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Март - 2012 година 
Бр. 3- година VІ  
ОУ „Панайот Волов” 
Гр. Добрич 

 
 
 
 
 
 

                                                                        

  

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира... 
 
 
На 6 януари се навършват 164 години от рождението на големия български революционер, 

поет и публицист Христо Ботев. 
Христо Ботев е роден на 6. януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в 
Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където 
постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за 
свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в 
началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е 
принуден да емигрира в Румъния. По-късно е учител в Александрия и 
Исмаил (1869) , редактор на в. "Дума на българските емигранти" 
(Браила, 1871). Редактор на в. "Свобода" и "Независимост". Издава 
сатиричния вестник "Будилник" (1873). 
 След обявяването на Априлското въстание  организира чета в помощ 
на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и 
слиза на Козлодуй. Четата води тежки сражения в Балкана, в едно от 
които Ботев е убит - 02. 06. 1876 г.  

Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо 
Ботев е национален символ. Поезията му дава облика на българската литература и до днес.  

 
 

 
 
 
 
 

 
                                   Паметникът на Ботев в Калофер 

 
 
«....От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, 
освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, 
той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска…»  
                                                                                                    в-к „Знаме“ 

                                                                                                 
                                                                                                 Страницата подготвиха Ахмед и Даниел от VІІа клас 

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
* В чест на Ботев 
* 134 години от Освобождението               
на Добрич 
* В памет на Апостола 
* Трети Март  

Но...стига ми тая награда- 
да каже нявга народът; 
Умря сиромах за правда; 
за правда и за свобода... 

               Из  «На прощаване» 
Подкрепи и мен ръката, 
та кога въстане робът, 
в редовете на борбата 
да си найда и аз гробът! 

  Из « Моята молитва» 
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134 години от Освобождението на Добрич 
 
 
На 17 януари 1878 година при тежки зимни условия, снежни бури и виелица, частите на генерал-

лейтенант Аполон Ернестович Цимерман, разпределени в три колони, се насочват към Хаджи-оглу 
Пазарджик /гр. Добрич/.  

На 25 януари 1878 година, след освобождаване на гр.Одрин, генерал-лейтенант Цимерман 
получава заповед от Главната квартира на руската армия да насочи удар към Хаджи-оглу Пазарджик 
/гр.Добрич/, да овладее града и след това да се отправи към гр. Провадия.  

На 27 януари заранта с развети знамена в града навлиза 16 Донски казашки полк, а след тях и 
пехотата. Те са посрещнати радостно от българското население. 

Хаджи-оглу Пазарджик /гр.Добрич/ по време на тази война не е арена на бойни действия и затова 
остава невредим. През следващите няколко дни са освободени последователно всички 
добруджански села. По пътя за Черно море на 31 януари 1878 година руските части влизат в гр. 
Балчик, а на 4 февруари – в гр. Каварна. Българите навсякъде ликуват. 

Признателността на потомците 
В знак на  дълбока благодарност съвременници и потомци 

увековечават в бронз и гранит имената  и чутовния подвиг на 
загиналите герои. Пред «славата им дивна» поколения застават в 
коленопреклонно мълчание. 

През 1989 година признателни потомци издигат внушителен 
паметник на руската армия-освободителка, известен още като 
Паметник на Цимерман. Издълбаният в него надпис съобщава за 
смелите освободители на града: войниците от Московски, Бутирски, 
Бородински, Рязански, Тарутински, Рижски, Белевски и Тулски 
пехотни полкове, конници на Кинбурски и Белоруски хусарски полкове и 
15-ти, 16-ти, 17-ти и 18-ти казашки ескадрони.  

По традиция на този свят за нас ден ние, потомците от ОУ 
„Панайот Волов”, участваме в общоградското поклонение и поднасяме венец в знак на 
признателност. 

 
През 1909 година в града е издигнат скромен 

паметник-костница.  
В него се съхраняват костите на руските войни,  
загинали в боевете за освобождаването 
на града ни между 17 и 27 януари 1878 година.  

