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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Приключваме поредната учебна година. Време за празнуване и за 
равносметка. За осмокласниците- време за раздяла с училището, с 
учителите, с приятелите. Време, в което ще тръгнат по  нов път, 
избирайки средно училище. 

Тържествено е издигнат 
националният флаг. Следва 
изнасяне на училищното знаме. 
Водещите на тържеството 
Калиптен и Емилия от VIa клас 
приветстват учители и ученици. 

Празничната програма открива 
Мажоретен състав с ръководител г-н Съби Николаев. 

Г-жа Димитричка Борисова,помощник-директор 
на ОУ „Панайот Волов”, произнася вълнуващо 
слово, в което поздравява ученици и учители с 
успешното завършване на настоящата учебна 
година.Връчва свидетелствата на осмокласниците 
и им пожелава успехи в последващата реализация. 

Завършващите осмокласници се 
прощват със своите учители по 
нетрадиционен начин. Връчват на 
всеки от преподавателите си 
Сертификат за признание, съдържащ 
стихове, изпълнени с признателност  
Празникът продължава с  хепънинг 
под наслов: „Обичам природата” по 
проект „Обичам природата- и аз 
участвам”. 

Всеобщо веселие изпълва училищния 
двор. 

Разделяме се с усмивки и пожелания, а букетите в 
ръцете на учителите  разкриват нашата благодарност 
и нашето признание за най- ценното, което са ни 
дали- знания, устрем и вяра в живота.  

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
*  Приключване на учебната 
година 
* Кабинет по Екология   
* Нашето бъдеще 
* Участие в  етнофестивал 
* Възпоменателен турнир  
* Интервю с приятел 
* На раздяла- лично 
творчeство 
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ЕКОЛОГИЧЕН  ПРОЕКТ 
„Обичам природата- и аз участвам” 

 
«Ние залагаме на екологичната култура на децата. В днешното европейско 

училище възпитанието на подрастващите в опазване на околната среда трябва да 
стане част от цялостния образователен процес»    - Ивелин Мирчев, директор на ОУ 
„Панайот Волов", в интервю за радио Добруджа.   

 
В изпълнение на дейности по проект „Обичам природата- и аз 

участвам”  на 11 юни в ОУ „Панайот Волов" с тържествен водосвет е открит 

Кабинет по Екология   
В присъствието на учители, представители на в-к 

„Добруджанска трибуна", отец Георги освети новата 
придобивка. Директорът произнесе приветствено слово и 
пожела успешна дейност в новосъздадения модерен 
кабинет. 
Кабинетът е реализиран в рамките на спечелен проект, 
финансиран по националната кампания “За чиста околна 
среда –2013,  в направление „Обичам природата и аз 
участвам".  Целта на проекта е да се повиши 

екологичната култура на децата. ОУ „Панайот Волов" е единственото училище от 
гр.Добрич, чийто проект е одобрен от министерството.  

 По думите на г-н Ивелин Мирчев, директор на ОУ „Панайот Волов", в 
интервю за радио Добруджа, със създаването на кабинета ще се даде възможност 
на децата за непосредствен допир с природата, дори в класната стая. Кабинетът 
включва специално оборудване на екологична тематика: LED телевизор, който  
използва значително по-малко енергия от традиционните LCD или плазмени екрани; 
мултимедиен проектор, преносими компютри; учебни карти и помагала. Част от 
оборудването ще може да се ползва в помощ на часовете по биология, география, 
ДБТ.  

До реализацията на проекта  се стигна след 
множество екологични мероприятия, които са 
осъществени в училището под ръководството  на г-жа 

Светлана Николова и г-жа 
Детелина Георгиева. 
Засадени са нови дървесни 
видове. Създаден е екип  
„Зелени патрули" за опазване 
на тревните площи в училище. 
Оформена е Алея на 
випуските със засадени 

дръвчета. Изнасени са лекции пред учениците на 
екологични теми: „Застрашени от изчезване растителни 
видове”; „Алтернативните източници на енергия-„за” 
и „против”. Проведено е състезание на тема “Зная и 
мога да пазя природата”. Създават се ботанически 
кътове в училището. Отчитаме извършеното по проект 
„Обичам природата- и аз участвам” с хепънинг под наслов: „Обичам 
природата”. 
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Нашето бъдеще 
Професионално ориентиране 

 
Една от дейностите на Търговско-промишлена палата – Добрич е насърчаването на 

местния бизнес и предприемачество, което  допринася за регионалното икономическо 
развитие и просперитет. 

