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Литературен карнавал
С парад на любими приказни герои завърши
седмицата на литературните изяви, обявена в
училището по повод 2 април – Международен ден на
детската книга и 207 години от рождението на Х. Кр.
Андерсен.
Осемнадесет герои с подготвени от учениците
реплики от любимите творби оживяха пред очарованата
публика – Червената шапчица, Хитър Петър, Снежанка,
Палечка, Пепеляшка, Алиса, Снежната кралица,
момичето от „Сливи за смет”... Под умелото
емоционално ръководство на г-жа Тимчева тържеството
се превърна в истински празник.

То започна с прочитане на обръщение, с което мексиканският
писател Франсиско Инохоса ежегодно изпраща своето
послание към децата по света по повод Международния ден
на детската книга. Директорът на училището г-жа Недкова
отличи с книги и грамоти 20 ученици, сътворили есета,
стихотворения и рисунки по обявения конкурс на тема
„Добро, доброта, добротворство”. Книги получиха и найдобрите четци от начален етап, участвали през седмицата в
проведените литературни четения. За най-хубавите костюми
на литературни герои също бяха раздадени книги, като за
член на журито бе поканен бившият директор на училището гн Райков. Така бе осъществен девизът на Международния ден
на детската книга – „Подари на детето книга- подари му
празник”.
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ДОБРО, ДОБРОТА,
ДОБРОТВОРСТВО
СТИХОТВОРЕНИЯ
Що е добро?
Да го направиш другиму,
или на себе си?
Да ощастливиш света му,
или своя.
Що е доброта?
Да предотвратиш лошото
или да му се
противопоставиш
Да спасиш нашето.
Точно това да направиш.
Що е добротворство?
Добро да сътвориш, макар и
малко.
След това да го уголемиш,
но с малки опити, е, жалко!
Дали си приличат тез три
думи?
Или се отричат и трите
помежду им?

Най-хубавото нещо в живота е доброто,
но то често е съпътствано със злото.
Добро е да помогнеш да другар в беда,
добро е и да подадеш на някого ръка.
Мечтая по света да изобилства добрината,
да виждам щастие в очите на децата.
В живота ни да има пътеводна светлина,
Звездичка с чудодейно име „Доброта”.
Габриела Георгиева – 6. а клас

Дорото не е като злото,
то е като приказка без край,
като малък извор, като лято
и е неописуемо като рай.
Доброто е като звездите,
като омайна приказка в нощта,
като слънчев лъч във висините,
носещ багрите на пролетта.
Християн Георгиев – 6.б клас

Деница Каменова – 7. а клас
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Други за тебе ще говорят,
Колко слънчева е твоята душа,
Но не искай никакви облаги,
За да не разпалиш ти злина.
Можеш ли на някой да помогнеш,
Не го оставяй ти в беда,
Доброто винаги с теб да бъде,
То е бъдещето на света.
Цветелинка Георгиева – 6.б клас

Искам да направя добро,
но какво ли да е то?
Да подам ръка на приятел в беда.
И да няма вражда по света!

Добро, добро, добро
нека всичко е добро.
Злото няма да върлува
и доброто ще царува.

Искам с усмивка всеки да даря,
доброта на всеки да подаря
И да няма злини по света,
предизвикани от човешката ръка.

Хубавото златно царство
нека сее добро навред
и злото няма да нахалства
с белите свои всеки ден.

Нека доброто да е винаги в нас,
да ни съпътства във всеки ден и
час.
И приятели много ще имаме
тогава,
благодарение на нашата добра
слава!

Злото, щом изчезна,
вече всичко е наред –
доброто ще бъде
като хубав Happy End.
Мария Руменова – 6.б

Цветелинка Георгиева – 6.б клас

От векове в хората и малка искрица, наречена добро. Тя е заключена дълбоко в нас. За да я
освободим, трябва да извършим доброта. Може да е нещо малко и наглед незначително – да нахраним
изгладняло врабче, да помогнем на стара жена да пренесе продуктите си до дома, да утешим другарче в
труден момент. Но то ще зарадва някого.
След като освободим доброто от нас, започваме да вършм добротворство.
Според мен доброто е малка искрица, която трябва да се отключи и предаде на всички, а добротата –
малкото златно ключе, което му помага.
Добротворство е това, което вършим, след като сме добри.
Златина Антонова – 4.а клас
Очаквайте в следващия брой есетата, участвали в конкурса
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СПОРТ
Ученически спортни игри
На 17.03.2012 г. в Младежки дом Монтана се проведе Областно пъвенство по
тенис на маса (5. – 7. клас).
Момичетата от Второ основно
училище „Христо Смирненски” завоюваха 1.
място и ще се борят за победа на Зоновото
първенство на 04.04.2012 г. в град Враца.
Момчетата се класираха на 2. място след
оспорван финал с отбора на Бойчиновци.

