“Народните будители! Хилядите
знайни
или
незнайни
безименни
книжовници,
зографи и учители, които от
век във век, с измъчени тела и
души, са правили така, че
историята да диша…”. С тези
думи започна тържеството във
2. ОУ „ Христо Смирненски”,
посветено
на
Деня
на
народните будители. Виктория,
Диляна и Доброслав, членове на Ученическия
съвет, представиха презентация за историята на
този ден, а Александрия, Сашко, Полина, Златина,
Теодора, Стилиян, Нанси и Ванеса от 6.а клас
проследиха в стихове и проза имената на онези
български будители, които всеки българин трябва
да знае и помни. 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 в навечерието на този само български
празник.

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ
Спортно
състезание
между
децата
от
Подготвителната група
и първокласниците се
проведе
днес.
Надпреварата
между
малките спортисти е по
случай 50 - годишния
юбилей на училището, а
ръководители бяха г-жа
Е. Русинова и г-жа С.
Миронова. Децата с вълнение се включваха в състезателните
игри и искрено се забавляваха. Победител стана отборът на 1.
клас.

ВТОРО МЯСТО ЗА НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Младите журналисти от Второ основно
училище „Христо Смирненски“ – Берковица
се класираха на 2. място в шестото издание
на
Националния
конкурс
„Стоян
Михайловски“. Екипът, който списва
училищния вестник „Ведбал“, участва за
втори път. Миналата година майсторите на
словото спечелиха поощрителна награда, а
тази година заеха почетното второ място и
се наредиха до клубове по журналистика и
гимназии от Велико Търново, Пловдив и
С
о
п
о
т
.
От няколко години вестник „Ведбал“
присъства в училищния живот на учители и
ученици.
Ежемесечното
издание
информира читателите си за меропиятията,
които се провеждат в учебното заведение, и
за наградите, които печелят учениците от училището. Малките журналисти
провеждат интервюта, пишат стихове и разкази, участват в обновяването на
електронния вариант на вестника с адрес www.vedbal.dir.bg, изработват
брошури. На 30 септември 2013 година излезе и юбилеен брой, който бе
предложен на вниманието на жителите от нашия град по време на
юбилейния концерт в Читалище „Иван Вазов – 1872“, Берковица.
Хартиения вариант на вестник „Ведбал“ можете да намерите на
адрес: www.2ou-berk.com

ЗАНЯТИЕ
НА
ДЕТСКОТО
ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Презентация на тема: Вредата от
наркотиците представиха служители
от РПУ Берковица пред децата от
Детското полицейско управление към
Второ
основно
училище
„Христо
Смирненски” – Берковица.
Те
запознаха
третокласниците
с
пораженията,
които
оказват
наркотичните
вещества
върху
човешкия организъм и начините на
предпазване от зависимост.
ОБУЧЕНИЕ
На 13.11.2013 година Второ
основно училище „Христо
Смирненски” – Берковица
беше домакин на обучение,
организирано
от
Териториална
дирекция
„Гражданска
защита”,
област
Монтана.
На
мероприятието присъстваха
директори на училища от
общините
Берковица,
Чипровци, Георги Дамяново
и Вършец. Лекторът А.
Качамачков представи План
за защита при бедствия,
аварии и пожари за учебната 2013/2014 година и презентация на
тема: Реагиране при радиационна авария в АЕЦ Козлодуй. Щабът за защита от
бедствия и аварии към училището и СИП Млад огнеборец демонстрираха
пред присъстващите как трябва да се реагира при авария в АЕЦ Козлодуй.

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ
Спортът е много важен за правилното
израстване на нашите деца. Спортуването
допринася за изграждането на различни
качества от физическо, емоционално,
психологическо и социално естество.
За да мотивираме учениците да спортуват
повече, във Второ основно училище „Христо
Смирненски“
проведохме
Вътрешно
първенство по волейбол между отборите на
класовете
от
прогимназиален
етап.
В петък, 14.11.2013 година, се състоя
Финалният
кръг
между
отборите
на
6.а
клас
и
7.б
клас.
Отборът на седмокласниците надделя над съперниците си с 3:0 гейма.
Победителите получиха торта с фотореалистична плака и купа. Срещата беше
изключително оспорвана, състезателите мотивирани за победа, а публиката
в ъ з т о р ж е н о
п о д к р е п я ш е
у ч а с т н и ц и т е .
Желаем успех и в бъдещите състезания на младите волейболисти и на техния
р ъ к о в о д и т е л
Т о д о р
И л и е в !
И да не забравяме, че спортът е формулата за добро здраве!

