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   Нашите рубрики в броя: 

• Какво се случи и какво предстои? 

• И те са били ученици. 

• Лично творчество 

• Традиции 

• За да сме здрави 

• Занимателен кът 

 

Какво се случи и какво предстои? 

                                                

 

              ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ 

 
                              15151515        септември.септември.септември.септември.                

     
   Тази дата означава много и никога не се забравя.Тя е 
начало за едни и незабравими усещания – за други. 
    С трепетни сърца се упътихме към нашето 
училище.Дворът бе  изпълнен с детски глъч, с усмивки и 
радостни надежди. Най-развълнувани, разбира се, бяха 
първокласниците…Тържеството по традиция започна с 
вдигане на националния флаг и изнасяне на училищното 
знаме.Отец Иван прочете молитва за здравето на всички и 

ни поръси със светена вода .Литературно-музикална програма изнесоха 
учениците от пети клас под ръководството на г-жа Валентина Борисова. 
С приветствени думи се обърна към всички директорът на нашето училище – г-
н Ивелин Мирчев и пак по традиция,за да ни върви по вода ,плисна менчето , 
украсено  със здравец и чемшир, пред училищния праг.   
 
                   И така – започна новата учебна 1011/2012 година… 

 



                  
 
 
                      Дано наистина да ни върви по вода!!! 

 

                                             *  *   * 

 
      На 22 септември цялата страна празнува Деня на независимостта. 

       В училище празникът бе отбелязан с презентация, подготвена от г-жа 
Светлана Николова – преподавател по история, посветена на Деня на 
независимостта.В заседателната зала  учениците от прогимназиалния етап се 
запознаха с всички ония исторически предпоставки и факти, довели до 
възможността ние днес да сме граждани на свободна и независима България. 

 

                                            *  *  * 

 
25 септември - Ден на Добрич 

 
       На 25 септември  отбелязaхме 71 - годишнината от възвръщането 
на Южна Добруджа към България. След подписване на Ньойския мирен 
договор през 1919 г. Южна Добруджа попада в границите на Румъния. 
Съпротивата срещу румънската окупация продължава до 1940 г., когато е 
подписана Крайовската спогодба и Южна Добруджа е върната на България. На 
25 септември 1940 г. българската армия влиза в нашия град. Денят се чества 
като официален празник на Добрич от 1990 година, когато бе отбелязана 50-
годишнината от присъединяване на Южна Добруджа към България и с Указ на 
президента на Република България бе възстановено старото име на града.  
Специални гости за празненствата тази година са министърът на труда и 
социалната политика Тотю Младенов и председателят на държавната комисия 
по сигурността на информацията Цвета Маркова. За празника на Добрич 
пристигнаха и делегации от побратимените общини 
от Унгария, Македония, Беларус, Украйна и Турция ,  дипломати, почетни 
консули и кметове. 



  

          В 12. 00 часа на улица „Теменуга”5  в кв.” Балик” министърът на 
труда и социалната политика Тотю Младенов направи първа копка на 
общностен център за деца и семейства в Добрич. В него ще се консултират 
както деца, така и родители с увреждания .     От услугите, които ще 
предоставя общностния център за деца и родители в Добрич, ще се възползват 
над 2800 дечица и техните родители. 51 нови специалисти ще дават 
консултации за децата и за техните родители.В програмата по откриването 

участие взеха и ученици от нашето училище – възпитаници на г-жа Невзие 
Арифова и г-жа Вяра Господинова, и с представянето си допринесоха за 
доброто настроение в празничния ден. 

 

                             
                       
                                                *  *   * 
Във връзка с националната кампания „Участвам и променям” , която се провежда 
под патронажа на Омбудсмана на Република България, бяха проведени 
заплануваните  състезателни игри в трети и четвърти клас. В дисциплината 
„Подаване на топка над глава” на първо място бяха момичетата от ІІІ клас и 
момчетата от ІV клас.В състезанието „Топка в тунел” първенци са момчетата от 
ІІІ клас и момичетата от ІV клас.А мачът по народна топка между момчета и 
момичета завърши наравно. 



