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ВЕДБАЛ
Поощрителна награда за 2013 година и 2. награда за
2014 година от Националния конкурс за литература
и журналистика “Стоян Михайловски”

ОТКРИТИ ПРАКТИКИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
Открити уроци по български
език, математика и
физическо възпитание и спорт се проведоха във Второ
основно
училище
„Христо Смирненски” – Берковица.
Присъстваха Е. Давидова – Ст. експерт "Начално образование", К. Рангелов – Ст. експерт
по физическо възпитание
–
РИО
Монтана, А. Якимова – Гл. експерт
"Образование" към
ОбА
Берковица

и преподаватели от
о б л а с т т а .
Второкласниците с
преподавател Г. Витанова доказаха, че
много добре са усвоили учебния материал по българс-

ки език през тази
у чеб на
го дина.
Урокът на тема Изреченията при об-

щуване. Упражнение
бе
отлично
структуриран и методически
издържан. На фона на
интересна презентация децата си
припомниха въпросителните думи и
изучените
видове
изречения по цел
на изказване и изпълниха бързо и
вярно поставената
задача. Учениците
бяха провокирани
да проявят творчество, когато в
класната стая влезе
истинска магьосни-

22 АПРИЛ - ДЕН НА ЗЕМЯТА
Презентация по
повод 22 април - Ден
на земята бе представена в нашето училище. Учениците имаха
възможност да се запознаят с ролята на
човека за съхраняване
живота на Земята и
опазване на природата
от
замърсяване.
В съботния ден, 26 април 2014 година, който
бе определен за почис-

тване, се включиха
всички ученици от нашето училище, а за да
покажат своята приз-
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нателност и обич
към нашата планетата и наложителната и неотложна нужда за нейната защита, петокласниците
засадиха кестенови
дървета в двора на
училището. С мероприятието те изразиха своята ангажираност към екологичните проблеми.
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НОВО ОБОРУДВАНЕ
В нашето училище по проект „Подобряване качеството на
образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”
са
оборудвани
три класни стаи.
Н о в и
шкафове,
м а с и ,
столове и
чинове
са на разположение на учениците,
които подготвят уроците си в ПИГ
1, ПИГ 2, ПИГ 5-8 клас. Прекрасните условия, създадени в училището, са предпоставка за приятно
пребиваване на децата през целия
ден.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ
НА
СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ
Седмокласниците от
нашето училище посетиха Районно управление "Пожарна
безопасност и защита на населението" – Берковица. Учениците се запознаха с отговорностите на огнеборците, дейностите при защита на населението от пожари и контролните функции на противопожарнит
е служби.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НИ СЕ КЛАСИРАХА ЗА ФИНАЛА

Зала „Фестивална” в град Видин бе домакин на зоновия етап от ученическите игри по
волейбол за момчета и момичета 5 - 7 клас. Отборите на трите най-добри училища от
областите Враца, Видин и Монтана се изправиха един срещу друг в регламент всеки срещу
всеки. Най-добрият отбор ще представи северозападния регион във
ф и н а л н и я
е т а п
н а
н а д п р е в а р а т а .
В първата среща волейболистите ни победиха състезателите от ОУ
„Васил Левски” - Враца с 3:0 г., като резултатът в отделните геймове
бе 25-18, 25-7, 25-12. В следващия двубой момчетата от Берковица
постигнаха нова заслужена победа с 3:0 г. този път над опонентите си
от Белоградчик и заслужено спечелиха правото да продължат напред
във финалния кръг. Резултатът отново бе категоричен - 25-18, 25-12, 25-23.
Продължение от стр. 1

ца, в лицето на бивша
ученичка на преподавателката. Накрая г-жа В.
Недкова – Директор на 2.
ОУ „Христо Смирненски”,
поздрави г-жа Витанова и
пожела на второкласниците винаги така активно
да участват в учебния
п
р
о
ц
е
с
.
Емоционално протече и урокът по математика в 1.а клас с преподавател Л. Антонова. Малките палавници показаха,
че математиката може да
бъде много забавна и интересна. Те влязоха в ролята на любими приказни
герои. Урокът за затвърдяване на знанията на

тема Събиране и изваждане на числата от 1 до
10 включваше занимателни игри и театрални етюд
и
.
Г-н Т. Илиев, преподавател по физическо възпи-

тание и спорт, представи
урок на тема Волейбол.
В хода на урока
седмокласниците задълбо-
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чено разучаваха подаване
с две ръце отдолу и отгоре
и подаване с две ръце отгоре през глава. Усъвършенстваха горен лицев
начален удар и развиваха
своите физически качеств
а
.
След приключване
на откритите уроци, присъстващите имаха възможност да споделят своите впечатления.

