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Инициатива на Ученическия парламент 

 
27 януари -Международен ден в памет на жертвите 

на Холокоста 
По инициатива на Ученическия парламент, нашето училище се включи в 

международния проект  на Holocaust Education Trust Ireland  проект „Жълт минзухар”. 
 

   На 27 януари отбелязваме Международен ден в памет на 
жертвите на Холокоста, чиято тема тази година е „Спасяването 
на животи по време на Холокоста: смелостта на 
състраданието". На 27 януари 1945 година съветските войски 
освобождават задържаните в концлагера Освиенцим. Над 6 милиона 
евреи са станали жертва на нацисткия режим по време на Втората 
световна война между 1939 и 1945 година. 
На 1 ноември 2005 Общото събрание на ООН обявява 

официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста. 
Резолюцията призовава всички страни-членки на организацията да почитат паметта на 
жертвите на Холокоста и окуражава развитието на 
образователни програми за историята, за да се предотвратят 
бъдещи прояви на геноцид. 
        Съпричастни на трагичната участ на невинно 
загиналите - един и половина милиона еврейски  и хиляди 
други деца- в ужасяващите лагери на концлагера 
Освиенцим станаха учениците от VIа клас на ОУ 
„Панайот Волов”- гр. Добрич с класен ръководител г-жа 
Детелина Георгиева. 

    Своята почит към жертвите от Холокоста изразиха, като 
засадиха луковици на жълти минзухари под формата на 
Давидовата звезда.                                   / В-к „Отзвук”; брI; гII; стр. 6/  
   Всички ние очакваме с нетърпение посадените 
навън от шестокласниците минзухари да 
разцъфтят. Радваме се на вече  цъфналите в 
кабинета по биология минзухари, които наистина 
греят като   свещички и  напомнят на света, че 

никой няма право да унищожава човешки живот.  
 

 

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
*  Инициативи на Ученическия 
парламент 
* Бележити годишнини 
* Световен ден за безопасен 
интернет 
* Нашата позиция 
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ЧЕСТВАМЕ 

135 ГОДИНИ ОТ  ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИЧ 
 

На този ден в историята  
 

       На 27 януари 1878 г. Долнодунавският руски отряд 
под командването на ген.-лейт. Аполон Ернестович 
Цимерман освобождава Хаджи-оглу Пазарджик -днешния 
град Добрич. 

 Големи заслуги за освобождаването на Добрич от 
турско робство има генерал-лейтенант Аполон Ернестович 

Цимерман, който е виден руски пълководец. По време на руско-
турската война той е командващ на 14-и руски корпус, т.нар. 

Долнодунавски отряд. Повереният му отряд, според плана на войната, първи прекосява 
на 22 юни 1877 г. река Дунав при Буджакския полуостров — срещу Галац и Браила, и не 
позволява така на турците да се насочат срещу Русенския отряд на запад. Отрядът 
охранява съобщителните връзки с Русия, завладява Хаджиоглу Пазарджик, прекъсва 
доставянето на турски подкрепления за Шумен по варненската жп линия, очиства цяла 
Добруджа от черкези и татари и се съединява с войските на генерал-лейтенант 
Делингсхаузен в Бургаско. Преди 135 години на този ден в Добрич влиза 16-ти Донски 
пехотен полк. Руските войни за четвърти път и окончателно освобождават града от 
османско владичество. Долнодунавският отряд е предвождан от Генерал-лейтенант 
Аполон Ернестович Цимерман. 

На 26 януари ген. Цимерман успява да прекъсне съобщителната връзка с Варна и 
подлага града на продължителна обсада. Отрядът на ген. Манзей и ген. Жуков води 
ожесточени боеве около Добрич. 

До вечерта на 26 януари турските войски се оттеглят, оставяйки в града боеприпаси и 
ранени. Преди окончателно да напуснат Добрич, те запалват двете църкви. 