 
                                                   *  *  * 
                                             На 1 ноември всички ние ще честваме 

                                                          Деня на народните будители                                                   

   В този ден отправяме благодарствен поглед към делото 
на книжовниците, просветителите, борците за 
национално освобождение, съхранили през вековете 
духовните ценности на нацията и нейния морал.  
      Сред тях съзираме Йоасаф Бдински, Григорий 
Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, 
поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит 
Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, 

Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри 
Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско 

самосъзнание. 

 

 



        Да се поклоним пред тях ! И да им благодарим, защото ,както казва  
авторът на първата българска повест, Васил Друмев:«Един народ, който има 
съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна 
бъднина!» 
  По повод на празника във фоайето на втория етаж беше уредена изложба , 
посветена на видни български будители. В навечерието на 1 ноември 
учениците от ОУ”Панайот Волов” ще имат възможност да видят презентация 
на тема „Денят на народните будители”. 
 

                                          *  *  * 
 

    На 3 ноември в Заседателната зала предстои провеждането на карнавално 
шествие  под надслов  “Halloween – the night when the ghosts  and witches go out”. 
Учениците от 5а клас ще ви запознаят накратко с историята на празника, с 
любопитни факти и забавни закачки за  Halloween.Всяко дете ще бъде облечено 
със собственоръчно направен костюм.Няма да останете и гладни – ще ви нагостят 
с най-вкусните вампирски  и вещерски ястия:  

- „Kървавата супа на Дракула”; 
- „Ръката на вещицата”;  
- вкусен „Кейк с червеи и паяци”; 
      „Черешката на тортата” ще бъде магическото шоу, в което вещиците ще 
забъркат истински отвари. Ако не вярвате, елате и вижте.... 
 
                                          *  *  * 

     През месец ноември ще се навърши годишнина от рождението на 
друг един голям български просветител  - певецът на Добруджа 
                                                      ЙОРДАН ЙОВКОВ 

 
          Йордан Йовков е роден на 09.11.1880 г. в   
с. Жеравна, Сливенско. Завършва гимназия в 
София, след което заедно със семейството си се 
преселва в Добруджа, където дълго време работи 
като учител. Участва в трите войни като 
командир на рота и като военен писател. 
Известно време е редактор в столични издания. 

След окупирането на Южна Добруджа Йовков се премества във Варна като 
учител. След войните е редовен сътрудник по печата в българската легация в 
Букурещ. Творческия си път Йовков започва със стихове, но по време на войните 
пише военни очерци и разкази (Разкази. Т. 1-2. 1917-1918), с които се налага като 
талантлив разказвач. Следващите му книги са посветени на живота в Добруджа 
(повестта "Жетварят", сборниците "Последна радост", "Вечери в Антимовския 
хан", "Женско сърце", романът "Чифликът край границата") и в родното му село 
Жеравна ("Старопланински легенди"). Пише комедии ("Милионерът") и драми 
("Албена", "Боряна", "Обикновен човек"). Автор е на анималистична проза ("Ако 
можеха да говорят").Умира на 15.10.1937г. 
 



       Творец, дълбоко вярващ в човека и неговите добродетели,Йовков разказва за 
човешките болки и радости с такъв прост,естествен и разбираем език. Със своя 
слънчев талант,със своята очарователна поетическа замисленост певецът на 

Добруджа издигна нравствените добродетели на народа до общочовешки истини, 
откри вечната неостаряваща красота. 
      Във връзка с годишнината във фоайето на втория етаж в училище ще бъде 
подреден кът на писателя. 
                                               
                                    И те са били ученици 

 
   В тази рубрика ще разговаряме с нашите учители, за да ни разкажат за 

времето,когато и те са били като нас. Първият ни събеседник е г-жа 

Светлана Николова. 

