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1 НОЕМВРИ — ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
„Народните будители! Хилядите знайни или незнайни безименни книжовници, зографи и учители, които от век във век, с измъчени тела и души, са прав и л и
т а к а ,
ч е
и с т о р и я т а
д а
д и ш а … ”
С тези думи започна тържеството във Второ основно училище „Христо Смирненски” - Берковица, посветено на Деня на народните будители. Главният
учител Надя Тимчева представи презентация за историята на този ден, като
проследи в стихове и проза имената на онези български будители, които всек и
б ъ л г а ри н
т р я б ва
д а
з на е
и
п о мн и.
Дълбок поклон на учителя, на писателя, на художника 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 между учениците на
2. ОУ на този само български празник.
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
СИП МЛАД ЖУРНАЛИСТ
ВЕНЕТА АСЕНОВА

ПОРЕДНА ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА МЛАДИТЕ
НИ ЖУРНАЛИСТИ
Младите журналисти от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класираха
на 3. място в осмото издание на Националния конкурс „Стоян Михайловски“. Екипът, който списва
училищния вестник „Ведбал“, участва за поредна
година в конкурса. Майсторите на словото спечелиха поощрителна награда през 2012 година, втора
награда през 2013 година, а тази година заеха третото място и се наредиха до клубове по журналистика и гимназии от Русе, Пловдив, Стара Загора и
Т
р
о
я
н
.
От няколко години вестник „Ведбал“ присъства активно в училищния живот. Ежемесечното издание информира читателите си за мероприятията и инициативите, състояли се в
учебното заведение, и за
многобройните състезания
и конкурси, в които учениците участват и печелят
награди. Малките журналисти провеждат интервюта, пишат стихове и разкази, участват в обновяването на електронния вариант на вестника с адрес www.vedbal.dir.bg, изработват брошури, фотогр а ф и р а т .
НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
За поредна година ученици от нашето училище участват и печелят награди
от Международния конкурс „Аз обичам Черно море“, организиран от МОН, РИО
Бургас, Община Несебър, Национален дворец на децата и ОДК Несебър.
Отличените в надпреварата деца получиха диплом за успешното представяне и
предметни награди. Имената на победителите, както и най-добрите творби, бяха
публикувани в специално издание, което получиха и нашите участници.
Състезанието е част от програмата на община Несебър за отбелязване на 31 октомври – 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 крайбрежната зона, причинена от човешката дейност, и да провокира активно екологично
поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето. ПОЕЗИЯ
– 2. ГРУПА (5. – 8. КЛАС)
ІІI място - Карла Красимирова Асенова - V клас, „Морски сън”
ІV място - Теди Тихомирова Тодорова - V клас, „Морето”
ІV място – Натали Мирославова Тодорова - VI клас, „Песента на морето”
ІV място – Росица Бойкова Бориславова – VI клас, „Морски идеи”

Седмица на мобилността
В периода 26 – 31 октомври 2015 година се състоя седмица на мобилността под
надслов „Избери. Промени. Комбинирай.“ В
инициативата активно се включиха и ученици от нашето училище.
Третокласниците и четвъртокласниците
се състезаваха като решаваха тестови задачи
по БДП. Отборът на 4.а клас - Зорница, Божидар, Галя и Елица, зае 1. място. На 2. място се нареди отборът на 4.б клас - Анимира,
Мертина, Майкъл и Петко. Трети останаха
третокласниците Радослав Джонов, Радослав
Михайлов, Александра Николаева и Георги
Джонов.
Второкласниците
се
включиха
в
различни занимателни игри, свързани с
безопасността на движение по пътищата.
В конкурса за рисунка на тема
„Придвижвам се разумно“ се включиха
много малки художници от училището
ни. В областния град Монтана, след
прецизен подбор, бяха изпратени творбите на Жулиета Мирославова и Александър Маламов.
Учениците от ПГ и 1. клас представиха безопасно поведение при качване и слизане от автобус. Посетиха
различни кръстовища в града, където
показаха, че знаят правилата за
движение по пътищата и умеят да ги
спазват.

НИЕ УЧИМ И ТВОРИМ!
И тази година участниците от СИП Приложни изкуства продължават да
ни радват с прекрасни творби, изработени с много любов и вдъхновение.
По време на обучението си децата създават великолепни картички, изработени с помощта на квилинг техника, апликации, стъклопис, мартеници, украса на керамични съдове и коледни украшения.

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА
Открит урок по математика представи г-жа Катя Статкова –
преподавател на 4.б клас във Второ основно училище „Христо
Смирненски“ – Берковица.
На

събитието

присъстваха

пом.-

директорът Грациела
Ангелова

и

много

учители.
Урокът се поведе
чрез

софтуерната

система

Envision

и

включваше различни

методи за обучение –
беседа,

дискусия,

ролева

игра,

презентация.

Четвъртокласниците активно участваха в учебния процес и
показаха своите знания за намиране на неизвестен умалител, изчисляваха

и

обясняваха

математически

термини.

Всички ученици се състезаваха да приложат своите умения, за
да

постигнат

най-добър

резултат.

Накрая децата получиха поздравления за отличното си представяне.