В тази насока се проведе Семинар за обучение на учители с цел  запознаване на 
учениците с професиите, които могат да усвоят в бъдеще и  опознаване на местните 
предприятия и фирми като гаранция за правилно професионално ориентиране. 

Ученици от VIa клас на ОУ „Панайот Волов", с класен 
ръководител г-жа Детелина Георгиева, посетиха предприятието 
"Акумпласт" в гр. Добрич. Запознаха се с производството на 
фирмата, която  произвежда 
пластмасови опаковки за храни и 
напитки /каси за хляб, месо и колбаси, 
риба, плодове и зеленчуци, млечни 
продукти, кутии за сирене, каси за бира, 
безалкохолни напитки, олио/, както и 
технически изделия за лека и тежка 
промишленост и селското стопанство. 
Произвежда още пластмасови кутии, 
капаци и аксесоари за стартерни 
оловно- кисели акумулатори. 
Разгледаха цеховете за призводство, 

наблюдаваха и самия процес на производство. Оцениха 
ползотворната употреба на пластмасата за бита и 
промишлеността. 

Ученици от VIIIа клас, с класен ръководител  г-жа 
Светлана Николова, посетиха фабриката за 
производство на тръбна и корпусна мебел „Господинов 
и Синове". Хареса им  новата  модерна сграда, 
разположена на площ от 5000 кв. метра. Просторният 
цех е оборудван с нови машини, обособена е складова 
база, място за отдих на персонала, осигурени са отлични 
условия на труд. Тук се помещават офисите на 
административния корпус, както и голяма мострена зала 
за удобство на клиентите. Фирмата произвежда тръбна и 

корпусна мебел, комплексно обзавеждане, включващо проектиране, производство, монтаж 
и доставка. Осъществява и търговия със строителни 
материали и материали за мебелно производство. Разполага 
със съвременно оборудване и собствен дизайнерски цех. 
Осмокласниците се запознаха с основната  продукция на 
фирмата: офис обзавеждане, хотелско обзавеждане, 
търговско обзавеждане - щандове, рафтове, щендери 
обзавеждане за заведения - столове и маси обвеждане за 
дома - кухни, детски стаи, спални, антрета. Наблюдаваха 
процеса на производство, впечатлиха ги модерните  машини, 
начина на работа и майсторските изделия на фирмата.  
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Участваме в  етнофестивал „В света на Йовковите герои” 
 

По инициатива на Исторически 
музей- гр. Добрич в комплекс Стария 
Добрич се проведе етнофестивал „В 
света на Йовковите герои”. 
Фестивалът представя Добруджа 
като област, в която си дават среща 
различни култури. Особената 

историческа съдба на Добруджа обуславя голямото разнообразие от 
етнорелигиозни общности и етнографски групи, избрали равнината за свой дом. В 
продължение на векове те съжителстват в тесен културно-битов контакт, 
взаимодействат си, съхраняват и преплитат своите обичаи и традиции, като 
сътворяват единното в многообразието си културно-историческо наследство на 
Добруджа, майсторски претворено от Йовков в неговите творби. 

Ученици от Vти и  VIти клас на ОУ 
„Панайот Волов" се включиха във 
фестивала. Под ръководството на г-
н Мирослав Спасов те изработиха и 
представиха предмети от бита, 
правиха рисунки, изобразяващи 
сцени от живота на ромите. 

 
 
 

Учителски турнир по тенис на маса 
 

В памет на Мирослав Димитров 
 
През месец Май се проведе  
поредния възпоменателен турнир 
по тенис на маса.  
Състезанието се провежда 
ежегодно в памет на учителя, 
колегата, приятеля Мирослав 
Димитров. 

Домакин на паметния турнир 
бе ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич. Участваха учители 
от училищата на града. Състезанието се проведе по 

двойки. 
Купата бе спечелена от двойката 
състезатели г-н Марин  Нешев, 
преподавател в СОУ „Любен 
Каравелов” и г-н Младен Михайлов, 
преподавател в Помощно училище 
„Д-Р Петър Берон”. 
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9ти юни- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО 
 

Добрият приятел знае всичките ти истории. 
Най- добрият приятел ги е изживял заедно с теб. 

 
Интервю с приятел 

 
Интервюто провежда Вероника Атанасова: 
 Какви качества трябва да притежава истинският приятел? 
Светослава- верен, коректен, възпитан 
Анъмсер- грижовен и отговорен 
Арсения- Да е готов да помогне. Да оправдава доверието. 