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО
СЕМЕЙСТВО В НАШЕТО
УЧИЛИЩЕ
Деня на християнското
семейство отбелязахме днес
във Второ основно училище
„Христо Смирненски”
–
Берковица.Главният учител
Н. Тимчева, преподавател по
СИП Религия – Православие,
изнесе
беседа
за
семейството, за призванието
му да обгради децата с
любов, разбиране и търпение
и
възпита
у
тях
християнските добродетели. С интерес учениците изслушаха библейската
история за въвеждането на тригодишната Мария в Йерусалимския храм от
нейните родители Йоаким и Ана и отдаването й в служба на бога.
Петокласниците Христа, Моника и Анелия, шестокласниците Виктория, Теодора,
Диляна и Доброслав, седмокласничкитеГабриела, Ася, Биана, Мария, Патрисия
и Ставри от 8. клас с помощта на педагогическия съветник З. Кръстева
представиха презентации за семейството, за любовта към ближния, за добротата
и милосърдието, за християнските празници, които се съхранили през вековете
общочовешките ни ценности.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП
В седмицата за възпоменание
на
жертвите
от
пътни
инциденти в нашето училище
се проведе състезание по БДП.
В надпреварата се включиха
ученици от 5. до 8. клас.
Участниците, разпределени в
три отбора, редиха пъзели с
пътни знаци и решаваха
тестови задачи. Първото място
зае отбор в състав: Моника,
Таня, Стилиян, Иван, Димитър
и
Д е й в и д .
Учениците от начална степен
посетиха различни кръстовища
в града. Те показаха, че знаят правилата за движение по пътищата и умеят да
ги спазват.

Състезание по бадминтон
Финалният кръг от състезанието по бадминтон
се състоя днес. След много оспорвана игра
Патрисия Иванова от 7.б клас елиминира
съученичката си Биана Йоцова. Победителка в
състезанието стана Илияна Богомилова, също
от 7.б клас, след като победи Патрисия Иванова
с 2:0.

ФИНАЛ ПО ФУТБОЛ
Отборът на 8. клас победи
отборът на 6.б клас във
финалния мач по футбол на 4
декември
2013
гдина.
Осмокласниците победиха
шестокласниците с 6:3 и
получиха торта и купа.

КЛУБ “РОДОЛЮБЕЦ”

На 25.11.2013 г. учениците от 5.а и 5.б клас при Второ основно училище
„Христо Смирненски“ - Берковица получиха колективна покана за членство към
Съюза
на
ветераните
от
войните
на
България
/СВВБ/.
Повод за членството е участието на ученици от училището в национални
конкурси, посветени на войните за национално обединение и освобождение.
През 2010 година Роксана Анатолиева и Елена Георгиева участваха в
Националния конкурс „65 години от победата във Втората световна война“ и
заеха призово място в раздел „Интервю“. Ученичките бяха наградени с
екскурзия, по стъпките на българските армии, до Сърбия и Македония. В
Националния конкурс „100 години от Балканската война - война освободителна“
през 2012 година участваха Полина Ивайлова, Дейвид Николов и Станимир
Асенов. Те се класираха на първо място в раздел „Реферат“ и раздел „Интервю“.
Наградени бяха с екскурзия до Велико Търново, а в залата на Учредителното
събрание в старопрестолния град получиха грамоти и плакети. На церемонията
СВВБ приеха в своите редици г-жа Грациела Ангелова - помощник-директор на
2. ОУ „Христо Смирненски“ и преподавател по български език и литература , гжа Венета Асенова - учител по български език и литература и г-жа Ирена
Борисова
преподавател
по
история
и
цивилизация.
Петокласниците именуваха своя клуб „Родолюбец“. Той ще посвети дейността си
на издирвателна и изследователска дейност, подчинена на темата „ Моят град и
моята улица“. Предстоящите задачи са и свързване с клубове от района и
о б л а с т т а ,
а
ц е л т а
е
о б м я н а
н а
о п и т .
Покана да се присъедини към СВВБ получи и г-жа Петя Христова, класен
р ъ к о в о д и т е л
н а
5 . а
к л а с .
Петокласниците и членовете на СВВБ ще учат на родолюбие и опазване на
българския дух, ще работят усърдно за съхраняване на българските традиции и
общочовешките ценности.

ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ ДНЕС
Деца от Второ основно училище
"Христо Смирненски" - Берковица,
които изучават СИП РелигияПровославие, участваха в литийното
шествие на 21.11.2013 година.
Учениците поздравиха Негово
Високопреосвещенство Митрополит
Дометиан със стихове за празника, а
Н. Тимчева - преподавател по
Религия-Православие в нашето
училище, поднесе на Видинския
митрополит икона, пирографирана
от участниците в СИП Дърворезба,
керамика и художествен текстил,
изработени от децата от ПИГ.
136 ГОДИНИ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
БЕРКОВИЦА
Ученици от нашето училище
участваха в общоградското
отбелязване на 136 години от
освобождението на Берковица.
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