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ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО БЕЛ 

 

 Открита практика се проведе на 24 април 

във 2. ОУ„Христо Смирненски“ – Берковица. Г-жа Надя 

Тимчева представи урок по български език на тема: 

Съществителни имена. Прилагателни имена. Глаголи.  

 На мероприятието присъстваха г-жа Е. 

Давидова – ст. експерт начално образование и 

преподаватели от Берковица и Монтана. В хода на урока 

г-жа Тимчева включи разнообразни методи – беседа, 

ролеви игри, иновативни методи. Направи 

междупредметна връзка с музиката, информационните 

технологии, историята и религията – учебен предмет, 

който се изучава единствено в нашето училище от всички 

учебни заведения в област Монтана. Режисьорският опит 

на преподавателката й помогна да завладее децата и те се 

включиха активно в изпълнението на поставените задачи. 

Второкласниците впечатлиха със знания за изучените от 

тях части на речта – съществителни имена, прилагателни 

имена и глаголи. 
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ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

 Открита практика по предприемачество на 

тема „Моят град” проведе 3. клас на 2. ОУ „Христо 

Смирненски” – Берковица с класен ръководител г-жа Рени 

Крумова. На урока присъстваха студенти по педагогика и 

преподаватели от Берковица. Специален гост и участник 

в мероприятието беше арх. Лиза Петкова, която разясни 

на учениците как да разчитат градоустройствени карти, 

уточни градските зони и обясни как са разпределени те на 

територията на населеното място. Главният учител Надя 

Тимчева представи презентация за Берковица, като 

акцентира върху значението на занаятите за града ни в 

миналото и развитието на съвременна Берковица, 

историческите и природни забележителности в града под 

Ком и рецитира стихове на Иван Вазов. Интересна и 

забавна за присъстващите бе драматизацията на 

приказката „Дядовата ръкавичка”, в която 

третокласниците проявиха своя талант. Тази актуална 

практика, свързана с развитието на творческата 

инициатива на децата, е част от проявите, посветени на 

50 – годишния юбилей. 
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ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО МУЗИКА 

 

 Открита практика по музика проведоха 

учениците от 6.а клас. В урока г-н Иван Павлов включи 

различни методи и иновативни техники. 



ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА 

   Ден на математиката се проведе във 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица. Г-жа 

Статкова представи открита практика по математика в 1.б клас, на която присъстваха г-жа Е. Давидова – ст. 

експерт начално образование и преподаватели от Берковица и Монтана. В урока на тема „Часовете и как да 

пресмятаме времето” първокласниците използваха електронен учебник и специална програма – N-vision. Поздрав за 

всички гости в края на урока беше песента за математиката. 

 В 13.30 часа, в тематично украсена зала, започна състезанието по математика между ученици от 5. и 6. 

клас. Специални гости бяха Е. Давидова – ст. експерт начално образование и учители от Берковица и Монтана. Г-жа 

Петя Христова разпредели математиците в 3 отбора – Многознайко, Всезнайко и Любопитко, в които включи по 2 

ученици от 5. клас и 6. клас. Жури в състав – г-жа Гр. Ангелова, г-н В. Васов, г-н И. Кръстев, г-жа Н. Тимчева, 

следеше за правилното изпълнение на задачите. Докато участниците смятаха, водещите Лили и Светлозар 

забавляваха присъстващите с мъдри мисли за математиката и интересни загадки. Шестокласниците поздравиха 

гостите с песен за математиката, а петокласничките Диляна и Теодора запознаха всички с живота и делото на 

известни математици. Първокласници редиха геометрични фигури във формата на замък. Ведро настроение внесе 

танцът на Иван, Виктория, Антоанета, Кристофър и Паолина. 

  Така се потвърди девизът на състезанието „Ако музиката е математика на чувствата, то математиката е 

музика на мисълта”. 

  Всички участници получиха грамоти и награди, като имаше, разбира се, и победител – отбор Любопитко. 

Специална изненада бяха вкусните торти, приготвени за добрите математици. 

  Този ден училището посвещава на своя 50-годишен юбилей. 

Снимки от състезанието можете да видите в нашата facebook страница 



ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ 

13 възпитаници на 2.ОУ „Христо Смирненски"  - Берковица  

взеха участие в училищния кръг на международното 

„Лингвистично кенгуру", което се проведе на 14.04.2013 година. 

В състезанието взеха участие ученици от 4. до 8. клас. Форматът 

на конкурса е тест от 40 задачи с пет избираеми отговора и 

максимален брой точки - 200. 

