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Посвещаваме броя на величавите годишнини  

 
Знайте, че единствено знанието е ключът към светлината в живота.  
Пазете традициите на нашето училище, защото те са символ на 

българския дух   и   не забравяйте мъдрите слова на Панайот Волов:  
"Истински човек е този, който по-малко мисли за себе си,  а  повече 

за другите"! 
Ивелин Мирчев   

Директор на ОУ „Панайот Волов” 
 гр. Добрич 

 
Април- месецът, в който пролетта обагря в 

зелено и цветно всичко наоколо. 
 Месецът, в който честваме 136-годишнината 

от славното Априлско въстание.  
Месец, през който отбелязваме патронния 

празник на нашето училище и правим поредната 
равносметка.  

И както неусетно се променя всичко около нас,  
променя се училището, променят се учениците, 
учителите. Остава духът- стремящ се към знание и 
култура, търсещ и непримирим. Духът на знанието. С 
този дух са преминали безброй ученици, получили 
прекрасна подготовка, отлично възпитание и трайно 
образование.  

И днес, 83 години след създаването му, в това 
училище се възпитават и обучават по най-качествен 
и модерен  начин  ученици,  достойни граждани на 
България и Европа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученически вестник 

 136 години от 
обявяването на 
Априлското въстание 
 
 83 години 
 Основно училище  
„Панайот Волов” 
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Героичното дело на Панайот Волов 
 
 «Истински човек е този, който се грижи по- малко за себе 

си, а повече за народа си» 
                

 
      Панайот Вичев Волов 
                                    

      Роден през1850г. в гр. Шумен. 
   Загинал геройски на 26 май 1876г. 

 
Деец на националноосвободителното движение, организатор и революционен 

водач на Априлското въстание (1876). Един от учредителите и главни дейци на 
Гюргевския революционен комитет; определен е за Главен апостол на Четвърти 
(Пловдивски) революционен окръг с помощник Георги Бенковски. Волов проявява воля 
и такт и в името на общото дело отстъпва първенството на Бенковски. Той е един от 
инициаторите за свикването на общо събрание на комитетите от Четвърти окръг в 
местността Оборище, близо до Панагюрище, и взема дейно участие в него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Когато избухва въстанието, Волов е в Панагюрище и заедно с другите апостоли 

вдига населението на бунт. След разгрома на бунта, заедно с Г. Икономов и Ст. Ангелов 
са предадени на османските власти и при опит да се прехвърлят в Румъния, се удавят в 
р. Янтра, край гр.Бяла. 

Ние, потомците, се прекланяме пред великата саможертва на 
революционера и се гордеем, че е наш патрон!  

 

«...Бенковски предостави на Волов да отвори събранието на Оборище с едно слово, 
в което той изложи вкратце целта на това патриотическо събрание и въпросите, 
които трябваше да разгледа то. 
- Аз предлагам най-напред -каза Волов-щото апостолите, както и представителите, 
преди да почнат работа, да се закълнат, че ще бъдат верни на своето отечество.  
Прледложението на Волова се прие от всички. Депутатите и свещениците станаха на 
крака. Апостолите произнесоха своята клетва един по един, с револвер в ръка, 
обърнат срещу гърдите им; всеки каза по няколко думи, както се изискваше в 
случая.»    

  Из «Записки по българските въстания» 
Захари Стоянов 

 

Волов 
Те бягаха бледни пред дивата сган. 
И Волов, юнакът, цял в кърви облян, 
Извика: „О, боже! О, адска измама! 
Подвигът пропадна и надежда няма! 
Къде да се скрием от безславна          
смърт?”       
Балканът: 
Аз нямам за вази ни завет, ни път. 
Градът: 
Аз имам бесила. 
Хижата: 
Аз имам проклятья. 
Янтра: 
Елате, нещастни, във мойте обятья! 