Трето място на Зонално първенство
Трето място завоюваха тенисистките от
нашето училище на Зоналното първенство по тенис на
маса за момичета и момчета 5-7 клас, което се проведе
на 04.04.2012 година в град Враца. Надпреварата е
част от програмата на „Ученически игри 2012“.
След оспорвана игра с отборите на Роман и
Видин нашите момичета останаха трети.
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ОТКРИТИ ВРАТИ В УЧИЛИЩЕТО
Директор за един ден
Деница Каменова бе Дирeктор за един ден на
Второ основно училище „Христо Смирненски” –
Берковица вчера - 27.03.2012 година . Нейна
помощничка беше Виктория Костова.
Управлението на училището за един ден от
ученици е част от инициативата ОТКРИТИ ВРАТИ,
стартирала в учебното заведение на 26.03.2012 година.
Деница Каменова и Виктория Костова връчиха
награди и грамоти на ученици участвали и спечелили
конкурси. Те поздравиха Борис Комарски за спечеленото
от него призово място в Националния конкурс „Водата –
извор на живот” и участниците в Националното
състезание ИТ Знайко – Карла Асенова, Теди Тодорова,
Христа Иванова, Яна Янкова, Александрия Русимова,
Биляна Петрова, Виктория Костова, Доброслав Петров и
Иван Савов.

Открит урок по информационни
технологии
Голям интерес предизвика
урокът по информационни технологии
във връзка с инициативата ОТКРИТИ
ВРАТИ във Второ основно училище
„Христо Смирненски” – Берковица,
проведен вчера – 28.03.2012 година.
Учениците от 4.а клас и
тяхната преподавателка Катя
Статкова показаха на присъстващите
гости впечатляващи знания и умения,
които успешно използват в обучението
по ИТ. Гостите получиха покани за
карнавал на приказни герои, които
бяха изработени в учебния час.
Множеството награди на
ученици от 2.ОУ „Христо Смирненски”
от национални конкурси по ИТ през
настоящата 2011/2012 учебна година
потвърждават повишения интерес на
децата към този предмет.
Квалифицираните педагози и
модерно оборудваната техническа
база са важна предпоставка за
успешно обучение.
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НАГРАДИ
Борис Комарски с награда от конкурса
„Водата – извор на живот”
Борис Комарски от Второ основно
училище „Христо Смирненски” – Берковица
се върна от Бургас със специалната
наградата на ОДК- Бургас. Да припомним,
че шестокласникът се състезава с
представители от цялата страна в първия
кръг и беше допуснат да защити
презентазията си на национално ниво.
С уменията си в областта на
информационните технологии и със
знанията си, свързани с водата Боби
доказа, че „Това, което иска водата не е
пречистване, а УВАЖЕНИЕ!” – основен
акцент в творбата му.
Отново чудесни резултати
И тази година олимпиадата по български език и литература беше не само предизвикателство,
но и психологическа бариера за учениците, особено за седмокласниците. С теста от 30 въпроса по БЕЛ и с
трудния отговор на литературен въпрос успяха да постигнат необходимия брой точки на Общинския кръг
само 13 седмокласници от цялата област. Шест от тях са от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица. С
най-голям брой точки на Областния кръг на олимпиадата е Адриана Николаева от 7.а клас. Много добър
резултат показаха и Гергана Симеонова, Деница Каменова, Исай Андреев, Йорданка Красимирова и
Коста Тодоров. Много добра оценка на трансформиращия преразказ получи и Патрисия Иванова от 5.б
клас.
Поздравления за всички ученици, които с обич и желание овладяват нормите на родния
книжовен език, и пожелания за нови успехи!
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НЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Второ основно училище „Христо
Смирненски” - Берковица откри кампанията „
Мога да обичам”. Постави начало за
взаимодействие на заинтересованите страни родители, ученици и учители за ограничаване
на агресията.
Педагогическият съветник проведе с
родителите обучителен модул на тема
„Детската агресивност”.
Шестокласниците Борис Комарски,
Анжелика Бендурска, Цветелинка Георгиева и
Полина Иванова, Ана-Мария Герасимова и
Коста Тодоров от 7.а клас представиха
презентации пред учениците на тема: „ Аз не
съм мишена”, „Агресията” и „Не на
насилието”.
Възпитаниците на училището
придобиха умения за разпознаване на
агресията и се запознаха с начините как да я
предотвратят преди да се е проявила.

ДЕЙНОСТИ

Ден на Земята - 22 април
Денят на Земята първоначално е обявен през
1970 г. в САЩ и Канада, като международен се чества от
1990 г. Целта е да се обединят хората на планетата в
защита на околната среда. Международната мрежа тази
година фокусира вниманието и призовава
международните и държавните институции,
неправителствените организации, милионите хора по света
за конкретни действия за решаване на въпросите,
свързани с изменението на климата.
Най-актуален и най-тревожен за нашето време
проблем е проблемът за замърсяването на околната среда.
Развитието на технологиите довежда до експлоатирането
на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването
на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на
климата, изчезването на някои видове растения и животни
са само част от последствията на човешката дейност. Ето
защо всички ние трябва да се стремим да пазим природата
чиста.
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В следващия брой:
24 МАЙ
ДЕН НА МУЗЕИТЕ
ОТКРИТИ ВРАТИ В УЧИЛИЩЕТО
СЪСТЕЗАНИЯ
НАГРАДИ
ИЗЛОЖБИ
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