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В броя четете: 

1. Денят на Народните будители. 
2. Бъдещето на нашето училище- интервю с директора на ОУ”П. Волов”, 
г-н Ивелин Мирчев. 
3. Годишнина от рождението на Йордан Йовков. 
4. Петокласниците- бъдещи астрономи. 
5. Професията на учителя- интервю с г-жа Тонка Ташева 
 

  1 НОЕМВРИ - ДЕНЯТ, В КОЙТО ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА  
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ !!! 

 

                                            ЧесЧесЧесЧестит празник на всички, които сетит празник на всички, които сетит празник на всички, които сетит празник на всички, които се    чувстватчувстватчувстватчувстват    народни будители!народни будители!народни будители!народни будители!    

    

Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки 
уважаващ себе си деец на Словото е и будител!уважаващ себе си деец на Словото е и будител!уважаващ себе си деец на Словото е и будител!уважаващ себе си деец на Словото е и будител!    

                                                                                    СлънцетоСлънцетоСлънцетоСлънцето    е спряло поглед ваме спряло поглед ваме спряло поглед ваме спряло поглед вам,,,,    

                                                                    народните будинародните будинародните будинародните будители,тели,тели,тели,    
                                                                                                        горете с яркия си пламгорете с яркия си пламгорете с яркия си пламгорете с яркия си плам    

                                                                                събуждайте събуждайте събуждайте събуждайте     с огън душите ни!с огън душите ни!с огън душите ни!с огън душите ни!    

    
Будители, учители,Будители, учители,Будители, учители,Будители, учители,    

бъдете с нас сега.бъдете с нас сега.бъдете с нас сега.бъдете с нас сега.    
                                                                                                                                    Запалете в мрака огън, Запалете в мрака огън, Запалете в мрака огън, Запалете в мрака огън,     дарете светлина!дарете светлина!дарете светлина!дарете светлина!  достойнството си:    

Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и 

настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а 

именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще 

– лично и общонародно! 



в душите ни 

гори със  

 

БЪДЕЩЕТО НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ  
 

Интервю с г-н Ивелин Мирчев- директор на ОУ ”Панайот Волов” 

Въпрос: Господин Директор, какво е Вашето 

мнение за нас, учениците от ОУ ”Панайот 

Волов”? 

Отговор: Първите ми впечатления за нас, 

учениците от ОУ”Панайот Волов” са добри. 

Сред вас има много кротки, ученолюбиви и с 

безупречна дисциплина деца. Има и такива, 

които се нуждаят от допълнително напомняне, 

че реда, дисциплината и редовното посещаване 

на учебни занятия са задължителни. 

Въпрос: Вече виждаме първите промени в 

училище- бюфет за по-малките, по- здрава 

дисциплина. Какво смятате да промените по- нататък? 

Отговор: Моята цел е да направя училището ни желано място за учениците. Искам те да 

тръгват с желание за учебни занятия, а не с тягостното чувство, че ги очаква нещо 

неприятно. 

 Идеята ми е да бъде изградена една нова система на преподаване в класните стаи, като 

особено място заема мултимедийната презентация, съчетана с нови иновационни моменти. 

По този начин в часовете по химия учениците ще могат да експериментират с помощта на 

виртуална химическа лаборатория. 

По физика и астрономия ще се наслаждават 

на истински измерения на планетите, 

звездите и галактиката. По история и 

география визуално ще навлязат в територии 

и епохи. По литература ще имат зрителен 

контакт с изучаваните герои. 

 Мисля да реализирам съвременен 

кабинет по чуждо-езиково обучение, 

оборудван с необходимата аудио-визуална 

техника. Учениците ще могат да чуват и 

възпроизвеждат автентична чуждо-езикова 

реч. 

 В полезрението ми стои кабинет по здравно- екологическо възпитание. 

Имам доста идеи, свързани с бъдещето на училището, които с помощта на вашите 

прекрасни учители, ще реализирам поетапно. 

