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Хелоуин парти 
Ние, учениците от Vа клас, 

под ръководството на класния ни 
ръководител Детелина Георгиева, 
подготвихме и осъществихме 
Хелоуин парти. Поканихме гости 
от другите класове, учители, 
ръководството на училището.  
Как премина партито? 

От залата се чуваше 
песента   „This is Halloween”. Гостите минаха през входа на  залата, омотан в паяжина, осветен 
от тиквен фенер и пазен от скелет. Посрещнахме ги, облечени в невероятни костюми на духове, 
вещици, мумии, феи. Водещата, г-жа Валентина Стоева също бе в атрактивно облекло. 

Разказвахме за празника на английски език, а всеки от нас си имаше преводач, който 
превеждаше на български език. 

След като разказахме историята на празника, 
представихме приказка, стихове и легенди , 
свързани с Хелоуин. Участниците дефилираха 
пред гостите и всеки се представяше с ролята 
си. Овации получи гадателката на Берлускони. 
Гостите бяха поканени да разгледат «Вещарски- 
те ястия със зловещи наименования: «Кървава-  
та супа на Дракула», «Ръцете на вещицата»...... 
На финала станахме свидетели на Магическо  
шоу. Като същински фокусник, нашата класна 
ръководителка направи два впечетляващи опи- 
та: «Дух от бутилка» и «Слонска паста». 
 
Партито завърши с бурни овации и поздравления от страна на гостите. Всички останахме 
много доволни и дълго още говорихме за празника Хелоуин и за представянето си. 

 
 
 
    
 
      
 
 

 

Ученически вестник 

     Чества се на 31 октомври през нощта. 
Зародил се е сред келтските народи на 
Ирландия, Британия и   Северна Франция. 
Тези езически народи вярвали, че животът се 
заражда от смъртта. Вярванията довели до 
обичая за скитане в тъмното в костюми на 
вещици, духове, демони.          
     Децата обикалят своите съседи, събират слад- 
ки и подаръци, понякога и пари. Маскираните 
питат„Номер или лакомство?” Пеят песен или 
разказват страшна приказка, за да си спечелят 
почерпката. 

В броя ще четете за: 
* Празникът Хелоуин 
* Ден на борбата против СПИН.  
* Коледа и Нова година  
* Сурвакане 
* Забавно междучасие 

Страницата подготвиха Калиптен и Мариян от Vа клас  
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Първи декември Световен АнтиСПИН ден 
За 23 пореден път се отбелязва Световният 
ден за борба срещу СПИН. През 1988г. 
Световната здравна организация обявява 1 
декември за Световен ден за борба срещу 
СПИН. Той е признат и се отбелязва в над 
190 държави по света. 
Какво е ХИBСПИН? СПИН e съкращение на 
"Синдром на придобитата имунна 
недостатъчност", а заболяването се 
причинява от смъртоносния вирус ХИВ. 
Заразяването засяга имунната система- 
частта на тялото, която обикновено 
функционира, за да отблъсква организми 

като бактериите и вирусите. Отбранителните сили на тялото отслабват и то 
става безпомощно срещу инфекции и болести. Често пациентите умират от 
безобиден грип. 

 

 

 

Как се включихме ние? 
Концерт „Анти СПИН" по повод 1 декември - Световен ден за борба със СПИН, се 
състоя на 30 ноември от 18.30 часа в Общински младежки център - Добрич. В концерта 
участваха изпълнители от студиото за поп-рок певци „Сарандев", вокална група 
„Сладурковци", хип.хоп и брейк формации NNS CREW и TBA CREW, Арт център 
"Палитра". 
Специално участие в концерта  взе и  добричката група "New 5". 
Добрич отбеляза 1 декември - Световен 
ден за борба с болестта СПИН, с 
доброволческа акция на общинския клуб 
К-7.  Младежите направиха жива панделка 
от червени балони на площад 
"Демокрация" точно в 12.30 ч.. Те 
приканиха и гражданите да се включат в 
акцията. 
В инициативата се включиха и 
учениците от VІІІа клас на ОУ 
„Панайот Волов”, които взеха 
участие в проявите на своите 
връстници. 
Мотото на кампанията Анти-СПИН и тази 
година е "Презерватирай се!", съобщи Севдалина Колева от Регионалната здравна 
инспекция. В центъра на Добрич бяха раздавани от предпазните средства, както и 
информационни материали 
Със запалени свещи ние, жителите на гр. Добрич, почетохме жертвите на 
СПИН. Събитието бе насрочено за 19.00 часа на площад „Демокрация”. 
Организатори са  община Добрич, общински клуб К7 за превенция на рисково 
сексуално поведение, БМЧК, сдружение «Ръка за помощ» и Бизнес център – Добрич. 
Раздаваха се презервативи и лакомства на присъстващите. Съпричастност към 
засегнатите от ХИВ/СПИН показаха ученици от среднообразователните училища, 
профилираните и професионалните гимназии в град Добрич. 