 
 
 

 
 

В северната част на гр.Добрич има издигнати 2 
паметника: паметник на 122ма незнайни руски войни 
и 3ма офицери, дали живота си за нашата свобода и 
паметник на 53ма руски войници и 2ма офицери. 
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В памет на Апостола на свободата 
 

Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си 
 

На 19 февруари се навършват 139 години от мъченическата смърт на Апостола на 
свободата 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 В навечерието на годишнината от героичната смърт на  

Апостола на свободата, ученици и учители от нашето 
училище отдадохме почит на героя. Тържеството, с което се 
преклонихме пред безсмъртното дело на Дякона, бе 
заключителна част от дейностите по класове. В часа на 
класа беседвахме за делата и подвизите му. Изготвихме 
кътове за Апостола на свободата. 

                  В деня на честването петокласниците изнесоха 
рецитал на тема” Безсмъртният Левски”.  
С вълнение и интерес проследихме пътя на великия 
българин, отразен в презентация, изготвена от г-жа 
Светлана Николова- учител по история в ОУ ”Панайот Волов”.  

              Ние, учениците от ОУ „Панайот Волов”, се прекланяме пред безсмъртието на Апостола, 
споделяйки своите размисли за  делото му и за следата, оставил след себе си.                                                                   

                                                                  

Незабравимите слова на дякона Васил Левски 
 

Аз съм посветил себе си на отечеството си: 
да му служа до смърт и да работя по 
народната воля. 

                                                                                                                                                                
Чисто народният човек се бори, докато може... 
 
 Ако не сполучи..., трябва да умре в народната 
си работа. 
 
Ще имаме едно знаме, на което ще пише:             
"Свята и чиста  република". 
 

           
 

                                                                                        Страницата подготви Светослава Радинова – VІІа клас 

Той се не боеше, под небето спеше, 
Ходеше замислен, сам-си без другар. 
Тая заран млад е, довечера стар, 
Одеве търговец, сега просяк дрипав, 
Кога беше нужно- хром, и сляп, и клипав; 
Днес в селото глухо, утре в някой град 
Говореше тайно за бунт, за преврат, 
За бунт за свобода, за смъртта за гробът, 
и че време веч е да въстане робът… 

из „Левски” 
 Иван Вазов 

Цветя за Апостола 
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Трети март – Национален празник 
 

134 години от Освобождението на България 
 

1878- 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За първи път Трети март се чества през 
1880 година като Ден на Възшествието на престола на 
император Александър Втори.  

От 1888 година се празнува като Ден на Освобождението  на България от 
турско робство. Еднократно като национален празник денят е отбелязан през 1978 
година по повод 100 годишнината от Освобождението. 10 години по- късно той става 
официален празник.  

С решение на парламента от 5 март 1990 година  Трети март е обявен  за 
национален празник. 
  Празникът Трети март е вълнуващ за всички ни. За мен този ден е един от най- великите в 
историята на България. На този ден полагаме венци и цветя пред паметниците на хилядите 
знайни и незнайни герои, жертвали се за свободата ни. По този начин се прекланяме пред 
подвига им, почитаме паметта им.  В деня на празника  Трети март се събрахме в училище, 
настроени празнично, с цветя в ръце. Със знамената, венец и цветя, колоната тръгна към 
паметника на Хан Аспарух, където щеше да се състои общоградското тържество. Митингът, на 
който присъствахме, беше впечетляващ.  Имаше много гости, граждани на Добрич.  
Чухме вълнуващи стихове, прославящи подвизите на героите, произнесени бяха прочувствени 
речи. Под звуците на химн бяха издигнати знамената на Република България, на Европейския 
съюз и на Добруджа.                                

От името на колектива, учениците, членуващи в клуб “Гражданско поведение на младите 
хора” по проект УСПЕХ с ръководител Димитър Гичев, поднесоха  венец  в знак на 
признателност към делото на всички герои, борци за свобода.   

 Учениците от Начален етап под ръководството на 
класните си ръководители поднесоха венец пред 
паметника на генерал- лейтенант Цимерман. 

                                                                                                   
                
 

 
  

 
 
 
 
 

                                                                                                Страницата подготви Анамсер Али- VІІа клас 
 
 
 
 
 

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 

Българио, за тебе те умряха, 
една бе ти достойна зарад тях, 
и те за теб достойни, майко, бяха! 
И твойто име само кат мълвяха, 
 умираха без страх. 

Борци, венец ви свих от песен жива, 
от звукове, що никой не сбира: 
От дивий рев на битката гръмлива, 
от екота на Витоша бурлива, 
от вашето ура. 
 

Подполковник Калитин брани 
Самарското знаме 


