическото състезание.

ХЕЛОУИН

Хелоуин e маскарад,
който се провежда на 31
октомври
най-вече
в
англоговорящите страни .
Празникът
бе

отбелязан и във нашето
училище.
Учениците
изработиха характерната
за празника украса и
декорираха класните стаи.
Хелоуин
води
началото си от келтския
езически ритуал Самайн
(Samhain) и съвпада с
ч е с т в а н е т о
н а
католическия ден на Вси
светии.
По
традиция
децата носят страшни
костюми, тиквени фенери
и обикалят съседите си,

като искат бонбони и
с л а д к и
с
предупреждението, че ако
не получат такива, ще им
"изиграят номер".
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