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Май - 2012 година 
Бр. 5- година VІ  
ОУ „Панайот Волов” 
Гр. Добрич 

 
 
 
 
 
 

                                                               

          

24 Май - Празник на славянската писменост, 
на българската просвета и култура 

 
 

 
 

На този ден запяваме химна на Кирил и 
Методий. Празнуваме деня на писмеността. 
Включваме се в общоградското ученическо 

шествие с гордостта, че принадлежим към народ, който издига като свой символ 
знанието, просветата и културата. С присъствието си заявяваме с гордост, че нашето 
училище е съхранило традициите и върви към своето бъдеще с вярата, че познанието е 
единственият път към изграждането ни като личности. 
     За нас празникът 24 май е прослава на  великото дело на първоучителите Кирил и 
Методий, създали славянската азбука, защитили свещеното право на всеки народ да 
говори и пише на своя език. 
     Единствен и неповторим е празникът, който нашият народ отбелязва в продължение 
на много десетилетия, празникът станал традиция в нашето битие.  

Празникът 24 май е израз на най-висшата човешка ценност- духовността. 
Само чрез духовност се градят устоите на нацията и както казва поетът: 
„Напред, народността не пада, там дето знанието живей. ” 

  
       „Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? И не 
дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се 
срамувате, като признавате само три езика и като 
повелявате всички други народи и племена да бъдат слепи 
и глухи?...”  

Из „Житието на Св. Константин-Кирил Философ” 
 
 
 
 
 
 

Ученически  вестник 

В броя ще четете за: 
* 24 май 
* Празникът на патрона 
* Шести май 
* Демонстративно учебно 
занятие 
*Младите огнеборци 
*Петокласниците творят 
 

Върви народе възродени, 
към светла бъднина върви! 
С книжовността, таз сила нова, 
ти чест и слава поднови. 

Бъдете преблагословени, 
о вий, Методий и Кирил, 
отци на българското знанье, 
творци на наший говор мил! 
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Училището  празнува 
 

В деня на патрона, 26 април, организирахме и проведохме 
концерт, с който изразихме нашата почит към героя от Априлското 
въстание Панайот Волов, чието име носи училището. 
Училището  отпразнува своята 83-годишнина.  
     Тържествено прозвуча  химна, знаменосците внесоха  знамето на 
Република България и училищното знаме. 
     Водещите Калиптен и Мариян от Vа клас откриха паразника, техни 
съученици рецитираха стихове за бунтовния месец Април- 1876.  
     Директорът на ОУ «Панайот Волов», г-н Ивелин Мирчев, поздрави 

ученици, учители и гости с приветствена 
реч, в която припомни моменти от историята 
на училището и отправи пожелание за още 
по- системни усилия, за да съхраним 
традициите и да вървим към бъдещето, 
носейки най- скъпоценния ключ- ключа на 
знанието.  

Разказваме ви за най-интересните 
моменти от празника: 

      Първи поздрав поднасят учениците от VІа клас, с класен 
ръководител г-жа Галина Колева.  Тържествено звучат думите и на 
първокласниците, включени в екипа за  рецитал «Деца сме на 
красива България». 

Група за хорови песни от VІ клас изпълнява «Вятър ечи» и 
«Край Босфора» под ръководството на г-жа Тонка Ташева.  

Леман Гюлсевим от Іа клас покорява  слушателите с 
прочувствената рецитация на стихотворението «Аз съм българче».  

Възпитаниците на г-жа Иванка 
Стоянова от Подготвителен клас поднасят 
на публиката песни и стихотворения, 
посветени на Родината, марширувайки със 
знаменца в ръце. Най- малките ученици 
излъчват увереност и неподправеност, с 
които печелят симпатиите на публиката. 

 Второкласниците, подготвени от 
класните си ръководители г-жа Юлияна 
Любенова и г-жа Стефка Дамянова, излизат 
на сцената , облечени в красиви национални  носии. С народните 
песни, които са подготвили, «Карамфилке, моме» и «Дено, Денке 
ле», малките изпълнители предизвикват бурните аплодисменти от 
страна на присъстващите. 