 

-Г-жо Николова, в кое училище сте учили? 
-Завършила съм ЕСПУ ”Йордан Йовков”,гр.Тервел. 
-Каква е разликата между някогашните и сегашните ученици? 
- И голяма, и малка. И тогава сме имали нашите бунтове и недоволства от 
учителите, но знаехме какво значи думата ”учене”. 
-Защо избрахте предметите история и география? 
-Защото и историята, и географията са много интересни предмети. 
-Вие получавали ли сте двойки? 
-Не, никога. 
-Доволни ли сте от Вашия клас? 
-Да. 
-Какво ще пожелаете на своите ученици? 
-Да се научат да ценят знанието и тези,които им го дават!Да са здрави и да 
полагат повече усилия, за да успяват в училище и по-късно – в живота. 
                                              

                                          Лично творчество  

 
                                        Училище, благодаря! 
 
Училище  мое, благодаря ти ,                       
че ме научи да пиша и да чета,                                    
да рисувам, да бъда добра...!                
С приятелите стари ти събра ме,        
макар да няма време за игра...                                                                 
Училище мое любимо, 
от сърце ти благодаря!                                           
 
 
                                             Светослава  и Анъмсер от 7 а клас 
 
 
 



Традиции 

 
                                              ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ 

Димитровден 
На 26 октомври народът чества денят на св.великомъченик Димитър.  
Народно предание представя Свети Димитър като брат близнак на Свети 
Георги. В народните представи дойде ли Св. Димитър на коня си от брадата му 
започва да пада сняг, т.е идват зимата и студа. В съботата преди Димитровден 
се прави Димитровска задушница. 
  Времето от Димитровден до Никулден народът нарича „Сиромашко лято". 
Димитровден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година: ако 
месечината е пълна - пълен ще бъде и кошера с мед и ще се роят пчелите. 
Вечерта срещу празника, овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако на 
сутринта овцете са лежали на нея се смятало, че зимата ще е дълга, тежка и 
студена. 
  По стар обичай на имен ден се ходи неканен и се носят бели цветя за 
именника, за да е блага зимата. Цветята се увиват с ален конец, за да са здрави 
именниците цяла година. На Димитровден на трапезата се приготвя курбан или 
гювеч от овнешко, яхния с пиле - с петел ако именника е мъж и с кокошка ако 
е жена. Сервират се и зеленчуци. Също на масата се слага варена царевица, 
пестил, пита с ябълки или печени ябълки, рачел, тиква. 
 
Вълчи празници 
      Вълчите празници се празнували 3, 7 или 9 дни. Първият ден от тях бил 11 
ноември, св. Мина, за когото се вярвало, че е господар на вълците. "Той ги 
пуска, той ги прибира" казвал народа.  По това време жените не похващали 
вълна, не плетели, не тъчели, не шиели, не предели. Вярвало се, че вълците 
нападат само хората, облечени с дрехи, работени през тези дни. По време на 
вълчите празници завързвали здраво ножиците и ги качвали на високо ,за да не 
ги отвори някой. Тази магия се правела, за да не могат вълците да си отворят 
устата.  
     Според народното вярване, най-лош е последния ден от тези празници, тъй 
като се тази в чест на куц вълк. Забраните на този ден се спазват най-строго. В 
една приказка се разказва, че някога Господ дал време на вълците да ядат. 
Всички се втурнали да ядат кой каквото свари, и скоро всички били сити, с 
изключение на един куц вълк, който не пристигнал на време. Като не намерил 
какво да яде, той спрял под едно крушово дърво, на което стоял мъж и берял 
круши. "Късмет си ми, затова ще те изям!" казал вълкът. Мъжът отвърнал "Не 
съм овца, нито вол, нито кон. Нека попитаме Господ какво ще отсъди." След 
като всеки казал своята история, Господ казал: "Наистина, каквото си намерил, 
твое е," и вълкът изял човека. 
         В някои райони се вярвало, че вълкът носи късмет. Децата, момчета и 
момичета ,се наричали Вълчо, Вълкана, Вълко, за да бъдат здрави и силни. А 
ако вълк влезел в стадото и откраднел овца, без да бъде забелязан от овчаря, 
това предвещавало много агнета напролет и много мляко през лятото. 
 