„Епопея на забравените” 
Иван Вазов 



 3 

 
 
 

Осмокласниците  говорят 
 
Вашите впечатления за ОУ «Панайот Волов»? 
  Моника Петрова- VІІІа клас - Това е моето 
училище. През тези осем години получавах знания 
не само за света, но и за ценностите в живота. Тук 
открих първите си приятели, някои от които 
останаха такива за мен и до днес. 
 Мустафа Мустафа-VІІІа клас- В училище постъпих 
в първи клас. Най-силно ме впечатли г-жа Вяра 
Господинова- добра, внимателна, търпелива и 
разбираща. 
Исмет Селим-VІІІбклас- Училище, в което 
учителите ни учат, съветват ни, грижат се за нас, 

разбират ни. 
С какво свързвате училищния живот? 
 Моника- Всяка година правим нещо различно, посещаваме интересни места. Правихме 
открито занятие, посветено на писателя Йордан Йовков. Великденското  тържество беше 
незабравимо. Традиция за нашия клас е ежегодното посещение на представление във 
Варненската опера. Посетихме Художествената галерия, разгледахме уникални графики. 
Незабравимо ще остане и участието ми в преписа на Паисиевата история- преживяване,   
което се случва веднъж в живота на човека и остава в спомените му за цял живот. 
Мустафа- Винаги сме задружни и си помагаме взаимно. Взех участие в целодневен семинар 
за борбата срещу СПИН, който се проведе в Младежки дом. Беше интересно и забавно. 
 Исмет- Училищният живот свързвам с участията ми във футболния отбор и в турнирите. 
Посещаваме театрални постановки в ДТ „Йордан Йовков”- няма да забравя постановката 
„Серафим”. В края на всяка учебна година празнуваме приключването и си обещаваме 
следващата да бъде още по- успешна. 
Вашето пожелание за патронния празник? 
Учителите, които няма да забравим, да бъдат здрави и все така взискателни, 
добри и отзивчиви! 
Съучениците ни- да бъдат любознателни, ученолюбиви и дисциплинирани, за да се  
представят добре не само на състезания и конкурси, но и в живота! 

 

Пролетен празник 
На 22 март учениците от вторите класове, с 

класни ръководители г-жа Юлияна Любенова и г-жа  
Стефка Дамянова, поздравиха своите съученици и 

учители с настъпването на 
най-животворния празник 
Първа пролет. 
Децата ни зарадваха с весели 
песнички за пролетта и за 

цветята, рецитираха ни  
стихове, задаваха ни 
интересни, забавни гатанки. 
Споделиха с нас радостта си от пристигането на 
пролетта. Заедно със слънцето, тя грейна по лицата 
ни, заблестя в очите ни и в усмивките ни! 
       Пожелахме си: Винаги да бъде пролет!                     

 За празника разказа Вероника от VІІа клас 
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Червената шапчица на гости на първолаците 
 

Първокласниците провеждат  тържество за буквите, с което показват  
постигнатите успехи  в знанията за буквите и овладяването на  четивната 
техника. 

Празникът преминава по класове. В украсените 
класни стаи учениците посрещат своите гости- 
родители, учители, представител на МО на Начален 
етап- г-жа Вяра Господинова. 
Под умелото ръководство на класните си 
ръководители, г-жа Стефка Николова и г-жа Мима 
Ганчева и на възпитателите г-жа Светла Спирова и г-
жа Виолета  Митева, малките ученици демонстрират 
знанията си пред родители и гости. Всяко от децата 
носи кръгче с буква от азбуката.  

 Разиграват интересна компютърна игра, в която на монитора се показват 
буквите от азбуката. Те трябва да ги подредят, като ги групират  на гласни и 
съгласни звукове. 

Овладявянето на на четивната техника показват чрез приказка, в която са 
участници. Посрещат Червената шапчица, а тя им 
носи  «телеграми» от други герои на приказки, 
които не са успели да дойдат на тържеството. 
Всеки от първолаците трябва да прочете на глас 
текста и да познае от коя приказка е изпращачът 
на телеграмата. 

Гостите- родители и учители, класните 
ръководители и техните възпитаници, остават 
удовлетворени от празника и най- вече от 
резултатите, постигнати с упорит труд.   

За тържеството разказа Анъмсер  от VІІа клас 

 
Да изчистим училището за един ден! 

 
 Предстоят нашите училищни тържества. Една 

от инициативите е да почистим училищния двор и 
прилежащия му район, както си е по традиция.  

Зоните за почистване бяха предварително 
определени. Ученици и учители  почистихме  
старателно определените ни райони. 

Граждани минаваха 
край училището и ни 
поздравяваха за 
изрядната работа. 