  На всеки 12 секунди един човек някъде по света се заразява със СПИН. На 
всеки 18 секунди някой умира от вируса. На 1.12.2011 г. отбелязваме 
Световния ден за борба със СПИН за 24-ти пореден път. Темата продължава 
да е гореща, макар винаги да изглежда далече. Защото ХИВ може да порази 
всеки, който не се предпазва. 30 милиона души по света са инфектирани с 
ХИВ. Два милиона от тях са младежи на възраст между 10 и 19 години. СПИН 
засяга всички. Научи как да се предпазваш! 
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Коледни вълнения 
Наближава най-светлият празник - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. С трепет и 

вълнение всички по света очакват Коледа. А ние? 
 
                                                 
 
 
 
                                                        ПОДАРЪК 

                                                                          /есе/ 
 
                                                            Дойде  декември . 
                                      Всички са в очакване на  Коледа и Нова година. 
                                     Бял снежец е покрил земята, навън е 
                                    толкова красиво. Във всеки дом има елха 
                             с многоцветни лампички, които блестят ли,  
                                                блестят.  
                                                   Никъде Коледа не е толкова красива, 
                                                    както у дома! 
                                                  На Коледа и Нова година ние не само 
                                                 получаваме подаръци, но и подаряваме 
                                                  А най-хубавият подарък за всеки 
                                                  човек е  обичта на близките му.  
                                                         Приятели, подарете  обич! 
                                                                                       Юсуф Атанасов 
                                                                                                                     VІа  клас 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Празникът Хелоуин се е зародил още  

     

Ще ви представим една обща 
картина от тържествата. 
Учениците от всички класове се 
бяха постарали да придадат на 
стаите приветлив празничен вид. 
Гирлянди, балони, коледни звезди 
и рисунки, ръчно направени 
играчки допълваха красотата на 
стаите, като на първо място 
навсякъде беше елхата. Всички се 
надпреварваха да се представят 
най-добре.  

Във фоайетата на зала Добрич 
бе подредена благотворителна 
изложба на коледни рисунки, 
сурвакници, украсени елхи- дело 
на учениците от града. Гордеем се, 
че изложените експонати , 
изработени от учениците на ОУ 
„Панайот Волов” събудиха 
интереса и приковаха вниманието 
на посетителите. 

 

Потекли са, коладе ле, 
дор три реки, коладе 
ле!                                                       
Първа река, коладе ле, 
бяло мляко, коладе ле! 
Втора река, коладе ле, 
желто жито, коладе 
ле! 
Трета река, коладе ле, 
руйно вино, коладе ле! 
 

Сребро, злато да 
се лее, 
та през порти да 
прелее! 
Да застеле чисто 
поле,  
чисто поле, весел 
Балкан! 
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           През Новата година – 
           здраве до амина,                                                                                                                                                         
           шарени торбички 
           пълни със парички! 
           И гърненце с мед 
           да е на късмет! 
 
              Нуртен Гюнайдинова 
                                VІб клас 
  
 
                                                                                 Сняг на облаци се вдига 
                                                                                  Дядо Коледа пристига 
                                                                                                                                                         
в                                                                               в  златна, хубава  шейна 
                                                                                  от далечна планина.  
                                                                                 Иска да ви пожелае той                                                    
з                                                                               здраве,щастие, любов 
                                                                                             
                                                                                    Вероника Атанасова 
 
                                                                                                           VІІа клас 
  
 

Спорна беше таз година, 
таз година, дето мина 
Прасковите род родиха, 
стопаните хилядиха! 
От лозница - чебур шира! 
А от зрънце - бяла пара! 
Пълна къща със коприна, 
тънко сукно - сто аршина! 
И мисири - сто кантара! 

   ново стадо на кошара! 
 

Второкласниците  бързо си 
спретнаха работилничка за 
сурвакници и изработиха 
автентични сурвакници под 
ръководството на своите 
учителки. Децата щяха да 
сурвакат с направените от 
самите тях сурвакници. 

