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УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК 

84 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 

137 ГОДИНИ ОТ  АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 
 

 

Всички ние- ученици и учители посрещаме с вълнение празничното събитие! 
Свеждаме глава пред знамената и отдаваме синовна почит на 

борците от Априлското въстание.  
   Припомняме си родолюбивите слова на героя от Априлската 
епопея Панайот Волов:  «Истински човек е тоя, който се грижи 
по-малко за себе си, а повече за народа си…».  Славим делото и 
се прекланяме пред великата жертвеност на нашия патрон:  
       Годините отлитат като вятър, 
      реки загубват в равнината глас,  
      звезди угасват нощем над земята, 

                                   но Волов винаги остава с нас. 
Славим училището, което в продължение на 84 години е дало знания, вяра и 

път на хиляди свои възпитаници.                 
                                                      Училище със име на герой! 

                                                                  Апостол на въстание народно, 
                                                                  дал за България живота свой, 
                                                                  във теб се учим ние днес свободно! 

В своето приветствие към ученици, учители и гости на празненството 
директорът  на ОУ „Панайот Волов” г-н Ивелин Мирчев 
акцентира, че денят на патрона е знаменателен за  училището - 
извор на познание, ден в който се докосваме до личността на 
апостола  от Априлското въстание Панайот Волов, за да го 
преоткрием отново. Призова учителите да останат верни на 
традицията,  а  учениците- да бъдат дръзки и смели в 
очакванията си.   

В деня на патрона посрещаме своите гости.   
   Жюлиде Реджеб - главен експерт "Спорт, здравно образование, 
деца в риск" прочете приветствие към колектива на училището 
от името на г-н Нейчо Нейчев - Началник отдел "Образование и култура" към 
Община град Добрич. 

 

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
* Патронен празник 
* Спортни изяви 
* Тържество за буквите 

* Открит урок 
* Почистване 
* Великденски поздрав 
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УЧИЛИЩЕН КОНЦЕРТ 
Водещите Калиптен и Мариян от VІа клас откриват паразника. Рецитаторска група 

припомня в стихове за бунтовния месец Април 
Група за възрожденски песни  изпълнява «Вятър ечи» и «Край Босфора» под 

ръководството на г-жа Детелина Дукова. 
Трогателно звучат стихчетата на най-малките участници от Първи 

подготвителен клас с ръководители  г-жа Иванка Стоянова и г-жа Миглена Радева. 
  Първокласниците на г-жа Вяра Господинова и г-жа Кръстинка Стоянова с вълнение 
пеят песничките „Ела, пролет!” и „Буквички”. 
   Песните и стиховете на второкласниците, с класни ръководители г-жа Мими 
Ганчева и г-жа Стефка Николова, са посветени на България. Редуват се песни и стихове, 
публиката приглася и аплодира изпълнителите. Второкласниците завършват своето 

изпълнение със стихове за 
Добруджа и оформят 
националния флаг, пеейки  
«Знамето ни е трицветно». 

Третокласниците с 
ръководител г-жа Маринка 
Цанкова ни пренасят в чудния 
свят на народното творчество с 
драматизация на приказката 
«Сливи за смет» и покоряват 

публиката с актьорските си умения.  
   Следва танцово изпълнение по песента «Ало, ало, слънчице!». Хореографията е на   
главен учител г-жа Невзие Арифова. Танцьорите са атрактивни в своето представяне, а 

публиката  приглася и танцува на 
място.  
  Верни на традициите и на 
българската народна песен 
остават изпълнителите от 
фолклорна група «Росна китка», 
подготвени от г-жа Юлияна 
Любенова и г-жа Стефка Дамянова. 
Облечени в красиви национални 
носии, малките певци увличат публиката с майсторското си 

изпълнение на народните песни «Седнало е Джоре», «Изгряла е месечинка», « Дор две се 
люлки люлеят».  
 Формация на четвъртокласниците танцува по изпълняваната от самите 
участници песен «Детство мое». Художествената хореография е  на главен учител г-жа 
Невзие Арифова, 
 Възпитаниците на г-жа Елка Бонева поднасят приятна изненада с куклена 
драматизация на приказката «Житената питка». Настъпва оживление, когато зазвучава 
мелодията на „Gangnam Style” и учениците от публиката започват да танцуват в такт с 
формацията на г-жа Йорданка Минчева. 

