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В хубав град, в една страна,

Музиката, песента –

има светъл храм на чудеса…

все живеят в нашите сърца.

Тук даряват ни със знание

Първи сме на фестивалите

и европейско възпитание.

и носим призове, медалите.

Припев:

С четките рисуваме

Любима Втора гимназия,

ний шедьоврите бленувани.

училище за дарования!

Взели цветове – феерии

Нека името ти свети,

ще покорим в света галерии.

да пребъде то във вековете!

Ще запазим спомен мил,
на учителя благодарим.
Чест за нас е и призвание
вред да прославяме България!

Думите на учениците за училището!
“Ние сме светът,
ние сме децата,
ние сме тези,
които ще направят по-добър деня…”
Аз мисля, че ние сме тези, които решават съдбата на света.
Ние го развиваме и променяме и от нас зависи какво ще оставим за
следващите поколения - нашите деца.
Хората по света непрекъснато създават иновации, които служат
на всички нас и улесняват ежедневието ни. Всяка секунда може да
промени съществуването ни за векове напред. Да го направи по-добро
и да предпази всички хора от някакви глобални проблеми като
смъртоносни болести или други, които са нерешени засега.
Благодарение на това биха могли да се спасят милиони животи по
света, а и да се запазим за по-дълго като вид на Земята. Това са
страхотни идеи и ние трябва да подкрепяме младите умове, които се
развиват непрекъснато. Трябва им морална подкрепа, а и ако
можем да се включим с нови идеи, това би било страхотно. Според
мен младите хора биха могли да се развият толкова само ако бъдат
стимулирани да учат. Университетите са местата, където те
трябва да бъдат, защото „Колкото повече, толкова повече”, казва
Мечо Пух. Никога няма да са ни излишни малко интересни планове,
идеи и бъдещи велики учени. От възрастните зависи да направят
необходимото, за да постигнат своите цели. Те трябва усилено да се
опитват да го направят, защото ние, новото поколение, им
подражаваме и се нуждаем от добър пример.
Димана Стойчева,VIII в клас

“We are the world,
We are the children,
We are the ones
Who will make a better day”…

I think that we are those who the world depends on. We develop and we
change it and it depends on us what we will leave for the following
generations-our children.
People constantly create innovations. They facilitate their lives. Every
second may change our existence for centuries in the future. It can make
our life better and it can protect all people on our planet from some global
problems as deadly diseases or others which haven’t been solved so far.
Thanks to this, million lives in all parts of the world could be saved and we
could save the human face for longer time here, on the Earth, too. Those are
great ideas and we must support the young minds which develop
themselves constantly. They need moral support and if we can join with
some new ideas, it will be great. In my opinion, young people could develop
themselves so much only if they are stimulated to study. The universities
are the places where they must be because “The more, the more” says
Winnie the Pooh. We will always need interesting plans, ideas and future
great scientists.
It depends on adults to make the necessary to achieve their goals.
They must try hard to do it because we- the new generation- imitate them
and we need a good role model.

Dimana Stoycheva, VIII v class

My school
Hi! I’m Gyuliz! I’m twelve and I’m a student at “Prof.N.Marinov”
Secondary School. I have studied here for six years. In the past, the school was
like every one in the town – wooden chairs and tables, and boring rooms. Two
years ago the third floor was changed. Now there are seven classrooms with
different names, themes and styles. The modern desks, chairs and lockers are
suitable for the theme of the room. In each room there is an original wallpaper
that fit the theme, too. The most exciting thing in these rooms are the tablets.
They are an interesting and different way to learn lessons. In the corridors there
are portraits of famous people and their popular phrases.
Our school offers its students different subjects. You can choose what you
want to study – Music, Art, Choreography or Languages.
Whatever you choose, you will be proud, that you are a part of our great
school!
Gyuliz Hasanova ,VI g class

Моето училище
Здравейте! Аз съм Гюлиз! На дванадесет съм и съм ученичка във ІІ СОУ
"Проф. Н. Маринов”. От шест години уча тук. В миналото училището беше като
всяко друго в града - дървени столове и маси, скучни стаи. Преди две години
ремонтираха третия етаж. Сега седем стаи са с различно име, тематика и стил.
Модерните бюра, столовете и шкафовете съответстват на тематиката на
стаята. Оригиналният тапет в стаята също подхожда на темата. Tаблетите са
най-вълнуващото нещо в тези стаи. Те са интересен и различен начин да се
усвояват уроците. В коридорите има портрети на известни хора с техните
популярни мисли.
Нашето училище предлага на своите ученици различни предмети. Всеки
избира какво да учи - музика, изкуство, хореография или езици.
Каквото и да изберете, ще се гордеете, че сте част от нашето страхотно
училище!

Гюлиз Хасанова, VI г клас

My school
Hi! My name is Lennard. I’m eleven and I’m in the fifth grade.
I like my school very much. I’m new here. It’s better than my old school. The
name of the school is “Professor Nikola Marinov”. He was an artist. I like
him because I like drawing too.
My new classmates are very friendly. The teachers teach us very well.
And, ohh, there is a big poster of “The White House” in my classroom!
The school is cool, I love it!
Lenard Nachev, V v class

Моето училище
Здравейте! Моето име е Ленард. Аз съм на единадесет и съм в
пети клас. Много харесвам училището си. Аз съм нов ученик. Тук е подобре от старото ми училище. Името на училището е "Професор
Никола Маринов". Той е бил художник. Харесвам го, защото и аз
обичам да рисувам.
Новите ми съученици са много любезни. Учителите ни
преподават много добре. И, ооо, в моята класна стая има голям
плакат на Белия дом!
Училището е готино, обичам го!

Ленард Начев, V в клас

Актуално
Панел от Берлинската стена става символ на обединена Европа
пред Берлемон
Панел от Берлинската стена пред централата на Европейската комисия в
Брюксел ще оживи от днес спомена за един от историческите мигове на обединение
на Европа
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева,
министърът на финансите на Германия Волфганг Шойбле и европейският
комисар Гюнтер Йотингер откриха пред основната сграда на ЕК "Берлемон"
реставриран блок от Берлинската стена. За ключовия момент от тържеството –
"откриването" на панела под звуците на химна на Европа - "Одата на радостта" –
се присъедини президентът на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер.
Тържествената церемония отбелязва годишнината от падането на стената,
която физически и символично разделяше Европа през Студената война, и 25тата годишнина от Обединението на Германия.

Клуб „Евронавигатор“ на евроразходка в Русе

На 27.10.2015 г. учениците от клуб „Евронавигатор“ при Второ СОУ „Проф.
Никола Маринов“ Търговище, заедно със своите ръководители главните учители
Здравка Радева и Йорданка Филева, посетиха гр. Русе, наричан някога „малката
Виена“. Те разгледаха красивия център, оформен като единен архитектурен
ансамбъл, емблематичните за града Паметник на свободата и т. нар. Доходно
здание.
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