 
        Според изследователи, митологичното понятие за вълка е остатък от 
прабългарите, при които той имал основно място като тотем. Археологически 
разкопки, направени в прабългарски селища северно от река Дунав ,също 
показват култа към вълка. Намерени са множество амулети във формата на 
вълча глава, носени за предпазване от зли сили.  
Малко се знае за религията на прабългарите, но твърде възможно е Вълчите 
празници да са далечен спомен от един забравен култ към вълка.   
                                          
Хелоуин,  
или Денят на Вси светии, честват през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. 
Празникът се отбелязва по целия свят, но е изключително популярен в 
Америка, Великобритания и Ирландия. Тържествата датират още от дълбока 
древност, като се смята, че празникът е измислен от келтите. Те вярвали, че в 
тази нощ идват духовете на мъртвите и се вселяват в телата на живите. Келтите 
слагали страшни маски и облекла, вдигали голям шум, за да изгонят 
нежеланите гости. 
                                      

                                     „За да сме здрави” 

 
 В рубриката „За да сме здрави” ви напомняме кои са най-важните правила за 

здравословен живот: 

 
-Хранете се редовно. 

-Яжте здравословна храна, като избягват  джобовете  и хамбургерите. 

-Яжте по-малко и по-често. 

-Хранете се бавно и многократно сдъвквайте храната. 

-Консумирайте повече плодове и зеленчуци. 

-Не пушете. 

-Ежедневно спортувайте.  
-Пийте по осем чаши вода дневно. 

-Мислете позитивно. 

-Максимално контактувайте с близките и приятелите си – това прави живота 

ви по-малко изложен на стрес и възможно по-дълъг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ЗАНИМАТЕЛЕН КЪТ 

 
                                     НАШАТА АНКЕТА 

 
1.Харесва ли ви в училище? 

Арсения-7а кл.-Разбира се. 

Калиптен-5а кл.-Да. 

Мелек-5а кл.- Много. 

2.Какво бихте променили в реда,който съществува и какво ви харесва в 

него? 

Арсения-7а кл.-Аз бих искала дисциплината да е по-добра.. 

Калиптен-5а кл.-Иска ми се междучасията да са по-големи. 

Мелек-5а кл.- По-добре да учим на две смени. 

3.Какво очаквате от новата учебна година? 

Арсения-7а кл.-Очаквам да науча повече неща. 

Калиптен-5а кл.-Бих искала училището да се обнови. 

Мелек-5а кл.-Да има повече деца в училище. 

4.Допада ли ви това,че от тази година ще имаме още една ваканция- 

есенна? 

Арсения-7а кл.-Разбира се. 

Калиптен-5а кл.-Да. 

Мелек-5а кл.- Да,много. 

 

                                            *  *  * 
 

                                         Кръстословица 

 
 1 
                                                             1.Суша,заобиколена от трите страни с вода 
      2                                                      2.Месецът,през който започваме училище. 

              3                                       3.Дял от математиката. 

                   4                                        4.Антонимът на лъжата. 

                5                                    5.Средството, което ни помага  

     6                                                                           да виждаме по-добре. 

                                                                   6.Част от дърво. 

                7                                                         7.Най-дългата река в света. 

                     8                                                      

                                                                                8.Човек, който чисти комини. 

 

 

                          Отвесно се получава ученик, който винаги си знае уроците. 

                                             
За броя работиха:Анъмсер,Вероника, 

Светослава и Арсения от 7 а клас. 

Помогнаха ни: 

 г-жа В.Колева,г-жа М.Тотева, 

 г-жа Дет.Георгиева,г-жа Г.Колева 

Екипът на в.”Междучасие „ 

              ви желае здраве и  успехи 

                    през учебната година! 



 


