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  3. МАРТ 
Навършват  се 135 години от Освобождението на страната ни 
от османско владичество. На 3 март през 1878 г. е подписан 
Санстефанският мирен договор между Русия и Османската 
империя. Руско-турската война  приключва.  
Датата 3 март слага начало на Третата българска държава. 



 

 Във връзка с 02 февруари – Световин ден на влажните зони, в нашето училище се състояха редица 

мероприятия, чиято цел е да привлекат вниманието върху стойността на влажните зони за поддържане на 

устойчивото развитие на нашата планета. 

  Учениците изработиха много плакати, презентации и макети, в които представиха  

 влажните зони - реки, езера, блата, мочурища, торфища, мочурни и заливни гори, които са един от ключовите 

компоненти в кръговрата на водата. В творбите си децата засегнаха и екологични проблеми като затоплящият се 

климат, разрушаването на озоновия слой, киселинните дъждове, загубата на биологично разнообразие. 

 Конвенцията за влажните зони (Convention on Wetlands), които са от международно значение главно като 

местообитание на водолюбиви птици, била подписана на 2-ри февруари през 1971 година в град Рамсар (Иран), 

и оттогава е известна като Рамсарската конвенция (Ramsar Convention). 

  Основната цел на Рамсарската конвенция се явява опазване и рационално използване на влажните 

зони като средство за постигане на устойчивото развитие в целия свят. 



  

IT Знайко 
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 ОТНОВО ПЪРВИ В 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ IT „ЗНАЙКО” 

 

 За поредна година ученици от 2. 

ОУ „Христо Смирненски” участват в Национално 

състезание по информационнитехнологии 

„Знайко“. В първи кръг на състезанието 

рисунки, създадени с програма Paint, изпратиха 

4 ученички. Теди Тихомирова и 

ЕлицаТараланска се класираха в група А, а Теа 

Дамянова и Карла Красимирова – в група Б. Във 

втори кръг второкласничката Теди Тихомирова 

се класира отново в група А, а Карла Асенова и 

първокласничката Елица Тараланска в група Б. 

Децата получават право да участват в 

Областния кръг на състезанието, който ще се 

проведе в училища – гнезда вцялата страна. 

Целта на състезанието IT „Знайко” е да даде 

възможност на учениците от 1. до 7. клас да 

демонстрират знания за работа със съвременни 

информационни технологии, като ги приложат 

при решаване на поставени тематични задачи. 

  



   

ЕДНО ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО ЗАНЯТИЕ В ЧАСА НА КЛАСА 
 

 „Никой не е по-голям от хляба” – гласи една мъдра 
българска пословица. Тя изразява голямото ни уважение ипреклонение 
към хляба, защото за нас, българите, той не е самохрана, но и символ на 
живот, на успех, на благополучие. 
 Какво е нашето отношение днес към хляба? Тачим ли го като нашите 
предци, които са прибирали грижливо всяка троха, или сме готови да 
изхвърлим неизядената си закуска в кошчето? 
 Знаем ли какъв път изминава хлябът, докато стигне до трапезата ни, или 
смятаме, че идва просто от най-близкия магазин. 
 Какво означават метафорите „горчив хляб”, „взеха си хляба в ръцете”? 
 Защо по стара българска традиция посрещаме скъпите ни гости с хляб и 
сол, а обредните хлябове заемат специално място на всеки християнски 
празник?... 
  На тези въпроси и много други си отговориха учениците от 
5.а клас с помощта на своята гостенка госпожа Жана Маринова. 
  А най-интересният и емоционален момент за всички бе 
разговорът за присъствието на хляба като приказен герой в българския 
фолклор – приказки, поговорки и най-вече гатанки. 
  Накрая, когато госпожа Крумова разчупи празничната пита, 
за да раздаде по парче на всекиго, потопено в шарена сол, то се услади на 
всички. Защото това е нашият хляб, хлябът, който присъства в молитвите 
ни. 

РАБОТИЛНИЦА НА БАБА МАРТА 
 
 И тази година в нашето училище отвори врати 
работилницата на Баба Марта. Ученици от всички класове се 
включиха в изработването на мартенички. В работата си 
децата проявиха фантазия и талант и сътвориха прекрасни 
пролетни символи от бели и червени конци. 



140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО  НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 

  

 На 19 февруари отбелязваме 140 години от 
обесването на Васил Левски. Учители и ученици сведохме глави пред 
подвига на великия българин. Г-жа Надя Тимчева, главен учител, 
представи презентация, свързана с живота и делото на Апостола.  
 В  словото си г-жа Ирена Борисова, учител по история и цивилизация  
в училището, изтъкна всички онези човешки добродетели на Левски, 
които го отличават от неговите съвременници, спомена непреходното 
значение на делото на Левски за освобождението на българите от 
османска власт и силната личност на Апостола, пример за 
безгранична честност, дисциплинираност и пълна отдаденост на 
народа.  
  Накрая, г-жа Валя Крумова, преподавател по 
български език и литература, рецитира Ботевото стихотворение 
„Обесването на Васил Левски“. 
 
  



ПРАЗНИК В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
 
 Децата от Подготвителната група  
празнуваха 1. март заедно с Мартенка, внучката на 
Баба Марта. Малките палавници я посрещнаха с 
песни, а тя им раздаде мартенички и им пожела да 
бъдат здрави и винаги усмихнати. Госпожа Силвия 
Миронова припомни, че Баба Марта е хилядолетна 
българска традиция, която символизира края на 
зимата и идването на пролетта. Тя разказа легендата 
за мартеницата и запозна всички с обичаите на този 
ден. 



 
 За да имаме бъдеще като българи, трябва да знаем 
и тачим светлите дати от нашата история. За да имаме бъдеще, 
трябва да опазим децата си от грозното и пошлото на днешния 
ден и да възпитаваме и съхраняваме родолюбивото чувство в 
душите им. Тъй като тази година 3. март е в празничен ден, вчера, 
на 4. март, в нашето училище учениците от 5. до 8. клас си 
организираха малък, но емоционален празник. Седмокласниците 
Лили, Поли, Алекс, Вилиян и Стани представиха в стихове 
Шипченската епопея и 3. март като велика дата в историята на 
България. Накрая всички, под съпровод на духови инструменти от 
петокласници, изпяха Чинтуловата песен „Вятър ечи, Балкан 
стене”. Така слънчевият двор на нашето училището се изпълни с 
чувство на почит към българщината, която ни е толкова 
необходима в днешно време. 

ИЗПЪЛНЕН С РОДОЛЮБИВ 
ДУХ ПРАЗНИК  

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век! 

Иван Вазов 



  

8. МАРТ 

8 

  

С ОБИЧ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ НАШИТЕ УЧИТЕЛКИ 

 

 На 8 март учителките имат голямата 

привилегия, макар и за миг, да усетят обичта и уважението 

в очите на десетки свои ученици, и да получат цветя и 

поздравления, съпроводени с искрена благодарност. Така се 

почувстваха учителките от 2. „Христо Смирненски“ – 

Берковица, които рано сутринта бяха посрещнати с букетче 

кокичета на прага на училището от членове на ученическия 

съвет. Със стихове за майката и жената петокласниците 

Али, Вики, Теди, Добри, Сашко, Диляна, Нанси, Поли и 

Златина поздравиха колектива на организираното мило 

тържество. Песента на първокласничката Лора и Джулия от 

5.а клас „Косите на мама”, колективното изпълнение на 

„Малинарката“ и презентацията на Яна, Дани и Кристиян от 

4.б клас внесоха допълнителна емоционална окраска към 

хубавия празник. 
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