Клуб „Историята на моя род- фолклор на етносите” с  ръководител г-жа Галина 
Колева , сформиран по проект УСПЕХ, представя екзотичен танц от далечна Индия. 
Плавните движения на танцьорките в цветни костюми запленяват зрителите. 

Шестокласниците Огнян, Николай и Олджан изпяват песента «Липсваш ми» с 
емоция, която допада на всички в залата. 
     На сцената излиза и сформирания  по проект УСПЕХ  Мажоретен състав с 
ръководител г-н Съби Николаев. Мажоретките изпълняват няколко танца, с които 
показват майсторство, атрактивност и умения да покоряват зрителите. 

Празникът ще остане в сърцата ни с прецизно подготвената програма под 
ръководството на главен учител г-жа Валя Колева  и с признанието за творческото 
вдъхновение на учителите и техните възпитаници. 
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ПРАЗНИЧНА ОБСТАНОВКА 
 

 
 
 
Учители и ученици от ОУ „Панайот Волов”  посрещат своя празник и 

своите гости в красива празнична обстановка. 
 Във фоайето на първия етаж е подредена изложба на рисунки  на 

изявени ученици, работили под умелото ръководство на  преподавателя 
по изобразително изкуство, г-н Мирослав Спасов.  

Родителите се радват на изявите на учениците от Начален етап, 
отразени в снимки  на специална витрина. 

Традиционно във фоайето на втория етаж се провежда състезание 
по аранжиране на цветя. Учениците от ПИГ,  под ръководството на своите 
учители. създават празнично настроение. Пролетта разцъфтява в 
многообразни багри, в букети сътворени с любов и грижовност.    

 

СПОРТНИ ИЗЯВИ  
 

В деня на спорта  състезанията са посветени на патрона на 
училището.  

Учениците от 
Начален етап премерват 
силите си в бягане на 
дълго разстояние, в  
състезателни игри и 
народна топка между ІІІ и ІV 
клас. 

Учениците от Прогимназиален етап  на ОУ 
„Панайот Волов” участват във  футболни 
турнири  срещу  състезатели от ОУ „Добри 
Войников”, с. Победа. 

Момичетата от  V и  VІ клас  провеждат 
състезания по Народна топка. 

Оспорвана е и надпреварата в  индивидуално 
първенство по  Тенис на маса, в която участват  ученици от V до VІІІ клас.  

Мажоретния  състав подкрепя състезателите с красиви изпълнения. 
Победителите в отделните дисциплини получават заслужени 

отличия при закриване на празника. 
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ТЪРЖЕСТВО ЗА БУКВИТЕ 
 

С тържество за буквите първокласниците от Iа 
и от Iб клас показват постигнатите успехи в  
знанията си за звукове и букви  и в 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 Миглена Радева. 
Под умелото ръководство на класните си 
ръководители, г-жа Вяра Господинова и г-жа 
Кръстинка Стоянова, на възпитателите г-жа 
Мария Милева и г-жа Виолета Митева, учениците 
демонстрират наученото през учебната година.  
     Всяко от децата носи кръгче с буква от азбуката. 
     Учениците от Iа клас празнуват с мотото „Аз съм първокласниче 
грамотно”.  
Те без усилие отделят гласните от съгласните звукове, подреждат звучни 
и беззвучни съгласни върху нарисуваната на дъската ракета. В зависимост 

от буквичката, която носят, оформят различни звукови 
модели. 
    Учениците от Iб клас разиграват интересна компютърна 
игра, в която на монитора се показват буквите от 
азбуката. Те трябва да ги подредят. Върху рисунка на 
букет от цветя първолаците групират  гласни и съгласни 
звукове.  Справят се и с по-трудната 
задача, да отделят звучните от беззвучни 
съгласни. Надпреварват се  при  
построяване на думи и изречения. Интерес 

предизвиква  сценката по приказката «Дядо и ряпа» 
   Овладявянетона на четивната техника показват чрез 
приказка, в която участниците са самите те. 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. 
 Децата изпяват и няколко песнички, изиграват хорце. 
    Гостите- родители и учители, класните ръководители и техните 
възпитаници, остават удовлетворени от празника и най-вече от 
резултатите, постигнати с упорит труд на класни ръководители и 
възпитатели. 
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ОТКРИТ УРОК  
 

