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В броя ще четете за: 
1. . Демонстративно учебно занятие 
2. Участието на колектива от ОУ „Панайот Волов” в тържествата, 

посветени на Трети март 
3. Приключване на проект  «Училище на две скорости» 
4. Ученическо състезание по тенис на маса 

5. Дейности по опазване на здравето 
6. Посещение на театрална постановка 
7. Втори конкурс Мини мис «Пролет» 

 

 

ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!    

Пролет е.  Пъпчици пука всяко дръвче. Пролет е.  Пъпчици пука всяко дръвче. Пролет е.  Пъпчици пука всяко дръвче. Пролет е.  Пъпчици пука всяко дръвче.     
Топло еТопло еТопло еТопло е.  Пее капчукът, дъждецът тече..  Пее капчукът, дъждецът тече..  Пее капчукът, дъждецът тече..  Пее капчукът, дъждецът тече.    
Светло е.  Плахо наднича младо цветче. Светло е.  Плахо наднича младо цветче. Светло е.  Плахо наднича младо цветче. Светло е.  Плахо наднича младо цветче.     
Тихо е.   Нейде прекрасно свири щурче. Тихо е.   Нейде прекрасно свири щурче. Тихо е.   Нейде прекрасно свири щурче. Тихо е.   Нейде прекрасно свири щурче.     
Свежо е.  Весело тича волно момче. Свежо е.  Весело тича волно момче. Свежо е.  Весело тича волно момче. Свежо е.  Весело тича волно момче.     
Ясно е.   С радост е пълно мойто сърце. Ясно е.   С радост е пълно мойто сърце. Ясно е.   С радост е пълно мойто сърце. Ясно е.   С радост е пълно мойто сърце.     

 

 

Демонстративно учебно занятие 
 

На 22.03.20011г. в училището се проведе комплексно показно занятие за 
усвояване на «План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари» 
в часта му «Пожар в сградата на училището». Колективът бе поставен в 
ситуация на пожар в кабинета по биология по време на учебни занятия. Бе 
отиграна евакуацията на целия състав, като се съблюдаваха всички правила 
за поведение и реагиране при възникване на бедствие от подобен тип. 
Председателят на Училищната комисия при бедствия и аварии, г-н Ивелин 
Мирчев направи разбор и обобщение в края на занятието. 



 
 

 Добрич  отбелязва 133 години от освобождението на страната с общоградско поклонение и 

тържествен ритуал за издигане знамената на Република България, Европейския съюз и град 

Добрич.  

  Поднесени  са цветя на паметниците на Васил Левски, 

Христо Ботев, Стефан Караджа, Захари Стоянов, Ф. М. 

Достоевски, Добротица,  Хайдут Пею Буюклията, Генерал 

лейтенант Цимерман и на Алеята на опълченците във Военното 

гробище. 

Общоградското поклонение и церемонията по издигане 

на знамената на Република България, Европейския съюз и град 

Добрич започва от 11.00 часа 

на паметника на Хан Аспарух 

и Костницата на загиналите руски воини. Официален гост на 

поклонението е консулът на Руската Федерация във Варна Галина 

Петровская. С военни почести от представителната част на 

Варненския гарнизон са поднесени венци на паметника на Хан 

Аспарух и на Костницата на загиналите руски воини. Областният 

управител на Добрич Желязко Желязков произнася тържествено 

слово. 

Какво е нашето участие в празненствата? 

В навечерието на празника ученици и учители се събраха в 

заседателната зала , за да почетат паметта на героите. Директорът 

на училището г-н Ивелин Мирчев произнесе тържествено слово. 

Учениците от VІа клас направиха кратък обзор на събитията от 1878 

година и изнесоха рецитал на фона на презентация, разкриваща 

героизма и себеотрицанието по време на Освободителната война. 

Мероприятието се проведе по идея на г-жа Светлана Николова, 

класен ръководител и г-жа Митка Недялкова, ръководител СИП 

„Междучасие”. 

Учениците от 

Начален етап поднесоха 

цветя на паметника на 

Генерал лейтенант 

Цимерман. 

Ученици от прогимназиален етап и учители се 

включиха в Общоградското поклонение и церемонията по 

издигане на знамената на Република България, Европейския 

съюз и град Добрич пред паметника на Хан Аспарух. 
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Г. 

 

Програма на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от 
учебния материал и деца с изявени дарби”, 
 Проект „Училище на две скорости”, Компонент 1 „Без звънец” или 
подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал 
С ЕМ ИНА Р  
На 12 и 13 март 2011 година в София, хотел „Дедеман София Принцес”, бул. 
„Мария Луиза“ 131 се проведе семинар  с представители на училищата, 
работили по проекта за включване на нови ученици в обучение и обмен на 
добри практики в дейностите по проекта. 

Пратеник  на проектната група от нашето 
училище бе Главен учител г-жа Арифова, която 
сподели опита на учителите от ОУ „Панайот 
Волов”. На училището бе връчен Сертификат за 
успешно изпълнение и приключване на 
дейностите по Европейската програма. 
Същият бе тържествено предаден на директора 
г-н Ивелин Мирчев в присъствието на 
преподавателите, работили по проекта. 
Посрещаме с удовлетворение признанието за 
достойната работа на учителите по програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директорът приема изпратения от 
София сертификат - признание  за 
отлично справяне с дейностите по 

проекта 

Главен експерт към МОМН г-жа Ваня  
Трайкова връчва сертификат  на ОУ „Панайот 

Волов” 



УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА 

 
На 17.03. 2011г. бе проведен 

Общинският кръг на ученическите игри по 
тенис на маса,   финансирани от община 
град Добрич със съдействието на ПК 
"Спорт и младежки дейности".  

