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Училище без насилие 

В ОУ „Панайот Волов” стартира Система за превенция на насилието, 
агресията и арогантните прояви сред учениците.    
Целите, които си постави колективът на училището са: Изграждане на здрава 
училищна среда, недопускаща насилие и агресия. Зачитане правата на всяко дете с 
дейности под наслов: „Не на насилието в училище!”  „ Без страх на училище!” 

Ще бъдат активизирани безмълвните наблюдатели към гражданскотo поведение на 
учениците и поощрявани да вземат  отношение по възникнал проблем. 

Ще  бъде пресичано в зародиш първото закононарушение, нарушаването на 
правилата не е безнаказано. 

Дейности с учениците за изпълнение на поставените цели: Учениците ще бъдат 
активни участници в дейностите, насочени към преодоляване на склонността към 
агресия, на проявите на агресия у свои съученици. Ще се предоставят права на  ученици 
да влизат в ролята на ментори и да предотвратяват акт на насилие в училище. 

Предстои провеждане на ролеви игри и тренинги за справяне с тормоза 
/проиграване в големи и малки групи/. 
Много важна стъпка в преодоляване на стреса от тормоз е консултирането  на 
децата-жертви. Консултирането  на родители на агресивни ученици е неотменна част от 
дейностите на училищния колектив.  

Ще  се заведе регистър на агресивните ученици и същите ще бъдат под постоянно 
наблюдение.  

Входната и изходна анкета за тормоза в училище ще бъде индикатор за 
колективните усилия на учители, ученици и родители.  

Предстои провеждане на дискусии по класове за насилието и агресията, като се 
напомни, че нарушаването на човешките права е престъпление. Много важна част от 
системата е разрешаването на междуличностни конфликти и конфликти на етническа 
основа, а така също и недопускане разрастването на конфликтите.  

Актуална част от дейностите е определяне мястото на лидера в класа.  
В учебните часове по ИТ ще  се разясняват опасностите в интернет-мрежата. 
В часовете по Изобразително изкуство ще  се постави тема: „ Без страх от насилие в 

училище”, а най–хубавите рисунки ще се аранжират на подходящо място. Ще се 
изготвянят постери със снимков материал за добрите постъпки и дела, случващи се в 
класовете. Показател за успеха на Системата ще бъде и снимковият  материал от 
публични изяви по класове „Не на насилието и агресията в училище”, качен  на 
училищния сайт. 

Предстои заявяване на членство в Националната мрежа  „ Училище без насилие”. 
Материалите предостави г-жа Д. Борисова- помощник-директор на ОУ „Панайот Волов” 

 

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
*  Училище без насилие 
*  Информирани и здрави 
*  Образователен видеофилм 
*  Обменна  визита 
*  Да си първокласник 
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Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” 

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Във връзка с 
изпълнение на проекта, по който Министерството на здравеопазването се явява 
бенефициент, Община град Добрич реализира здравно-образователни кампании. 

 
Информирани и здрави в нашето училище 

 

В периода 08.11.2012г. до 14.12.2012г. всички 
класове се включваме в изпълнение на 
националната здравна кампания, по проект 
„Информирани и здрави”. 
Дейностите по класове са в 
Заседателна зала за 
учениците от Начален 
етап и в Мултимедиен 

кабинет за учениците от  Прогимназиален етап. По 
предварително изготвена програма гледаме и 
обсъждаме видеофилми под наслов „Опознай 

рисковете, за да ги избегнеш”. Темите са 
разнообразни и интересни. Застъпени са проблемите 
за нашето здраве- „Готварска сол”. Научихме какви 
опасности крият наркотиците . Получихме богата 
информация как да се предпазваме от травми. С 
нетърпение очакваме филма „Къде ще си утре”. 
През м. Декември ще обсъждаме пораженията на 
тютюнопушенето след  филма „Тютюнопушене”. 

  Твърде тревожно звучи последното изследване за употребата на 
цигари- доскоро 39 на сто от българите бяха активни пушачи, като 
сега процента е 44,4 на сто от населението. 
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Какво (не) знаем за пубертета 
 Образователен видеофилм 

 
По инициатива на Министерството на здравеопазването 

и на Българска педиатрична асоциация се провежда         
кампания за информираност на подрастващите относно 
проблемите, с които се сблъскват на своята възраст. 