       Учениците от ІІІб клас с класен 
ръководител г-жа Маринка Цанкова се 
проявяват като актьори и танцьори. 
Драматизацията на приказката «Дядо и 
ряпа» е подсилена от съпровождаща 
народна музика, а действието е 
разнообразено от няколко кръшни хора на 
изпълнителите, облечени в старинни 
костюми. Третокласниците ни пренесят в 

далечните времена на приказните герои.  
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Следват вълнуващи изпълнения на 
първокласниците с класни ръководители 
г-жа Мими Ганчева и г-жа Стефка 
Николова. Те доставят удоволствие на 
публиката с песничките «Да си 
първокласник» и «Ало, ало, слънчице». 
Изпълнението  
е по хорео-
графия на 
Главен учител 
г-жа Невзие 

Арифова, която ни представя и красивото 
изпълнение на тацова формация 
«Цветовете на дъгата». Удивителен е 
синхрона на изпълнението, с което 
първолачетата покоряват публиката. На 
изпълнителите приглася и фолклорната група на втори клас, а 
съвсем спонтанно се включва и публиката. Представянето  е 
трогателно и вълнуващо, малките танцьори изненадват публика и 
гости, всички бурно аплодират участниците.  

Много са атрактивните сценки, песните, танците, които радват 
зрителите. На финала ставаме свидетели на  весел карнавал, а 
участниците ни изненадват с интересни костюми и маски. 
       Когато празникът е интересен и забавен, остава незабравим. 
 

 
Шести май 

 
Гергьовден е вторият най-празнуван имен ден в 
България след Ивановден. Познат е с имената 
Гергьовден, Джурджовдън, както и Хъдърлез, 
Адрелес сред мюсюлманите и 
българомохамеданите. В народните вярвания Св. 
Георги е повелител на пролетната влага и 
плодородието (отключва изворите и влагата, 
побеждавайки ламята; обхожда и наглежда 
полята и посевите).  
 

Гергьовден е християнският празник, с 
който се почита паметта на Свети Георги 
Победоносец.  

В народните представи светията е 
покровител на войниците и затова в България на 
този ден официално се отбелязва Денят на 
храбростта и българската армия. 
Денят на храбростта, 6 май, започва да се 
чества в Българската армия още с нейното 
създаване- 1880 година. 

 
Това е един от празниците в нашата 
обредност, който е почитан от българи, роми и турци.  
Изживяваме празника и чувстваме силата и красотата му. 
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Демонстративно учебно занятие 
 

     На 08.05.20012г. в училището се проведе 
комплексно показно занятие за усвояване 
на «План за действие при бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари» в частта му «Пожар 
в сградата на училището».  
    Колективът бе 
поставен в ситуация 
на пожар по време 
на учебни занятия.  
Бе отиграна бърза  

евакуацията на целия състав, като се 
съблюдаваха всички правила за поведение и 
реагиране при възникване на бедствие от 
подобен тип. 

Учениците от отбор «Млад огнеборец» и 
членовете на клуб «Бърза помощ в 
училище» по проект УСПЕХ имаха 
възможност да приложат наученато в 
извънкласните занятия  на практика.   
Председателят на Училищната комисия при 
бедствия и аварии, г-н Ивелин Мирчев, 
направи разбор и обобщение в края на 
занятието. 

 

 

Аз съм момиче 
 

На 08.05.20012г момичетат от VІ клас бяха 
поканени на приятна среща с външен лектор 
от гр. Варна. 

 Темата на беседата „Аз съм момиче” бе 
актуална за тях.  Злобоздевните въпроси, 
които младата лекторка засегна в дискусията, 
касаеха всяка една от слушателките. 
Впечетляващи бяха кадрите на 
мултимедийния екран.  

Шестокласничките имаха възможност да 
споделят проблеми, да зададат въпроси и да 
намерят отговори на това, което ги вълнува.  