Година след освобождението в края на града, по посока Балчик, е издигнат 
“Паметник на победата”, сега известен като Паметник на 
генерал-лейтенант Цимерман. Монументът разказва за 
подвига на смелите руски войни, дали живота си за 
освобождението на добруджанския град. Това са войните от 
Московски, Бутирски, Тарутински и Тилски пехотни полкове, 
подкрепени от храбрите конници от Кинбуски, Хусарски и 
Белоруски полкове, както и от 15, 16, 17 и 18-и казашки 
полкове. Надпис върху паметника съобщава имената на 
смелите освободители. 

Днес признателните потомци полагат цветя и венци 
пред монумента, за да покажат, че историческата памет 
е съхранена.  

135 години от освобождението на Добрич от турско 
робство се честват в неделя, 27 януари. От 10 до 12 часа 
са положени цветя на паметниците на Васил Левски, 
Христо Ботев, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Хайдут Пею Буюклията, 
Алеята на опълченците–Военно гробище, Костницата на загиналите руски 
воини и Ф. М. Достоевски. 

 От 11.30 часа пред паметника на ген. л-т Цимерман се извърши общоградско 
поклонение и полагане на цветя. В проявата  участва клуб „46-ти пехотен 
Добрички полк”. 
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 Добрич някога 



 
На 19 февруари се навършват 140 години от смъртта на 

легендарния апостол  в българската история и в българската 
революционна борба - Васил Левски. 

                                   
 

 
 
 
 
 

СЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА 
Карловското революционно знаме е шито от Мария, леля на 

Левски, сестра на майка му, по модел, даден й от Левски. По-късно Панайот Волов нарежда да 
се подготви за Панагюрище  подобно знаме, което е станало през 1876 година. 

Стихотворението “На прощаване” се намира в тефтерчето на Левски на цели седем 
страници. Преписано е от самия него, като на места е правил малки характерни поправки. 

Името Левски за пръв път се употребява от Любен Каравелов. Веднъж при разходка из 
околностите на Белград, Левски скочил един ров, а Каравелов, като видял това, плеснал с ръце 
и казал: “Това се казва скок на нубийски лъв”. Раковски поел думите му и казал: “Отсега 
нататък Василя ще наричаме Дякон Лъв Нубийски”. 

Автобиографията на Левски е писана в стихове. Тя изяснява живота на Апостола до 1868 
година. В нея той разказва за майка си, другарите в Карлово, четничеството при Панайот 
Хитов и за отиването си в Сърбия и Влашко. Написана е в 75 стиха и започва така:  

“Аз Васил Львский в Карлово роден 
от Българска майка юнак аз роден, 
не щях да съм турски и никакъв роб, 
същото да гледам и на милия си род – 
станах и отидох в Стара планина…” 

Първият значителен поетически отклик за Левски е от Христо Ботев. Неговото 
стихотворение “Обесването на Васил Левски” е най-песимистичната му творба, защото е 
осъзнавал, че не ще има друг, който да замени 
легендарния апостол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...Каквото съм правил, в полза на народa е.  
Моли се, отче, не за мене, а за отечеството 
България..."- из изповедта на Левски в последните  
мигове от живота му пред отец Тодор Митов 
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Заветите на Апостола 
 

Ако спечеля - печели цял 
народ - ако изгубя, губя само 
мене си! 
Ако е за Българско, то 
времето е във нас, и ние сме 
във времето, то нас обръща и 
ние него обръщаме 
Ще има едно знаме, на което 
ще пише: „Свята и чиста 
република.“ 
Историята ни няма да 
прикачи заслугите ми 
другиму. 

Девет годин той скита се  
бездомен, без сън, без покой, 
под вънкашност чужда и под име ново 
и с сърце порасло и за кръст готово, 
и носи съзнанье, крепост, светлина 
на робите слепи в робската страна.  
                              Иван Вазов „Левски” 



Световен ден за безопасен интернет 
   
На 05.02.2013г. за десета поредна година се отбелязва Международният ден 
за безопасен интернет по инициатива на програма „Безопасен интернет" на 
Европейската комисия. 
Целта на програмата е да ангажира обществеността с каузата за по-добра 
и безопасна интернет-среда за децата и младите хора. 
През тази година темата на Международния ден за безопасен интернет е 
„Онлайн правата и отговорностите на младите хора". 