Медицинската сестра при ОУ „Панайот Волов”, г-жа Снежана 
Неделчева, разясни на събраните в Заседателна зала ученици  опасностите, 

на които са изложени и наблегна на значимостта  на 
тяхната информираност. 
Момичетата и момчетата от Vти и VIти клас 
изгледаха интересен видеофилм „Какво (не) знаем 
за пубертета?”.  

Изпълнители на ролите във видеофилма са 
известни млади актьори и 
водещи на ТВ предавания 

като Константин Лунгов, Луиза Григорова, Ирина 
Андреева, Борис Иванов.   

Информацията бе поднесена под формата на 
диалог между участниците. Те непринудено 
споделяха от екрана, че човек се развива и се 

променя през целия си живот. Разкриваха  емоциите 
по време на пубертета. Кога, как и с кого е най-
удачно да се споделя. Споделяха своите позиции за 
отношенията на подрастващите във възрастта на 
пубертета с родителите. Неусетно и тактично 
запознаха публиката със заболяванията, предавани 
по полов път. Какво (не) знаем за пубертета? Какво 

представлява пубертетът? Какво се случва с кожата 
ни по време на пубертета? Месечният цикъл при 
момичетата в пубертета. Неравномерен растеж по 
време на пубертета. Признаци за настъпване на 
пубертета. Особено важна бе информацията за това, 
как да се предпазим от човешки папиломен вирус. 
 С внимание бяха  проследени  темите, които 
разискваха героите: „Секс за първи път” и „Тялото на жената и тялото на 

мъжа”. 
Зрителите останаха доволни от 

видяното, чутото и наученото. Някои 
коментираха шепнешком, може би, защото 
доскоро са смятали, че тези теми са „табу”. 
Момичетата и момчетата намериха отговори на 
много от въпросите, които ги вълнуват. Докоснаха се 
до света на свои връстници, разбраха, че винаги 
могат   да се информират и да открият протегната за 
помощ  ръка. 

Ако има повече такива филми, нещата ще се променят към по-добро.   
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Обменна  визита 
 

На 21.11.2012г. в ОУ „Панайот Волов”  се 
проведе обменна  визита на учители от ОУ „Добри 
Войников”  с. Победа на тема „Работа с деца, чийто 
майчин език не е български”. ОУ „Добри Войников” 
е пилотно по дейностите на Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” 
за област Добрич.  

Представителите  на ОУ „Добри Войников”, 
г-жа Тодорка Атанасова и г-жа Донка Ангелова, 

споделиха своя опит в занятията по проект  
„Превенция на отпадането на  ромските ученици от 
училище”. От своя страна учителите на ОУ „Панайот 
Волов” презентираха дейностите си с ученици, чийто 
майчин език не е български. И  двете страни говориха 
за проблемите, които стоят пред съвременното 
училище, обмениха идеи и си бяха взаимно полезни. 

Обменните  визити  
ще продължат и 
занапред. 

 
По проект 

УСПЕХ  в нашето 
училище е 
сформиран клуб 
„Историята на 
моя род- фолклор 

на етносите” с ръководител Галина Колева. 
Участниците в клуба са ентусиазирани, защото ще 
изучават не само ромски фолклор и разучават ромски танци, но ще се докоснат до 
фолклора и танците  на други етноси. Демонстрационните табла, които са 
изготвени от учениците под ръководството на преподавателя, г-жа  Галина Колева, 
разкриват желанието за работа и за постигане на положителни резултати в 
изпълнение на целите, които са си поставили- редовно посещение на учебните часове, 
повишаване на мотивацията за учене, примерно поведение- без агресия и негативни 
прояви. 
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 Да си първокласник.... 
 

На 16.11.2012г. нашите първокласници ни 
изненадаха приятно с тържеството, което бяха 
подготвили със своите възпитатели- г-жа Виолета  
Митева и г-жа Мария Милева. 

Празника на децата споделиха техните класни 
ръководители, г-жа Вяра Господинова и г-жа 
Кръстинка Стоянова, г-жа Миглена Радева- 
председател на МО за НЕ и ние, представителите на  
в-к „Междучасие”. 

Първолаците ни посрещнаха с цветя и ни 
показаха новите табла и украсата на класната стая.  

Г-жа М. Милева открива тържеството с кратко встъпление. Децата коментират 
стиховете, прочетени от учителката. Дружно демонстрират знания, отговаряйки на 
разпознавателни въпроси относно името на нашия град, на нашето училище, на класа, в 
който учат.                                  

Малките ученици си припомнят основните правила за поведение в класната стая 
и в училище. Изказват правилата за движение. Посочват предметите в класната стая.  