  Седмокласниците Цветелинка Георгиева, Лили 

Иванова и Станислав Кръстев се класираха на първо място в 

трета възрастова група. Те показаха отлични познания по 

английски език и широка обща култура като постигнаха по 175 

точки. На второ място се нареди Боряна Олег от 4. клас, а 

седмокласничката Полина Крумова е трета.  

  Преподавателките по английски език Н. Сашова 

и Н. Заркова подготвиха предметни награди и грамоти, които 

бяха връчени от директора на училището г-жа В. Недкова. 

ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРС ЗА РИСУНКА 

 

 В конкурса за детска рисунка „Обичам природата и аз 

участвам”, организиран от РДГ – Берковица по повод Седмицата на 

гората (01 – 07 април 2013 година) са участвали над 100 рисунки, от 

които 20 са на ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица.  

 Гордост за училището е шестокласникът Димитър Костов, който се 

класира на първо място и получи специалната награда на 

Регионалната дирекция по горите  - Берковица. 



ДЕН НА ЗЕМЯТА 

 

 В Деня на Земята – 22 април, във 2. ОУ „Христо 

Смирненски“ – Берковица се проведоха редица мероприятия. Ученици от 5., 

6. и 7. клас, под ръководството на г-жа Зоя Кръстева, представиха 

презентации, с които насочиха вниманието на присъстващите към 

екологичните  проблеми и ролята на всеки от нас за опазване на природата 

и запазване ресурсите на планетата.  

 Учениците от 4. и 6. клас посетиха разсадника на Горско 

стопанство в Берковица, където се запознаха с различни видове дървета и 

начините на отглеждането им. Урокът сред природата бе организиран от 

преподавателката по биология и химия Г-жа Поля Димитрова и г-жа Анета 

Заркова – класен ръководител на 4.б клас. 

ПОСЕЩЕНИЕ В РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА 

 

 Ученици от 2. ОУ „Христо Смирненски“ посетиха Районния съд - 

Берковица в Деня на отворените врати. Те се запознаха с интересни факти от 

историята на съда в Берковица, със структурата на институцията, с интернет 

страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.  

 Председателят на съда г-жа Юлита Георгиева запозна децата с 

работата на Берковския районен съд, с основните начала на гражданския и 

наказателния процес и  сподели опита си от своята дългогодишна практика на 

съдия.  

 На учениците бе дадена възможност да видят отблизо работата 

на съда, като на всички желаещи бе предоставен достъп до съдебните служби, 

съдебните зали и кабинети. С голямо желание те симулираха съдебен процес 

като влязоха в ролята на съдия, прокурор, съдебни заседатели и свидетели. 



ЯНА И ДАНИ УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНО ИТ СЪСТЕЗАНИЕ  

 

Четвъртокласниците Яна Янкова и Дани Джонов от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица заминават НА 

26.04.2013 Г. за Велико Търново, за да участват в Националното състезание по информационни технологии 

„Знайко“. След два дистанционни кръга и един присъствен те се класираха за Националния кръг, където ще се 

съревновават със свои връстници в старопрестолния град. За поредна година възпитаници на г-жа Статкова ще се 

състезават на национално ниво и ще мерят сили с най-добрите в областта на новите технологии. 

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА  

 

Петокласничката Паолина Кръстева от 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица се 

класира на 1. място в Националния конкурс за православна поезия и проза на тема 

“Христос возкресе – радост донесе”. Със стихотворението си „Христос възкръсна” 

Паолина впечатли с поетическата си дарба журито от преподаватели по Религия 

православие. 

 

Христос възкръсна 

 

 Ти чу ли, че възкръсна нашият Спасител, 

 че бог Исус Христос е жив и днес? 

 Че над тъмата смъртна стана победител? 

 Ти чу ли тази най-прекрасна вест? 

 

 Видя ли, че остана празен вече гробът 

 и в ранен час е ангел отлетял 

 от пещерата мрачна с камъка огромен 

 и всеки смъртен от радост онемял. 

 

 Усети ли душата как запява 

 с мелодия, дошла от небесата, 

 тържествен химн на радост и прослава? 

 Усети ли мира и свободата? 

 

 Почувства ли сърцето как е ново 

 и как тупти с божествения ек? 

 Как вече е свободно от грешните окови? 

 Почувства ли във себе си ти новия човек? 

 

 Ти радваш ли се, че Спасителят възкръсна, 

 че той за теб се грижи всеки ден? 

 Защото светлина в душата ти разпръсна! 

 Да!…Христос възкръсна! 

 Конкурсът има за цел да поощрява 

и утвърждава интереса на 

учениците към литературата и 

православието. Да се стимулират 

тяхната творческа изява, любов към 

изкуството, Бог и православната 

вяра. 