 
Приказните герои  в света на Изобразителното изкуство 

 
По план на МО на Начален етап г-жа Елка Бонева проведе открит урок 

по Изобразително изкуство в IV клас  на тема: «Смешни и страшни герои». 
На занятието присъстват: г-н Ивелин Мирчев, директор на ОУ 

«П.Волов», главен учител г-жа Невзие Арифова, г-жа Миглена Радева, 
председател на МО, преподаватели в Начален етап. 

В хода на урока учениците правят съпоставка 
между средствата за изразяване в различните 
видове изкуства.  
На мултимедиен екран наблюдават презентация, 
в която приказни герои- смешни и страшни- са 
нарисувани от художници. Разглеждат 
илюстрации на книжки, детски рисунки. 
Разпознават Пипи дългото чорапче, Пинокио, 
Хитър Петър, змеят, лошият вълк. Оживление 

предизвикват съвременните анимационни герои- Спайдърмен, Том и Джери, 
Шрек, Скуби Ду, Мики Маус, Батман, Терминатор...  

Разпределени в три групи, четвъртокласниците започват да 
рисуват различни герои в зависимост от поставената задача.  

Iва група- Рисува маска, прогонваща злите духове. 
IIра група- Пресъздава образа на  Пипи дългото чорапче  
IIIта  група- Изобразява  палячо.   
Учениците рисуват с акварелни бои, пастели, фулмастри. 
Най- добри рисунки представят Арзу, Деница, Ани Марева , Павлос и 

Денислав. 
Във втори час по Изобразително изкуство  четвъртокласниците ще 

моделират смешни и страшни герои с пластелин. 
Часът завършва с изложба. Гостите разглеждат рисунките, 

направени със старание и стремеж към собствена интерпретация от 
страна на децата. 

Директорът отправя заслужени похвали към възпитаниците на г-жа 
Бонева. 

 

 

ОУ „Панайот Волов”  Гр. Добрич   В-к „Междучасие”   Бр. 4- год. VІI   Април- 2013г.  Стр. 5 



 

Да изчистим България за един ден! 
 

Колектив от учители и ученици от Прогимназиален етап на  ОУ 

„Панайот Волов” – гр.Добрич се включи   в  националната кампания 

„Да изчистим България за един ден”.  

Участвахме в  инициативата, 

като се включихме в почистване 

на определените ни площи в 

градски парк «Свети Георги».  

Родители станаха съпричастни на 

нашата дейност, извозвайки ни с 

коли до територията, която 

трябваше да почистим. Работихме 

с ентусиазъм и останахме много 

доволни от свършеното, особено 

когато видяхме резултата от 

положените усилия. 

След  почистването на  училищния 

двор и прилежащия му район, окончателно се подготвихме за празника 

на нашето училще. Всички  допринесохме с труда си около нас да 

бъде чисто и приятно. 

 

 

 

 

 
ПОСРЕЩАМЕ ВЕЛИКДЕН 

Учениците от ПИГ в Първи клас показаха своята почит към 

традицията, свързана с най- големия християнски празник- Великден.  

Под ръководството на на възпитателите 

г-жа Мария Милева и г-жа Виолета Митева, 

първолаците отправят своя поздрав към г-н 

Ивелин Мирчев, директор на училището. 

Кошничката с украсени 

от самите тях яйца и 

рисунка с великденски 

мотив, които поднасят 

в дар създават  

празничност и  

настроение.Най-малките ученици изпяват   

песнички за Великден.  Катя, Дерия, Седат, и 
Десислав рецитират стихчета, посветени на 

празника. Първокласниците получават заслужена похвала за 

старанието, с което се бяха подготвили за празника и благодарност 

за уважението, показано към ръководството.   

 
 

 

 
 

Издават ученици от VI
а
 и VІІI

а
 клас 

Редактор: Митка Недялкова   
Снимки: Димитър Гичев; Митка 
Недялкова; Съби Николаев 

 

    http://www.ou-pvolov.eu/wordpress/ 

              е-mail: : ou_volov@abv.bg 
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