Г-жа Милева умело води децата към по- трудни изпълнения: Те успяват хорово 
да допълнят започнати от нея популярни стихчета: 

 Да си първокласник - то не е шега. 
Колко много грижи имам аз сега. 
По часовник ставам - времето следя. 
Мирно на чина си трябва да седя... 
Пиша, пиша букви и чета на глас, 
 и разказвам ясно, и внимавам в час... 
Много, много грижи имам аз сега. 
Да си първокласник - то не е шега. 
Следва диалог между учител и ученици за сезоните, като се 
акцентира върху есента. Открива г-жа Митева,  задавайки 
интересни въпроси на малчуганите относно това какви промени 

настъпват през есента, как се обагря природата, какво става с дърветата, защо падат 
листата, как се променя  времето.  

Под акомпанимента на акордеон първолаците изпяват песничките: „Вятърко 
листи”, „Песен за буквичките”, „Песен за дъжда”, „Знамето” и „Марш на войниците” 

Ние сме войници, ще вървим напред.  
          Леви-десни, леви-десни, ще вървим напред. 

В дружните отговори на първокласниците, в стихчетата и 
песничките, които чухме, съзряхме и оценихме системния, упорит 
двумесечен труд на класните ръководители, г-жа Вяра 
Господинова и г-жа Кръстинка Стоянова,  на възпитателите г-жа 
Виолета  Митева и г-жа Мария Милева. Останахме удовлетворени 
от всичко, което наблюдавахме.  Това бе първата  проява на 
малките ученици  пред публика и те се справиха успешно. 
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ЗАБАВНО МЕЖДУЧАСИЕ 
Да опознаем..... 

Белоградчишките скали- един от 100-те природни феномена на България   
Преди около 200 млн години започва 
образуването на Белоградчишките скали. 
Те заемат обширен район с дължина 30 км  
и ширина 3км от връх Ведерник до село 
Белотинци. Разпределени са на 4 групи, 
като централната включва едни от най- 
интересните и внушителни образувания: 
Адам и Ева, Ученичката, Овчарчето, 
Дервишът, Камилата, Гъбите, Кукувицата, 
Червената скала, Мадоната, Хайдут Велко, 
Боров камък и други. 

Необикновена хубавица, сестра Витиния, живяла между калугерките, ала 
хубостта й била скрита под широкото монашеско расо. Молила се Витиния, плакала 
да я оставят в килията с детето й - навън ранната пролет още държала сняг по 
планинските усои. Ала калугерките били неумолими: изгонили я с проклятие. Монасите 
се върнали в своя манастир на отвъдния връх, отдето калугерите гледали 
отдалечаващата се Витиния, притиснала дете до гърдите си. Гледал я и нейният 
любим и се чудел как да й помогне. И в миг станало чудо: земята се разтресла и с 
грохот се съборил женския манастир, като затрупал всичко живо вътре. Вкаменила 
се и молещата се за милост Витиния с детето си. Ужас вкаменил и хукналите да 
бягат монаси. Вкаменен пред манастирската врата останал монах Лука - любимият 
на Витиния. 
Стоят и до днес останките на срутения метох, вкаменените калугери и над всичко - 
вкаменените фигури на Витиния и Лука, Монахията и Монаха... 
                                                                                                          из „Легенда за Витиния” 

Връх Еверест - най-високият връх на света! 
Еверест (на тибетски: - 

Джомолунгма: "Богинята майка на света", 
на непалски: - Сагарматха: "Високо в 
небесата") е връх в Хималаите, най-високият 
от 14-те планински върхове осемхилядници, в 
Азия и на Земята. 
Намира се в Махалунгурския дял на 
Хималаите на границата между Непал и 
Китайския Тибетски автономен регион. Най-
високият връх на Земята е с височина  
8 848,20 м. Откъм Непал е разположен в 
Национален парк Сагарматха, който е 

биосферен резерват защитен от ЮНЕСКО. 
Зашеметяващият връх,  покрит с вечен  сняг, е 
наричан още „Покривът на света”  Всъщност 
върхът не престава да расте, той увеличава 
височината си с 4 милиметра годишно. Този 
феномен си има и своето научно обяснение – 
изместването на  тектоничните плочи.  

Издават ученици от VIа и VІІIа клас 
Редактор: Митка Недялкова   
Снимки: Невзие Арифова; 
Галина Колева; Митка 
Недялкова 

    http://www.ou-pvolov.eu/wordpress/ 
              е-mail: : ou_volov@abv.bg 
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