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В броя ще четете за: 

1.  Кът на компютрите от миналото. 
2. Приветствие към есента от подготвителните групи  
3. Открит урок на младите физици. 
4. Седмокласниците честват Йовков. 
5. Първи декември- Ден на борбата срещу СПИН 
 

 
 15.11. 2010   

По идея на директора на училището, г-н 

Ивелин Мирчев и със съдействието на 

преподавателя по Информационни технологии, г-н 

Недялко Иванов, във фоайето на третия етаж бе 

изграден необичаен кът, пред който се трупат много 

ученици. 

 Какво събужда любопитството им? За какво 

спорят, какво коментират? 

Изложени са стари модели на компютри- различни 

модификации на „Правец”- толкова загадъчни и 

недостъпни  в средата на миналия век.  

Съвременните ученици имат достъп до най- 

нови модели компютри и с право се удивляват на 

първообразите им. Пространно табло ни дава 

представа за параметрите и особеностите на всеки от 

изложените модели.  

Интересна е и статията за първооткривателя, „бащата” 

на компютъра- Джон Атанасов. Джон Атанасов е 
роден на 4 октомври 1903 г. в Хамилтон, щата Ню Йорк. Той е първото от 
10-те деца в семейството на българин емигрант от ямболското село 
Бояджик. През декември 1939 г. заедно със своя сътрудник Клифърд Бери 
създава прототипа на първата електронноизчислителна машина (ЕИМ), 
напълно завършена през 1942 г. и наречена ABC (Atanasoff-Berry Computer).  
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

27.10. 2010г. 

Нашите най-малки приятели, 
възпитаниците от Іа иІб подготвителни 
групи, се вълнуват от първото си 
представяне пред публика. 
Под ръководството на г-жа Марийка 
Вълева и г-жа Виолета Митева те 

представят 
различни есенни 
картини.  

Тържеството 
преминава на фона на предварително 
изработени кътове на есенна тематика във 
фоайето на втория етаж. 

Открива г-жа Митева, като задава 
интересни въпроси на малчуганите относно 
това какви промени настъпват през есента, как се обагря природата, 
какво става с дърветата, с времето. Децата, облечени с костюми, 
символизиращи есента, с венци от есенни листа, отговарят в 

надпревара. 
 Алдин, Юлия, Мергюл и Нихат рецитират 
стихчета за есента.  
 Под акомпанимента на акордеон 
бъдещите първолаци изпяват песничките: 
„Вятърко листи”, „Песен за зеленчуците”, 
„Червената шапчица” и „Марш на войниците” 
 Публиката  е развълнувана от 
последвалия танц „Валс на листата”, с който 

децата показват, че са не само добри певци и рецитатори, а са и 
танцьори. 
 Сценичната част завършва с две весели хорца,   в които е 
поканена да се включи и публиката. 
 Интересна и нова за учениците е последвалата мултимедийна 
презентация в две части: „Животните  през есента” и „Есенни картини” 
.  

Дълго време възпитаници и родители ще помнят тази 
вълнуваща изява: Едните показаха какво са научили и това бе 
първата им проява пред публика- резултат от упорития труд на 
учителките; за родителите- чувство на гордост, че техните деца 
знаят и могат.  

 
 

 
 



 

 

 
18. 11. 2010г 

В кабинета по физика цари оживление. Под 
ръководството но г-жа Балчева- преподавател 
по физика и математика се провежда 
обобщителен урок на тема „Електричество и 
магнетизъм” в VІІа клас. 
Целите на урока са: да се систематизират и 

обобщят знанията за електрически ток, да се 

прилага наученото при решаване на качествени 

задачи и във всекидневието, да се формират умения 

за наблюдение, изводи и работа в екип.  

Учениците отговарят на въпросите какво представлява електрическият ток, кои са на 

практика неговите действия, назовават 

електрическите уреди в домовете си. Уточняват 

понятията чрез забавна игра като изключват 

излишна дума от изброени и посочват общото 

между останалите.  
Следва асоциативна задача. Преподавателят 

провокира мисленето на учениците, предлагайки 

им да затворят очи,  мислено да се пренесат 200 

години назад във времето и после да разкажат с 

какво биха се занимавали, ако няма 

електричество. 

Мненията са нестандартни и занимателни.  

Междупредметната връзка се осъществява с есето „Живот без електричество” на 

Стефан Минчев. 

Учениците коментират как се получава електрическата енергия, обясняват от какво се 

състоят електрическите вериги посочват величините и условията за протичане на 

електрически ток. 

Разделени в четири групи, седмокласниците решават различни задачи върху 

клипчартови листи. Всяка група излъчва говорител, който излага и защитава решението 

й.  

Учителят провокира учениците с неточни изрази и те с 

удоволствие го коригират. 

Следва  коментар за начина на работа на различни 

уреди от областта на техниката и бита. Демонстрацията 

на преподавателя предизвиква коментар за действието 

на тока и неговато приложение. 