За първи път състезанието се 
реализира в ОУ „Панайот Волов” с 
любезното съдействие на домакините в 
лицето на директора на училището, г-н 
Ивелин Мирчев. Подкрепителните  
напитки, осигурени от домакините за 
всички участници. ободриха 
състезателите.   

С рекорден брой отбори -17, разделени в две възрастови групи, състезанието 
протече при много добра и стегната организация. 
Победител  при – юноши XI – XII клас е  ПМГ „Иван Вазов”. Те се класират за 
следващия етап на ученическите игри/  на второ място остава  ЕГ „Гео Милев". 
Победител при девойки XI – XII класс е ПГ по Туризъм  «Пейо Яворов». Класира се за 
следващия етап на ученическите игри.  На второ място остава  СОУ „П. Р. Славейков” 
Победител  при момчета V – VII клас. е СОУ „П. Р. Славейков”. Те се  класират за 
следващия етап на ученическите игри. На второ място остава   ПМГ „Ив. Вазов”. 
 
 

24 Март    Световен ден за борба с туберкулозата 

На 16. 03. и на 23.03 бяха проведении срещи от страна 
на РЗИ- гр. Добрич с учениците от VІІ и VІІІ класс. Те с 
интерес изслушаха лекциите на тема: «Туберкулозата и 
нашето здраве» изнесена от м.с. Седларова.  

На 24. 03. 1882г. бактериологът Роберт Кох обявява, че е 
изолирал бацила на туберкулозата. Един век след откритието на 
причинителя, Международният съюз за борба с туберкулозата и 

белодробните болести предлага 24 март да бъде провъзгласен за официален ден за 
борба с туберкулозата. През 1996г. в инициативата се включват Световната здравна 
организация и други влиятелни институции.  
Туберкулозата е една от най-старите болести, познати на човека. В миналото тя е 
била сред пандемиите, взели най-голям брой жертви. Всяка година от нея се 
разболяват 8 млн. души, а умират около 2-3 милиона.  

На този ден медицинската общественост и неправителствените организации 
привличат вниманието на хората върху най-разпространената инфекциозна болест в 
света-туберкулозата. Всяка година тя е причина за смъртта на 3 милиона души и 
засяга голяма част от населението - повече отколкото 
СПИН, малария и тропическите заболявания взети заедно. 
Република България има утвърдена и работеща 
Национална програма за превенция и контрол на 
туберкулозата за периода 2007-2012 г.С интерес бяха 
посрещнати и лекциите «Пубертет, контрацепция, 
нежеланна бременност» ;  «Болести, предавани по палов 
път»,  изнесени от представители на фондация „Подай 
ръка”.   



27  Март- Международен ден на театралното изкуство 

На 25. 03. ученици и учители от 
прогимназиален етап посетиха Драматичен 
театър "Йордан Йовков".  Спектакълът,  
посветен на 130-ата годишнина от рождението на 
Йордан Йовков, "Странноприемница край 
границата" е с режисьор Павел Павлов, а в ролите 
зрителите гледаха Николай Урумов, Борис Луканов, 
както и голяма част от добричката трупа. Художник е 
главният сценограф на Музикалния театър "Стефан 
Македонски" Евгения Раева. Представлението 

"Странноприемница край границата" е 
драматизация - компилация от недовършения роман 
на Йовков "Приключенията на Гороломов", като 
стожер и множество разкази, сред които "Летен 
дъжд", "Серафим". В действието витае и алюзията за 
бялата лястовица, без да е поставен разказът "По 
жицата". Завесата на спектакъла е изрисувана от 
художника Иван Кирков, който почина наскоро. Той е 
автор на митичното пано в Огледалната зала в Добрич, 
както и на потона и завесата в Народения театър в столицата. В музиката зрителите 
ще чуят множество интерпретации на "химна на Добруджа" - "Лале ли си, зюмбюл ли 
си". 

Мини мис пролет в ОУ ”Панайот Волов” 

На 25.03. 2011г. в заседателната зала на училището се 
проведе Втори конкурс  Мини мис „Пролет”в ОУ ”Панайот 
Волов”. Състезанието премина между ученици от 
четвъртите класове на начален курс. Гости на тържеството 
бяха родители, учители, представителни групи от другите 
класове. Водещ: г-жа Валя Стоева; Жури: г-жа Юлияна 
Любенова; г-жа Нели Николова и г-н Спасов.  

Състезанието премина през 6 етапа, за които участниците се подготвяха усилено.  
В първи кръг всяка от участничките дефилира пред публика и жури, а след това с 

няколко изречения разказа за себе си, за своите интереси. Втори кръг разкри 
артистичните способности на кандидатките, които рецитираха стихотворения за 
пролетта. Трети етап се състоя в изпълнение на оригинален танц, следван от малък 
тест за интелигентност.  В последващите два етапа нашите момичета се представиха 
пред публиката с изобразителни умения и фантазия, а накрая демонстрираха 
импровизаторски способности. Подгряваща група от шестокласнички изпълни няколко 
модерни танцови постановки. 

В края на тържеството журито излъчи следните победителки: 
 
Мини мис „Пролет 2011”- Севджихан Самет Ниази- ІVв клас 
Мини мис „Грация” – Сехер Алкин Карани-  ІVб клас 
Мини мис „Сияйна усмивка”- Севен Асия Неджет- ІVа клас 

Конкурсът се установява като традиция в нашето училище и преминава при голям 
интерес и активна подготовка на участниците. 
 
                                                                                                  Материалът подготви Анъмсер Али от  VІа клас. 
 

Редактор Митка Недялкова                       Компютърна обработка Детелина Георгиева 
Снимки Галина Колева- СИП ”Фотография” 


