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Третокласничките Елица Тараланска и Галина Василева и Виктория
Костова от 7.а клас спечелиха бронзови медали от Международното състезание
„Математика без граници“. Ученичките имат шанс да се състезават във финалния кръг, който ще се проведе през месец юни в град Несебър.
Турнирът се провежда в 3 кръга – есенен, зимен и пролетен, и в него
участват ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови
групи. Покана за участие във финалния кръг, който се провежда в България,
получават учениците с най-голям сбор от точки, постигнати в два от трите
проведени кръга. Всеки кръг от турнира включва решаване на тест с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от
които 10 са с избираем отговор, и 10 - със свободен отговор.
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Четвъртокласничките Теди Тихомирова и Карла Асенова, петокласничките
Деница Славкова иНатали Тодорова и шестокласничката Анелия Георгиева заеха
призови места в Националния конкурс „Възкресение
Христово“, организиран от
св. Синод на БПЦ - БП.
На 26 април 2015 година, в столичния храм „Св. св.
Кирил и Методий”, се състоя
церемонията по награждаването на победителите в конкурса. Тържеството бе оглавено и ръководено от председателя на Културно-просветния
отдел при Св. Синод Негово
Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил.
След отслужената архиерейска литургия бяха връчени наградите - грамоти, подаръци и ваучери за закупуване на книги. Във възрастова група 1-4 клас
Теди се класира на 1. място със стихотворението „Възкресение е днес“, а Карла
получи поощрителна награда за стихотворението си „Възкресение“. Отново в
раздел Поезия, във възрастова група 5-8 клас, Деница зае 1. място с творбата си
„Великден“, а Анелия се нареди на 2. място със стихотворението „Великден е!“.
Натали
получи
поощрителна
награда
за
„Великденско
утро“.
Конкурсът се провежда под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и културно-просветния отдел на св. Синод на БПЦ - БП. Целта на състезанието е да стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната духовност,
да утвърждава любовта им към Православната църква и вяра, да разширява
познанията
им
за
православния християнски празник Възкресение Христово –
Пасха и да поощрява
интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника.

Четвъртокласничката Теди Тихомирова и седмокласникът Дани Ивайлов от
Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица се класираха за участие в Националното състезание
по информационни
технологии
„Знайко“, организирано от Сдруж
е
н
и
е
"Образование
и
технологии"
–
Б у р г а с .
В Областното състезание през месец март 2015 година учениците
участваха с авторски проекти, с
които впечатлиха
журито, и то им
отреди
челни
места
и
участие
в
Националния
кръг.
На 24 април 2015 година, Теди заминава за Рибарица, където в три поредни дни
ще се състезава с деца от цяла България. Надпреварата между учениците от 5-8
клас, в която ще участва Дани, ще се състои в курорта Пампорово от 15 до 17
м
а
й
т
а
з
и
г
о
д
и
н
а
.
Основната цел на състезанието е да предостави възможност на учениците от 1.
до 8. клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии,
като
ги
приложат
при
решаване
на
поставени тематични
задачи.
Желаем на Теди
и Дани успешно
представяне!

Медал, грамота и книга получи четвъртокласничката Теди Тодорова от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица за
отличното си представяне в Националния конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“. Тя зае първо място в раздел Поезия, възрастова група
1
4
к
л
а
с
.
Конкурсът се провежда за трета година, а организатори са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК –
Бургас
и
Сливенската
митрополия.
Целта на състезанието е да поощрява и утвърждава
интереса на учениците към литературата и православието
и да стимулира тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.

В три поредни дни, от 24 април
2015 година до 26 април 2015 година,
в Рибарица се проведе Националното
състезание по информационни технологии „Знайко“. Участие в него взе четвъртокласничката Теди Тодорова от
нашето училище. Тя се включи в надпреварата, след като на Областния кръг
през месец март постигна отличен резултат и се класира за национално
у
ч
а
с
т
и
е
.
В Рибарица тя се представи отлично, за което получи грамота и награда.

На 22 април 2015 година учениците от ПИГ 3-4 клас
се включиха в отбелязването на 22 април – Ден на Земята.
Децата изработиха табло, припомниха си правилата за разделно събиране на отпадъци и призоваха за по-голяма отговорност при използването на природните ресурси.

С поход до Хайдушките водопади бе отбелязан 22 април –Ден на Земята, чието

мото

тази

година

е

"Време

е

да

дадем

пример".

Там, сред природата, сред благоуханния мирис на зелено, сред ромона на бистрите поточета и шума на буйните води на Берковска река, децата от нашето училище се присъединиха към призива за опазване на планетата Земя и съхраняване
на живота й.

На 27 април 2015 година
Виктория Недкова – Директор
на 2. ОУ „Христо Смирненски“ –
Берковица, поздрави учениците
заели призови места в двата национални конкурса, свързани с
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В Националния конкурс „Възкресение Христово“ четвъртокласничката Теди
Тодорова и петокласничката Деница
Славкова заеха първо място, Анелия Георгиева от 6. клас се класира на второ
място, а Карла Асенова (4. клас) и Натали Тодорова (5. клас) получиха поощрит е л н и

н а г р а д и .

За 1. място в Националния конкурс за
православна поезия и проза „Христос
возкресе – радост донесе“ Теди получи
златен медал, грамота и книга.

НАШИТЕ МУЗИКАНТИ С НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ
С награда за дебют се върнаха учениците от нашето училище, които са включени в духовия

оркестър с диригент и ръководител Иван Павлов.

Музикан-

тите участваха в Осмия национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави, който се проведе тази неделя в град Вършец .