Въпрос: Първи ноември е ден на народните будители, на учителите, които са 

съвременните будители. Какво ще им пожелаете за празника? 

Отговор: Да бъдат преди всичко здрави! Умората от отминалия напрегнат 
ден да отстъпва пред удовлетворението от частичката знание и човечност, 
останали у техните ученици. Да продължават с възрожденски дух и 
ентусиазъм да работят за издигане престижа на родното училище.                     
                                      Интервюто осъществиха: Вероника Атанасова и Анъмсер Демир от VІа клас. 

 

 

 



                      НАШИТЕ БЪДЕЩИ АСТРОНОМИ 

 На 11.10.2010 година учениците от V
А
 клас проведоха 

обобщителният урок на тема: ”Небесни тела” в час по Човек и 

природа под ръководството на 

преподавателя Детелина Георгиева. 

Поканените гости с интерес 

наблюдават  първото открито занятие за учебната 2010/2011 година. 

На мултимедиен екран в слайдшоу се демонстрира нагледно 

движението на небесните тела и произтичащите различни природни 

явления.  

Петокласниците с интерес следят сменящите се картини и 

разказват за състава на Слънчевата система, изброяват планетите, обясняват как се движи Земята. 

Оживление предизвиква сценката по разказ на Бранислав Нушич, в която ученици нагледно 

показват движението на Слънцето, Земята и Луната. Бъдещите астрономи отговарят на забавни 

въпроси за слънчевите затъмнения, разпознават на екрана различните фази на Луната. 

 Децата се поставят в практически ситуации, при които ползват знанията си за небесните 

тела- ориентиране по звездите при липса на компас.  

 При атрактивна мултимедийна демонстрация учениците 

разказват как се раждат звездите, какви температурни процеси 

протичат в Слънцето и споделят тревожни 

предположения какво би се случило, ако то престане да свети. 

Правят връзка с митологията, въвеждайки понятието „бяло 

джудже”.  Стигат до изводи защо човечеството прониква в 

Космоса, какви практически ползи от това имаме ние в 

съвременността. 

 Урокът завършва с отговор на забавни въпроси от учебника. 

 Занятието достави удоволствие на петокласниците, които показаха знания  и интерес към 

науката. Гостите станаха свидетели на упорита и задълбочена работа на учител и ученици. 

 

в живота ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ 
Интервю    с    г----жа    ТонкаТашева----    класна    на    VVVVІб    клас    

Въпрос: Защо сте избрали учителската професия? 

Отговор: Като дете много обичах учителките си и исках да бъда като тях. 

Въпрос: Колко и какво трябва да учи човек, за да стане учител? 

Отговор: За тази професия човек трябва да бъде готов да се учи до края на живота си. Още като 

ученик трябва да има любим предмет, към който трябва да проявява допълнителен интерес- да 

се стреми да научи и неща, които ги няма в 

учебниците.   

Въпрос: Трудна или лесна е Вашата професия? Защо? 

Отговор: Лесно е, когато си учил достатъчно-пет-десет 

години. Трудността идва само и единствено от 

нежеланието на учениците да се учат, от честите прояви 

на неуважение и недисциплинираност. За 

ученичките от VІб клас е особено примамлива 

професията на детска учителка. 

Въпрос: Мнението Ви за учениците от нашия клас: 

Отговор: Всички деца от класа са умни и добри, с 

чувство за хумор, ведри и състрадателни. Някои се опитват да хитруват и мързелуват, но това 

ще отмине с възрастта. 

Вашето пожелание в чест на Деня на Народните будители? 

Т. Ташева: На учителите пожелавам по- трудолюбиви, отговорни и 
възпитани ученици! 
На учениците- добри и справедливи учители!  
Нека всички се постараем по нещо да приличаме на нашите будители! 
                                                                     Интервю- Мелиса Гюлтекин и Кадер МусредVІб клас 
                                          Редактор: Митка Недялкова;  Компютърна обработка: Детелина Георгиева 
                                          Снимки: СИП „Фотография”- Галина Колева 