Радвахме се, че след нас вече няма хартийки, 
няма пластмасови отпадъци, няма  изсъхнали 
клонки.  Всичко светна от чистота. 

  Останахме изключително доволни от добре 
свършената работа.  Приятно е да виждаме 
резултатите от труда си и ще посрещнем 
празниците подобаващо. 
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Да засадим дърво! 

 
Нашето училище е едно от десетте училища в 

гр. Добрич, което  отбелязва Деня на Земята, като 
се включва в кампанията «Да засадим дърво!». 

Всички знаем, че дърветата не само радват 
очите, но и подобряват средата, в която живеем, 
прочистват въздуха.   

След приключване на учебните часове, ученици и 
учители излязохме на определените места, за да 

обогатим двора на училището с нови дръвчета.  
Имаше много желаещи да направят това лично, 

но от името на колектива, залесяването бе 
поверено на ученици от осми клас.  

Радвахме се, че две от стоте дръвчета, 
определени за нашия град, засадихме ние, 
учениците от ОУ»Панайот Волов» и то в 
навечерието на патронния празник. 

 
 
 
                          Учениците  творят 
 

           Без училище не  мога 
 

           Училище любимо, 
           много си красиво! 

За теб творя и пея. 
Без тебе не  живея. 
 
Ваканции без теб са пусти. 
И колко ти ми липсваш! 
Съчинявам, късам листи, 
Копнея да се върна в час! 
 
Без теб, училище, не мога! 

      Мариян –Vа клас                                                                                                                         
Април-2012г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Рисунките са на ученици от Начален етап 
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Моята учителка 

 
Във втори клас дойдох от друго училище. Бях много смутена, защото не знаех какви ще 

бъдат съучениците ми, коя ще бъде новата ми класна ръководителка. 
Приятно беше усещането, което изпитах, когато ме посрещна усмихната и приветлива 

госпожа. Тя  ме представи на новия ми клас. Чувството на притеснение отмина. Започнах 
да очаквам с нетърпение всеки нов ден, защото вече знаех, че учителката е мила и добра 
и се отнася към всички нас внимателно, а в същото време е и строга. 

Незабравими ще останат двата конкурса  «Мини мис «Пролет» в ОУ «Панайот Волов». 
За състезанието се готвехме усилено. Гости на тържеството бяха родители, учители, 
представителни групи от другите класове.  

Учителката, за която ви разказах е Невзие Арифова –Главен учител в Начален етап. 
Доволна съм, че и новата ни класна, г-жа Детелина Георгиева ни занимава с интересни и 
различни прояви, за които се готвим с удоволствие и се представяме пред цялото 
училище.                                                                                                  Мартина- Vа клас  

Април-2012г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Рисунките са на ученици от Прогимназиален етап 
 
Издават ученици от Vа и VІІа клас 
Редактор: Митка Недялкова;   
Снимки: СИП „Фотография”  
Галина Колева 
 

               http://www.ou-pvolov.eu 
 

              е-mail: : ou_volov@abv.bg 

Сбогуване 
Сред стените ти кънти все още 
звънкият ми детски смях. 
Кажи, Училище, защо не може 
да стана мъничка, каквато бях?!? 
 
Не искам да си тръгвам вече, 
оставям тук най-скъпите години. 
Училищен звънец зове далече, 
а спомените връщат се по- мили. 
 
Дари ме ти  с храна духовна, 
направи от хлапето истински 
човек. 
Жена съм горда и свободна 
и всичко, аз, това дължа на теб! 
 
Зад вратите ти, училище свидно, 
остават толкова блянове скрити. 
Ще заплача. Не е обидно...!!!  
Заслужава си!!! БЛАГОДАРЯ ТИ!!! 

Павлета Неделчева 
                     Випуск 2004 

За първи път 
 

Смутена гледах хора непознати. 
Самотна бях, със сълзи на очи. 
Край мен–децата, палави и шумни. 
Учителка със топъл, нежен глас. 
 
Но скоро тук приятели открих. 
Не бях сама, а бях една от тях. 
За първи път изписвах букви, 
Числа познавах, смятах и четях. 

 
За първи път света голям открих 
във теб, училище любимо! 
Ще те запомня с хубави мечти, 
С учители грижовни и добри! 

Вероника Атанасова- VІІа клас 
                                    17.04.2012г 


