2ou-berk.com

ВЕДБАЛ

1

Продължение от миналия брой

Добро, доброта, добротворство - три сродни думи, които създават от хората сродни
души. Всеки човек иска да се срещне с тях-доброто да кръжи около нас, добротата да ни се
усмихва всеки ден, а добротворството да създава красота в нашия живот.
Добротата не може да се купи или открадне, защото тя е в душите ни. Всеки човек
се ражда добър, но за съжаление не всеки може да съхрани добротата и да раздава от нея
на другите.
Какво ни коства да подадем ръка на някого в нужда?
Нима не е по-добре да си помагаме и да се уважаваме, вместо да се бием и
обиждаме? Това са въпросите които всеки ден си задавам, но до сега не съм получила
отговор.
Да направиш добро на някого, съвсем не е лесно. Всеки си казва, че е по-лесно да
направиш зло,отколкото добро…и го прави. Аз обичам да правя добрини,въпреки че е
трудно да преценя кое точно ще е добро за другия. Надявам се животът да ме научи на
това.
Ние често се сблъскваме със завист, предателство, злоба и лицемерие. Когато обаче
правиш добро на някого, не трябва да се хвалим с това или да очакваме същата добрина.
Както се казва: „Хвърли зад себе си добрината,за да я намериш пред себе си.”
Добрината не е накит.Тя не се купува. Не само богатите и известните могат да бъдат
добри. Добър може да бъде всеки,дори бездомникът, просещ в студените вечери на вън.Той
може би смята, че не притежава нищо друго освен добрина,но всъщност има всичко и би
го споделил с ближния си, защото знае какво е да нямаш.
Добрината не може да се купи с пари,защото тя е дар. Ние я носим в сърцата си. И
нека има повече добро, доброта и добротворство в нашия живот. Само така ще бъдем
истински!
Ана-Мария Антониева Герасимова 7.а клас
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Една от поговорките в българския език, която харесвам е „Доброто с
добро се заплаща”. Убедена съм, че на добрите хора се случват добри
неща и който прави добро, добро му се връща.
Много ми е мъчно за бездомните животни, които нямат топло легло
и храна.Те си нямат стопанин, който да се грижи за тях в зимните дни.
Достатъчно е човек да отчупи един залък от закуската си, за да нахрани
едно премръзнало птиче.Това също е добро дело.
Във всички детски книжки ни учат да се грижим и обичаме
животните. В разказа на Ангел Каралийчев „Крилатият пленник” се
разказва за едно момченце, което хванало врабче и решило да му отреже
крилата. Ножицата била нависоко и детето решило да почака майка му
да се прибере. Сложило врабчето в пазвата си и заспало. Изплашеното
врабче чуло как бие сърцето му и го помолило за помощ. Сърцето решило
да накаже момчето, като го накара да сънува как му отрязват ръцете.
Детето се стреснало, събудило се и пуснало птичето на свобода. Ако сме
искрени пред себе си и се доверяваме на сърцето си, то винаги ще ни
показва правия път.Те единствени остават при нас през зимата, те не
могат да сторят на никого зло и не заслужават да бъдат наранявани. Ако
нахраним едно врабче и видим, че то е щастливо, душата ни ще запее,
защото сме сътворели добро. Ако се отнасяме добре към животните, те
също могат да са ни приятели. Хората са казали, че кучето, което храним,
може да ни е по-добър приятел от човека. В живота си трябва да вършим
добри дела, защото лошите хора съдбата ги наказва с нещастие. Трябва
да вярваме, че човешката добрина ще победи!
Гергана Симеонова Георгиева 7.а клас
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Пленер по изобразително изкуство “Лято под Ком”