Как би постъпила, ако родителите ти смятат, че най-добрата 
ти приятелка ти пречи и ти влияе зле?  
Светослава- Ще защитя приятелката си. 
Анъмсер-Ще посоча добрите страни на приятелката си.  
Арсения-Ще ги убедя, че не са прави. 
 Ако постоянно или често влизаш в конфликт с някой от 
учителите си, къде и в кого се крие причината ? 
Светослава-Не ми се случва, но зависи от случая.  
Анъмсер- Причината може да се крие и в двете страни. 
Арсения-Никога не влизам в конфликт. 

 С кого предпочиташ да споделяш проблемите си ? Защо? 
Светослава-Най- често споделям с приятелките си, защото те ме 
разбират най-добре.   
Анъмсер-Предпочитам да споделям с приятелки, защото сме на една 
възраст и се разбираме.  
Арсения-Споделям с приятели, които ще ме разберат и ще помогнат. 

Защо предпочиташ компютъра пред уроците? 
Светослава- На компютъра се 
забавлявам, а уроците са задължение.   
Анъмсер- Забавно ми е, откривам 
интересни сайтове,слушам музика.  
Арсения- Контактувам с приятели, 
научавам факти, различни от тези в 
уроците. 
  Предпочитан от теб спорт.  
Светослава- Обичам да играя федербал и 
да гледам футбол. 
Анъмсер- Чувствам се уверена, когато играя волейбол и федербал.   
Арсения- Интересни са ми спортовете волейбол, футбол и баскетбол. 
  Предпочитани занимания в свободното време? 
Светослава- Харесва ми да излизам с приятелки.  
Анъмсер- Обичам да се разхождам.  
Арсения- Предпочитам да организирам игри с приятелки. 
 Замисляш ли се за бъдещето? Как го виждаш в плановете си? 
Светослава- Планирам близкото бъдеще.Целта ми е да завърша 
успешно образованието си. 
Анъмсер- Ще се стремя да имам висше образование.  
Арсения- Мечтая да замина в Германия при семейството си. 
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НАПИСАНОТО ОСТАВА 

 
           НАШИТЕ ВЕСТНИЧЕТА 

В продължение на седем години 
в ОУ «Панайот Волов» излиза вестник 
«Междучасие». Издаваме го в 
извънкласните форми на обучение. 

В същото време за втора 
поредна година излиза вестник 
«Отзвук» на клуб «Млад журналист», 

сфомиран по  по проект УСПЕХ.  
И двата вестника са качени на училищния 

сайт. 
След излизането си всеки брой се 

разпечатва и се поставя на табло, където 
имаме възможност да прочетем, да разгледаме 
снимките и да обсъдим помежду си написаното. 
Удовлетворени сме, когато видим, че и най-малките ученици 

се интересуват, разясняваме им поместеното във вестничетата.  
 По идея на директора на ОУ «Панайот Волов», г-н Ивелин 
Мирчев, изданията на в-к «Междучасие» и в-к «Отзвук» се подвързват 
и съхраняват в Училищния музей. 
 

 
НА РАЗДЯЛА 

 
Преди осем години ни събраха в класната стая- малки, палави, уплашени и 

непослушни. 
Не можехме де седим на чиновете, постоянно някой ставаше, друг искаше 

да си ходи. Едва сега разбирам колко е било трудно на учителката да укроти 
25 деца. Трябваше да мине известно време, докато свикнем да слушаме и да 
изпълняваме това, което ни казва госпожата. Научихме се да четем и да 
пишем, слушахме учителката с внимание,  учехме стихове, разказвахме.  

С една дума- растяхме. 
Станахме приятели. Започнахме да си помагаме. Свикнахме да споделяме- 

лошо и добро, проблеми и успехи. Все по-често се чуваха думичките „ние”, 
„нашият клас”. Започнахме да мислим за класа като цяло- празнувахме 
заедно рождените си дни, излизахме заедно, а и лудориите вършехме заедно. 
Когато беше нужно, се защитавахме. 

Мисля си, че ще ми липсва класът, ще ми липсват приятелките и 
учителите.  

Ще се виждаме, но всичко ще бъде различно. Ще си разказваме истории от 
новите училища.  Ще си спомняме за най-прекрасните мигове, преживени 
през изминалите осем години, когато сме били в един клас, в едно училище-  
ОУ „Панайот Волов”. 

Светослава Радинова- VIIIa клас 
 
 

 
 

 

Издават ученици от VIа и VІІIа клас 
Редактор: Митка Недялкова   
Снимки: Димитър Гичев; 
Галина Колева; Митка 
Недялкова 

    http://www.ou-pvolov.eu/wordpress/ 
              е-mail: : ou_volov@abv.bg 
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