Илияна Стойчева разказва за животни и растения 

които са чувствителни към магнитното поле на Земята, 

като демонстрира това на табло, изработено по данни 

от Интернет. 

На учениците се поставя самостоятелна работа с цел да покажат знанията си. Изказват 

правила за безопасност при работа с електрически уреди, сравняват данните на 

енергоспестяваща и обикновена лампа. 

На учениците се предоставят таблици за подготовка на контролен тест в следващ час. 

Урокът приключва с преценката на преподавателя за работата на класа, похвала за 

добра работа на   отличилите           се ученици и се поставят оценки.
 

 



 

ЧЕСТВАМЕ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЕСТВАМЕ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЕСТВАМЕ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЕСТВАМЕ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ЙОВКОВЙОВКОВЙОВКОВЙОВКОВ 

 
Литературно четене в VІІа клас: 

„Йовков- певецът на Добруджа” 
На 19. 11. 2010г. учениците от VІІа клас, с 
класен ръководител г-жа Тотева, отбелязват 
подобаващо годишнината на именития 
писател. Тържеството е под форма на 
литературно четене с наслов: „Йовков- 
певецът на Добруджа”.  

От портрета на писателя ни гледат топлите му, проникновени  
очи, а белите хризантеми, поставени отпред, напомнят за красотата на 
творчеството му и за преклонението на  добруджанци пред делото на 
белетриста. 
  Интересни са и таблата, разкриващи важни 
моменти от живота на твореца. Проличава и детският 
поглед върху творбите чрез многобройни рисунки по 
произведения на Йовков.  

Учителят открива занятието, като разказва 
увлекателно за мястото на Добруджа и добруджанци 
в прозата на Йордан Йовков.  

Учениците четат 

биографията на 
писателя на части, 
като самите те са 

подбрали важни и вълнуващи моменти от 
житейския и творчески път на твореца. 
Следва литературно четене на разказа „По 
жицата”, произведение, което те самите са 
избрали. Особено затрогващи са моментите, в 

които седмокласниците възпроизвеждат трагизма и силата на 
неугасващата надежда у героите чрез изразителното четене на 
диалозите. 

За да се направи съпоставка между произведенията с тематика 
от Добруджа и героиката на „Старопланински легенди”, младите 
ценители на Йовковото творчество представят кратка драматизация на 
откъс от разказа „Шибил”.  

Часът, посветен на майстора на словото, 
Йордан Йовков, завършва с удовлетворение.  
Благодарение на седмокласниците, отново се 
докосваме до най- добрите литературни 
шедьоври на българската литература, 
разкриващи богатата душевност на хората от 
Добруджа.  
Редактор: Митка Недялкова;  Компютърна обработка: Детелина Георгиева 



Първи декември Първи декември Първи декември Първи декември ––––    Световен ден за борба със СПИНСветовен ден за борба със СПИНСветовен ден за борба със СПИНСветовен ден за борба със СПИН    
“Спрете СПИН. Изпълнете ангажимента!” – това е 
мотото на световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за 
периода 2005 - 2010 г. 
Тази година се навършва 20-тата годишнина от началото 
на отбелязването на този ден. През 1988 г. Световната 
здравна организация, в стремежа си да насочи 
общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да 
подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за 
хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за 

Световен ден за борба със СПИН. През последните 20 години, този ден се 
утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. 
Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над повече от 190 държави по света. 
“Спрете СПИН. Изпълнете ангажимента!” е призив към правителствата, 
политиците, здравните структури да работят за постигане на целите, заложени в 
борбата с ХИВ/СПИН и най-вече да изпълняват поетите ангажименти за постигане на 
универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ до 
2010 г.  
Тази година зимната АНТИСПИН кампания ще протече под мотото : "Живей и 
за другите". На 1 ДЕКЕМВРИ, обявеният от СЗО - 

Международен ден за борба със СПИН, 
стартира Националната кампания за толерантност 
към хората, засегнати от ХИВ / СПИН. Учениците от  
ОУ” Панайот Волов” активно ще се включат в 

отбелязването на този ден в училище. 
Учениците от  СИП „Здравно образование” ще 
проследят нагласите и знанията, свързани с ХИВ/ 
СПИН на всички ученици от прогимназиален етап 
с изготвена от тях анкета. На 1 декември през 
голямото междучасие във фоайето на ІІІ-ия етаж учениците от VIII а клас Имрел 
Исмет, Ивелин Андреев и Илиян Георгиев- Beat Box ще изпълнят авторската си песен 
„Борба срещу СПИН”, по текст на Имрел Исмет. На фона на тяхната песен на голям 
екран ще върви презентация, с която учениците от СИП-а ще информират за 
начините за предаване на ХИВ- инфекцията, как хората да се предпазят и как не 
могат да се заразят.  
                                                                                   

Life goes on 
                       Hear our song 

 

      

    

 

   

 

 
 
 
 
 
 
Хората трябва да осъзнаят, че никой не е защитен. СПИН може да засегне 
всеки, който има рисково поведение и борбата с това заболяване е въпрос 
на лична отговорност . 

 