Пленер по изобразително изкуство „Лято под Ком“ се проведе на 28.05.2012 г. в центъра на
Берковица. Организатор е 2. ОУ „Христо Смирненски“. Участваха деца от втори до осми клас на всички
училища в общината. Младите творци рисуваха и апликираха. Специално жури в състав: Валентин
Герасимов, Методи Шейнов, Валентин Пешков, Георги Илиев и Ани Рангелова оцени най-добрите творби.
Участниците получиха грамоти и награди.
Класирането:
Рисунка на асфалт
I място – Мария Николова Риджакова – 3. ОУ „Иван Вазов”
I място – Яница Анатолиева Русимова и Анатоли Кирилов Русимов – 4. ОУ „Г. С. Раковски”
II място - Анжелика Тодорова Стоянова – 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров”
III място - Борис Емилов Комарски и Патрисия Иванова Димитрова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
Поощрителна грамота получи Мария-Антоанета Пламенова Рангелова от 3. ОУ „Иван Вазов”.
Апликация
I място – Илия Григоров, Стилиян Стоянов и Нанси Михова - 3. ОУ „Иван Вазов”
II място – Иван Савов, Христа Иванова и Натали Тодорова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
III място - Мария Ангелова, Нанси Иванова и Диана Йонова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
Поощрителни грамоти получиха Ванина Григорова и Катрин Цветанова от 3. ОУ „Иван Вазов” и Алескандрия
Русимова от 2. ОУ „Хр. Смирненски”.
Рисунка – статив
I място – Юлияна Алексиева Цветкова – 3. ОУ „Иван Вазов”
II място – Анита Димитрова Пъкова – 1. ОУ „ Н. Й. Вапцаров”
III място – Анжелика Бендурска и Никол Петрова – 2. ОУ „Хр. Смирненски”
III място – Венета Рангелова Илиева – 4. ОУ „Г. С. Раковски”
Поощрителна грамота получи Пресияна Павлинова Вълкова от 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров”.
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Викторина за България беше проведена във Второ
основно училище „Христо Смирненски” – Берковица
на 10 юни 2012 година. Инициативата е свързана с
проект „Списание „Аз съм българче” в нашето
училище” и участието в него е по покана на Сдружение
за български семейни ценности, традиция и култура
„Българче”.
Събитието започна с презентация, даваща информация
за българската история, представена от К. Статкова.
Мероприятието озвучаваше М. Шейнов. Надя Тимчева
и Д. Красимирова представиха участниците и
запознаха присъстващите с правилата на състезанието.
Десет ученици от V до VII клас, разпределени в 5
отбора отговаряха на въпроси, а публиката ги
подкрепяше и аплодираше.
Жури в състав: В. Недкова - директор, Гр. Ангелова –
помощник-директор и И. Борисова – преподавател по
история и цивилизация оценяваше знанията на децата.
С най-голям брой точки първото място заеха Дейвид
Борисов и Мария Иванова от 5.б клас. На второ място
се наредиха Деница Александрова и Йорданка
Красимирова от 7.а клас. На трето място останаха Лили
Иванова и Станислав Кръстев от 6.а клас.
Всички участници получиха грамоти и награди.
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Ние не само се учим, но умеем и да се забавляваме
Тридневна екскурзия – това е мечтата за всеки ученик. Особено
в края на учебната година, след тежките изпити по прием и
външно оценяване. Тръгнахме веднага след официалното
закриване на учебната година. Комфортът в огромния автобус
предполагаше едно приятно пътуване. Бяхме в полите на Средна
Стара планина и отново се убедихме колко хубава е нашата
родина. Най-дългият град в България – Тетевен ни впечатли с
богатата си историческа сбирка, която отразява историята и
традициите на този край. Поклонихме се на лобното място на
Георги Бенковски в с. Костина. Имахме уникалния шанс да
присъстваме на Национален събор в с. Терзийско, където
наблюдавахме жива картина по залавянето на Захари Стоянов.
Разгледахме централната част на град Троян и посетихме техния
музей по приложни изкуства и художествени занаяти.
Впечатлени сме, че в този край са така живи българските
традиции и се тачат българските занаяти. Посетихме грънчарска
работилница, където видяхме пътя на керамичните изделия – от
глината до готовия продукт. И тъй като от две години в нашето
училище продължаваме тази и берковска традиция, проявихме
особен интерес към цветовете, формите и мотивите за украса на
изделията.
Бяхме и във ферма за щрауси, където научихме интересни неща за този странен вид птици. Но в нашите
спомени ще остане най-вече посещението ни на третия по големина манастир у нас – Троянския.
Докосването до иконата на светата майка Богородица Триеручица в църквата, посещението на стаята, в
която Васил Левски е създал един от революционните си комитети, масата, на която се е хранил, таванът,
през който се е укривал – всичко това ни прави да се чувстваме малко по- добри като хора, християни и
българи. Като прибавим към всичко това, което посетихме и многочасовото ни плуване в минералния
басейн до хотела и така вълнуващата ни дискотека в събота вечер, на която нашите осмокласници
проведоха своята другарска вечер, се получи една наистина хубава екскурзия. Благодарим на нашите
учители В. Асенова, Т. Илиев, П. Христова, П. Димитрова и В. Крумова, които по време на екскурзията бяха
не само наши ръководители, но и наши приятели. А в края, когато направихме равносметка решихме –
догодина отново ще пътуваме заедно из България.
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Волейболно състезание
Волейболно състезание между отборите на шестите
класове проведе Тодор Илиев - преподават по ФВС
в училището. В оспорваната среща победиха
учениците от 6.б клас. Всички участници получиха
награди.

Шестгодишната Александра Петрова Стоянова
от подготвителна група във 2. ОУ „Христо
Смирненски”, град Берковица получи
поощрителна грамота във възрастова група 5 – 7
годишни с рисунката „Незабравими мигове” в
организирания от РИО на МОМН - Монтана
областен конкурс за детска рисунка на тема
„Моето щастливо детство”.

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

ЕКИП:
Борис, Мария Ангелова, Мария
Иванова, Габриела Евалин,
Габриела Димитрова,
Анжелика, Цветелинка,
Даниела, Станимир, Димитър,
Иван, В. Асенова
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