Учениците от Vа клас с класен ръководител г-жа Маргарита Тотева и от  Vб клас с класен 
ръководител г-жа Йорданка Минчева се подготвиха да отбележат Международния ден за 

безопасен интернет. Занятието се проведе в Мултимедиен 
кабинет на ОУ „Панайот Волов". 
Членовете на клуб  „Изготвяне 
на презентации и клипчета” по 
проект УСПЕХ с ръководител г-жа 
Йорданка Минчева изготвиха 
информационни флаери и ги 
разпространиха сред съучениците 
си и сред родителите. 

Всички ученици се запознаха с брошура за защита на личните данни. 
След встъпителното слово на г-жа Йорданка Минчева, участниците в занятието 

започват да се изказват по проблемите на Безопасен 
интернет. 
Стела и Ипек от Vа клас са изготвили презентация 
„Общуването в Интернет” и наблягат, че обнщуването в 
мрежата трябва да бъде свързано с творчеството на 
учениците, за да бъдат 
контактите полезни. 
Гюнюл и Мелис от Vа клас 
представят убедително 

правилата за ползване на различни сайтове и посочват кои 
от тях са особено опасни. Всичко това свързват  и с 
етиката на общуване. 
Ивета и Сузан от Vа клас призовават своите съученици да не се 
ограничават с приятели само от нета. 
 Сезан и Ивелина  презентират „Среща извън нета”. Акцентират  по проблема  за предпазване 
от срещи, уговорени в чата или по друг начин в Интернет. Съветват слушателите си да избягват 
сайтовете за запознанства . При проблем да търсят помощ от родители или от 
администраторите на сайта. 
Ебру и Виола от  Vб клас представят „Езика на общуване”. Обясняват защо Интернет 
крие опасности и рискове. Посочват лесна защита: да не се дават подробности; да не се 
качват лични снимки; да не се дават лични данни.  . 
Еркал и Исмаил от  Vб клас представят „Златните правила на Netiquette”. 
Занятието приключва с тест-обобщение, в който учениците показват какво са усвоили от 
цялостната информация, получена преди и по време на урока. 
Самите те с гласуване ще подредят презентациите по степен на информативност и 
атрактивност. Съставилите най- добри презентации ще бъдат наградени. 
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Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) е създадена с цел да консултира деца, 
родители и професионалисти в случаи, свързани с проблеми и рискове за децата в 
интернет. Линията е място, където всеки може да споделите тревогите си, свръзани с 
нередни прояви към децата в мрежата и да научи повече за справянето с рисковете за 
малките ползватели на мрежата. 



НЕ НА НАСИЛИЕТО! 
 

Инициатива на Ученическия парламент 
 

Световeн Ден за Борба с тормоза в училище 
ДЕН на РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (PinkShirtDay)29.02.2012 

 
Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с 

тормоза в училище. Той е познат също и като „Ден на розовата фланелка”. 
Привържениците на тази инициатива са приканени да носят розово в знак на 
съпричастност за неприемане на тормоза в училище.  

В изпълнение на Система за превенция на насилието, агресията и 
арогантните прояви сред учениците при ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич, кояти цели  
изграждане на здрава училищна среда, недопускаща насилие и агресия, осъществяваме  
дейности под наслов: „Не на насилието в училище!” „ Без страх на училище!”   

По инициатива на Ученическия парламент в ОУ 
„Панайот Волов”, гр. Добрич, решихме да отбележим този ден, за 
да бъдем активни участници в дейностите, насочени към 
преодоляване на склонността към 
агресия, на проявите на агресия у 
наши съученици.  

На учениците предварително бяха 
раздадени информационни материали за необходимостта от 
борба с насилието  в училищата, подбрани от членовете на   
Ученическия парламент. Всички ученици бяха призовани в 
Деня за борба с тормоза да носят розови тениски. 