Продължение от стр. 2
Състав: Доброслав Петров, Валентин Фратев, Георги Рангелов, Калоян Лазаров, Стилиян Димитров,
Цветан
Тимов,
Дейвид
Борисов,
Калин
Найденов,
Светослав
Иванов
(капитан).
ФИТНЕС ЗАЛА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
УЧИЛИЩЕТО
Директорът на нашето училище създаде условия за пълноценна отмора и
приятна почивка на
учителите извън работно време. За целта в специална зала
са поставени фитнес уреди, които могат да се ползват от колектива на учебното
заведение. Освен във фитнес залата, за релакс служителите могат да спортуват на
съвременното баскетболно игрище и с нетърпение очакват новия център за фитнес
на открито.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В НАЦИОНАЛЕН
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
На организирано тържество, придружено с
тържествена литургия, в църквата „Св. Св. Кирил и Методий”
град София шестокласничката
Паолина Василева Кръстева получи специалната награда на
Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за стихотворението си „Христос вoзкресе”,
с което тя взе участие в Националния конкурс „Възкресение
Христово” – 2014 година. Грамотата е придружена с Библия, великденски подаръци и ваучер на
стойност 50 лева за закупуване на книги.

ЗАНЯТИЕ НА МАЛКИТЕ ПОЛИЦАИ ОТ ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Стрелба с оръжие в цел бе поредното занятие, което се проведе с участниците в Детското
полицейско управление към нашето училище. Мероприятието се състоя със
съдействието на Областната дирекцияна МВР – гр. Монтана. Малките полицаи бяха запознати с устройството на оръжието и получиха подробен инструктаж за безопасна употреба на оръжие.
На стрелбището в областния ни град всяко дете имаше възможност да стреля по цел и след това да види своя резултат.
С най-добро постижение е Славина от 3.а клас – 25 точки,
следвана от Александър от 3.б клас с 20 точки.
ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖБА
Петокласниците присъстваха на откриването на изложбата в музей " Иван Вазов", посветена на 125 години от написването на романа "Под игото" и 120-годишнината от първото му самостоятелно издание. Гостуващата изложба, съдържаща снимки и документи от живота и творчеството на Вазов, е уредена от госпожа М. Иванова, която откри мероприятието и разказа интересни моменти от повода и написването на романа. Децата присъстваха и на организираната
в Етнографския музей изложба "Над един век традиция" на майсторите грънчари Николай и Ралица Йовкови. Учениците се запознаха с характерните за троянската грънчарска школа цветове,
мотиви, форми и предназначение на съдовете. Възхищение предизвикаха изделията на младата
майсторка Ралица Йовкова, които съчетават в себе си традиция и съвременност.
ПЪРВИ ОБЛАСТЕН ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА ДПУ
На 28. 05. 2014 г. в зала „ Младост”- гр. Монтана децата от Детско полицейско управление взеха участие в Първия областен годишен преглед. Официални гости на проявата бяха главният секретар на МВР, гл. комисар Светлозар Лазаров, зам.- директорът на
Главна дирекция „ Национална полиция“ комисар Милчо Енев, директорът
на Института по психология на МВР гл. инспектор Бисерка Зарбова, експерти от Главна дирекция „ Национална полиция“, ръководството на ОД МВР
Монтана, областният управител на Монтана инж. Николай Пенчев, кметовете на общините Монтана, Лом и Берковица и протосингелът на Видинската
света митрополия архимандрит Антим. Малките полицаи от всичкидетски полицейски управления показаха умения по оказване на първа долекарска помощ, майсторско колоездене, разглобяванеи
сглобяване на оръжие, полицейска лична защита и демонстрация със служебно полицейско куче. В демонстрациите участваха и служители на Районно управление “ Полиция“ – гр. Монтана и спортисти от Карате клуб “
Компас“. Всички участници получиха купи, грамоти и награди за успешно
завършен курс, а спонсори осигуриха три огромни торти с фигури на малки полицаи.
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