Информацията, която получиха 
ученичките бе ценна за тях, а начинът, по 
който беше поднесена, ги впечатли. 
Получиха подаръци и брошура- ръководство 
за момичета със заглавие „Как да бъдеш 
щастливо момиче”. 
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Огнеборците на ОУ „Панайот Волов” 
 

Заслужено се гордеем с постиженията на 
сборен отбор по противопожарна безопасност „Млад 
огнеборец” с ръководител г-н Съби Николаев.  
На 27 април  на стадион „Дружба” се проведоха 
традиционните Районни състезания по МПО между 
представители на училищата в гр. Добрич. 
 По време на 
състезанията се 

осъществиха 
възстановки на 

ситуации при пожар. Състезателите бяха поставени 
в игрови ситуации при гасене на пожар, близки до 
действителността. На изпитание бе подложена 
тяхната бързина, съобразителност, уменията да 
реагират своевременно, в зависимост от 
обстоятелствата.  

Организирани бяха състезателни щафетни игри по гасене 
на пожар, преодоляваха се шлангови препятствия, 
насочваше се водна 
струя в цел, правеха се 
възли на въжета. 
В резултат от 
проведените два етапа, 
нашите огнеборци заеха 
комплексно ІІІто място. 
Резултат, който показва 
системно и задълбочено 
обучение, траен интерес 
към проблематиката. 
 
 

В музея на училище „Панайот Волов” са съхранени грамоти за взети 
наградни места през годините.  Нашето училище вече има изградени традиции в 
обучението и организацията на противопожарна защита.  Поредните успешни 
участия на училищния отбор „Млад огнеборец” са свидетелство за  
отговорността, с която момчетата и момичетата от екипа се отнасят към 
поставените пред тях задачи. 
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Празникът Ерделез 
 
       Гергьовден е много хубав празник за нас, децата, и за нашите семейства.  
Според традицията във всяко семейство се коли агне за здраве. Раздава се от 
месото на съседите и на по- бедните от квартала, които не могат да си позволят 
агне. На трапезата се събират близки, роднини, приятели. Всичко това се прави за 
здраве.  
      Докато възрастните се събират у дома, ние, децата,  празнуваме Гергьовден 

отделно. Всички сме празнично облечени, имаме красиви прически 
и сме гримирани като големите.  Едно от момичетата се облича 
като булка. Избират се зет, кръстник и кръстница. Някои от 
момичетата определяме като кръстнички, има и по-големи 
девойки, които ни съветват какво да правим. Смеем се, танцуваме 
и е много весело през цялото време. После „булката” взема 
украсена с цветя кофа, в която всяка от нас е сложила любим 
предмет. Тя изважда предметите и ги нарича на присъстващите 

момичета за късмет, а те преди да получат късмета си, трябва да кажат някаква 
пословица. 
    Този празник ние наричаме Ерделез.                               Калиптен и Емилия от Vа 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 

Очакване на празника 
Празникът 24 май е много важен за всички българи и за нас, децата.  
Празникът е свят за нас, а първите учители Кирил и Методий са 

провъзгласени за светци. Носим портретите им, украсени с венци от цветя, в 
знак на признателност, че са създали азбуката, наречена кирилица.Това е 
празникът на просветата и културата, празникът на буквите.  

Ние вземаме участие в празничното шествие. Минаваме по главната улица: 
училище след училище, учители, ученици с ленти на отличници. Запяваме 
дружно «Напред, науката е слънце...» и всички ни се радват и ни приветстват. 
Гледката е неповторима, преживяването-също. 

А аз се вълнувам още повече, защото с гордост мога да заявя, че прадядо ми 
е носил името на един от светите братя- Методий.  

Незабравим е празникът за всички нас, обичан, чакан и почитан, защото е 
празник на знанието и на науката.                                      

 Мариян Асенов- Vа клас 

Весел  празник за децата. 
Те обличат се в костюми, 
Влизат в ролята на булки.  
Те традициите спазват 
 и легенди си разказват. 
   Празникът е………….     

 Силвия- Vа клас 

Днес сме празнично облечени. 
Днес със ленти сме закичени. 
На площада маршируваме, 
пеем песни и празнуваме. 
Славим своите учители. 
      Днес е………………… 

Калиптен- Vа клас 

Тридесет другарчета 
Хващат се с ръчички, 
Всяко с име се нарича 
И редува  думи в срички. 
              Кои са те?............           

Емилия Vа клас 