Събрахме се във физкултурния салон на 
училището. Мариян Асенов от VIа  клас, член на Ученическия парламент,  ни 
разказа как се е зародила идеята за противопоставяне на тормоза.  

Зазвуча популярната сред учениците мелодия  
на песента „Gangnam Style”. Всички, които в този ден 
се бяха облекли в розово, се включиха да танцуват. 
Мелодията увлече и останалите. Салонът се изпълни с 
усмихнати танцьори, които по този красив начин, със 
силата на веселието в танца, казаха „не” на тормоза. 
Припомняме, че основоположници на инициативата за 
отбелязване на „Ден на розовата фланелка” са 

учениците от VIа клас с класен ръководител г-жа 
Детелина Георгиева. През  миналата учебна година те 
за първи път отбелязаха този ден. Припомниха си 
примери от ученическото ежедневие. Записаха своите 
мнения по въпроса, изработиха нагледни материали. 
Върху макет на розова фланелка изписаха своите 
послания към съучениците си. По този начин се 
присъединиха към световната инициатива. 

Тази проява, на масово противопоставяне на 
насилието, се превръща в традиция за учениците от ОУ „Панайот Волов”, гр. 
Добрич.       

За събитието разказа Мариян Асенов от VIа  клас 
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Всичко започва като протест срещу инцидент свързан с тормоз в едно училище в канадска 
провинция. При откриването на  учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище, група 
по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище 
облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден двама ученици решили да купят 
и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен 
съученик. Тази инициатива бързо става популярна сред учениците от други училища чрез sms-и, 
емейли, както и след публикации в печатните медии и предавания по телевизията.  



 
НАШАТА ПОЗИЦИЯ  

 
Доброта 

 
Думичката ДОБРОТА. Какво означава тя за мен? 
Добротата – това е да помагаш на хората, когато се 
нуждаят от теб.  
Доброта е да дадеш  приятелски съвет, когато някой 
се затруднява и не знае как да постъпи. 
Доброта е да помогнеш на съученик, ако не е успял да 
се справи с домашното си. 
Доброта е да разтървеш деца, когато се бият и да им 
обясниш, че не бива да правят така. 
Доброта е да дадеш на просещо дете продукти, 
парички и дреха. 
Добротата означава обич. Да можеш да простиш на 
този, който те е обидил. И най- трудното- на лошото да отговориш с добро.  
                                                                                                                                 Мирослава Альошева от VIа клас 
 
 
 
 

КАК  БИХ ПРОМЕНИЛ СВЕТА, АКО МОЖЕХ 
 

Всеки човек мечтае да промени нещо в живота си, нещо у хората, нещо в света.  
 
За децата- Мечтая си да има повече паркове за игра. Да организираме кампании, 

подпомагащи бедните и бездомните. Родителите да се грижат 
повече за децата си, да споделят с тях, да им отделят повече от 
свободното си време. 

За възрастните- Да няма убийства, да има повече домове 
за възрастни хора. Ако възрастните нямат дом и семейство, то 
те да бъдат настанявани в обществени домове, където да се 
полагат необходимите грижи за тях. 

За природата- Да я пазим чиста и свежа. Да има повече 
кампании за почистване. Да засадим повече дървета, повече цветя. Да не замърсяваме 
въздуха с изгорели газове. Всички ние, хората, да пазим природата, за да ни бъде хубаво. 

За себе си- лично: 
Мартина- Аз искам да уча, за да стана образована. Смятам да стана учителка. 
Калиптен- Стремя се да науча повече за хората, за природата и за света. Искам да съм по- 
самостоятелна и да решавам сама проблемите си. 
Мирослава- Ще се стремя да стана по-отговорна. Ще уча, за да постъпя в елитно училище, 
след като завърша основното си образование. 
                          Споделиха: Мартина Альошева; Калиптен Гюнел и Мирослава Альошева от VIа клас 
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