За Коледа учениците от 
Подготвителните групи и 
Първи клас си направиха 
весел карнавал. С песни и 
стихове посрещнаха Дядо 
Коледа, който ги зарадва 
с подаръци и лакомства. 

 

Учениците от Прогимназиален етап поднесоха своите картички- пожелания на 
колектива и споделиха своите вълнения за празника. 

 

С  този свят празник   се  раждат 
неповторими песни и пожелания. 
Обредите са многообразни, красиви 
и интересни. Чакаме  Коледа, а и 
коледарите, с надеждата, че ще се 
сбъднат мечтите ни. 
 Да пожелаем на нашите читатели: 

Да сте живи, 
да сте здрави, 
да е спорна 
таз година 
и шестици 
до амина! 
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       Честита Нова година   

На всички читатели на вестник    „Междучасие”                                      
пожелаваме здраве, сполука и благополучие! 

                                   Нова година 
Трудно е да се каже кога за пръв път е възникнал обичаят да се празнува Нова 

година. Във всеки случай древните египтяни вече са познавали този празник. В Мемфис, 
столицата на древния Египет, Нова година започвала на 19-20 юли, т.е. когато на 
хоризонта изгрявала звездата Сириус. В провинциите отъждествявали празника с 
прииждането на река Нил. Когато реката излизала от бреговете си и заливала селищата и 
нивите, египтяните редовно викали: “Да е честита!” и пиели с шепи нилска вода. 
              Първи от първите 

Посрещат Нова година на нашата земя 
жителите на 160 острова от архипелага Фиджи 
/всички острови на този архипелаг са 320, но 
част от тях са необитаеми/. 

Елхата 
Елховото дръвче е дошло от 

новогодишните празнични обичаи на източните 
славяни – руси, украинци, белоруси. То е 
въведено за първи път в 1700-та година от 
Петър Велики. На 31 декември самият той е 
открил тържеството в обкръжението на своите царедворци, които носели малки елхички. 
По-късно този обичай е разпространен  от германските народи навсякъде по света. 

 
Сурва, сурва, за здраве и берекет! 

1 януари е знаменателна дата в календара, жизнерадостен зимен празник с много 
имена, произтичащи от същността му: Васильовден, Василица, Сурваки.  

Полагайки началото на новата година, той е свързан с обреди, които трябва да 
осигурят на всички здраве и сполука през идните 365 дни. Обичаят, почитан и обичан най-
много от децата, е сурвакането с дряновица. 
Сутринта на 1 януари децата грабват сурвачките. Този ритуал е своеобразно 

продължение на коледарските благословии за 
здраве и изобилие. Някога сурвакарите били 
момчета на възраст 10-12 години, а сурвачките – 
задължително дрянови, украсени с нанизи от 
пуканки, малки кравайчета, сушени плодове и т.н.  

Изборът за сурвачката е дрян, защото 
той цъфти най-рано, т.е. предвестник е на 
пролетта, зрее най-късно – символ на 
мъдростта,  пълен е  с жизнен сок и в най-
люта зима.  

Красиви са нашите обичаи, достигнали до 
нас от  далечното минало.  
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Забавно междучасие 
 

КОЛЕДНИ  И  НОВОГОДИШНИ  ГАТАНКИ 

 
1. Хем живее в гората, хем гората му е на главата. ...... 
2. За децата малки, тя е тъй любима. Прави им пързалки и се 

казва....  
3. Имам си конче без грива, зиме работи - лете почива............  
4. Хвърчи - мълчи, лежи - мълчи, умира - ручи......................... 
5. Сложи юздата, седна в шейната, тръгна в нощта свята.......  

6. Голяма и зелена, натъкмена, наредена, радва всички, но боде с 
иглички.... 

            7. Коя шейна не може да се пързаля?............... 
                 
               ИМЕНАТА НА ДЯДО КОЛЕДА ПО СВЕТА: 

              
Добрият старец с многото имена обикаля по света. Макар че го наричат 

различно, навсякъде го  очакват с вълнение и надежда и много, много му се радват.                        
                                  

                      България -  Дядо Коледа                                       
                 Великобритания -  Санта Клаус       
                 Франция -  Пер Ноел                          

        Германия -  Вайнахтсман          
        Швеция -  Юлтомтен 

                       Русия -  Дед Мароз 
                 Гърция -  Айос Василис          
 
                                                                                      
                                                                                                                                                                   
 
                            
                                        

Издават ученици от Vа и VІІа клас 
Редактор: Митка Недялкова;   
Снимки: СИП „Фотография”  
Галина Колева 
 

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


