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Приключихме учебната 2011/ 2012 година 
 

Очаквана ваканция! Последният ден от учебната година е 
ден, в който празнуваме. Налице е успехът, който сме 
постигнали като възнаграждение за положения труд. Реалност 
е завършването на още един клас. Всеки от нас очаква с 
нетърпение да види бележника с годишните оценки.  

Най- силно е вълнението на 
осмокласниците. Последен ден в 
училище, раздяла с приятели, 
със съученици, с любимите 
учители.  

Празничност лъха от 
усмивките, с които подаряваме 
цветя на учителите с 
благодарност за всичко, на което са ни научили, за 
всичко, което са ни дали като пример, като житейски 

уроци, като знания. 
Тържеството започва с изнасяне на знамето. 

Директорът на ОУ ”Панайот Волов” г-н Ивелин Мирчев 
ни поздравява с успешното завършване на учебната 
година и връчва свидетелствата на осмокласниците.  

Следва поздрав от рецитаторската група на 
петокласниците, които ни приветстват с приключването 
на учебната година.  

Вълнуващо звучат гласовете на завършващите 
основното си образование осмокласници, които запяват 
песента на „Фамилия Тоника”:  

 
 

Пред нас е лято, ваканция, безгрижни игри- повод за 
радост и много усмивки.   Довиждане училище любимо, наесен ще се видим 
пак!  

 

Ученически вестник 

В броя ще четете за: 
* Приключването на учебната 
година 
* Заключителни занятия в НЕ 
* Резултати по проекти 
* Важни събития през 
изминалата учебна година 

  Един неразделен клас 
с радостни песни и шеги 
дълго огласяше града 
след петия час.  

Един неразделен клас, 
с общи тревоги и мечти, 
чертаеше своя път 
и вярвахме всички, до един, 
че ни чакат само празници, 
че е щедро без предел 
времето пред нас.  
 

Къде останахте, чудни вечери, 
с безброй желания неизречени? 
Къде сте мигове, пожелавани, 
със откровения, незабравени  
цял живот?  
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Учениците от Начален етап празнуват 
Първи юни  

 

Довиждане, училище любимо! 
С поздрав за Деня на детето 

започна тържеството на учениците от 
Начален етап в изпълнената с 
родители, учители и ученици зала.  

Празничното настроение личеше в 
усмивките на децата, звучеше песента 
„Детство мое”. Водещият на 
празника, г-жа Валя Стоева, приветства учениците с 
успешното завършване на учебната година и даде думата на 

Главен учител г-жа Невзие Арифова. От името на 
училищното ръководство тя връчи грамоти на отличниците и на 
изявилите се през учебната година ученици.  

 Празничната програма, която бяха подготвили учениците от 
Начален етап, ни разкри певческите и артистични таланти на 
малките ни приятели. Песента „Ало, ало слънчице”  накара 
публиката да запее и да танцува заедно с изпълнителите.   

Юлия зарадва публиката с песен за усмивката, а Сезан,  Ани, 
Найлян и Северина рецитираха стихове за детството. Група от ІVа 

клас изнесе самостоятелен рецитал.  
Фолклорната формация от ІІ-ри клас изпя народните 

песни „Карамфилке, моме” и „Тръгнала е Дена мома” , а 
очакващите реда си танцьори спонтанно извиха хоро около 
певците и припяваха заедно с тях. 

ІІІб клас се проявиха като актьори в драматизацията на 
приказката „Дядо и ряпа”, а ІІІа клас изпълниха сценката 
„Птичка в клетка”. 

Четвъртокласниците предизвикаха слушателите с няколко 
хумористични песнички и потанцуваха под звуците на популярна 

съвременна песен. 
Тържеството приключи с прекрасния и атрактивен танц на третокласничките „Цветовете 

на дъгата” под звуците на валс от Дмитрий Шостакович. Валсът на великия композитор и 
красивия  танц на децата породиха чувство за простор, устрем и полет. Художествен 
ръководител на формацията е   Главен учител г-жа Невзие Арифова Това изпълнение бе и 
поздрав за успешното завършване и пожелание за весела 
ваканция.             

Да пипна с ръчички небето 
За празника- Ден на детето, 
На всички деца по земята 
Сърдечни привети да пратя! 

Леда Милева 
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Заключителни занятия в Начален етап 
 

Ученици и учители от начален етап грижливо се 
подготвяха за завършването на учебната година. След 
приключване на Националното външно оценяване в ІV 
клас, последваха няколко занятия в Заседателната зала,  

Урокът за Деня на Европа 
бе изнесен от Старши 
учител г-жа Валя Стоева, 
която демонстрира пред 
учениците от Начален етап 
забележителностите на 
България като член на Европейския съюз, а децата се включиха 
в коментар, прилагайки знанията по предмети, които са 
изучавали. 

Не по-малко интересна бе презентацията на Главен учител  г-жа Невзие Арифова за 
закрила на детето в чест на Първи юни. Бе засегнат и проблемът за насилието и борбата 
с него.  Учениците с внимание следяха съветите, които им се даваха, за да се предпазят 
от все по-ширещата се опасност, коментираха ситуации и задаваха въпроси. 

Интересен бе обобщителният урок по „Човекът и 
природата” в ІІІ клас, изнесен от преподавателите  Старши 
учител г-жа Маринка Цанкова и Старши учител г-жа 
Елка Бонева на тема «Човешкото тяло. Органи на 
хранене». Чрез развлекателни игри бяха показани 
движенията на човешкото тяло, учениците отговаряха на 
въпроси относно правилните движения. Във връзка с 
органите на хранене бе засегната актуалната тема за 
здравословното хранене на учениците, за хигиената на 
хранене. Третокласниците следяха с огромно внимание 

демонстрациите на 
екрана и в коментарите 
разкриваха наученото 
през учебната година. 
Пролича  системната 
подготовка на учениците, 
интересът им към 
науката и стремежът да 
могат да приложат 
знанията си в 
ежедневието.  

 
Лекторът от РИОКОЗ, г-жа Драга 
Седларска, отдели специално внимание 
на здравословното хранене на децата, 
подари им брошури, съдържащи полезна 
информация за полезността или вредата 
на някои храни. Поговори със своите 
малки слушатели за стреса, на който са 
подложени понякога и за 
възможностите да се 
предпазват от ситуации 
на стрес. Учениците 

разбраха, че здравето им е в техните ръце, в 
начина им на хранене, в умението да подбират 
полезните и здравословни храни. 
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Международен проект „Аз съм ром” 
В бр.3 на вестник „Отзвук” ви съобщихме за старта на новия проект, 

в който участва и група от нашето училище. Припомняме ви 
мащабността на проекта: 

„В средата на месец март в Букурещ се състоя първата 
партньорска среща по проект „Аз съм ром”. По него Добрич е 
партньор на град Синтра, Португалия.  Добрич ще участва заедно с 
район Лацио – Рим, Италия; партньори от Брюксел, Белгия; 

Будапеща, Унгария; Прага, Чехия; община Ираклион, Гърция; както и организациите 
Европейска ромска агенция за заетост Братислава, Словакия; Интеркултурен институт 
Тимишоара и Социален център за обучение на роми в Букурещ, Румъния.  

Акцент в инициативите за Добрич е привличането и задържането на ромски деца в 
училище. Те ще имат за задача да начертаят планове и 
стратегии за мотивиране на децата и родителите им да се 
посещава училище. ” 

                                в-к „Отзвук” бр3  год.І 
 
От ОУ « Панайот Волов» в проекта 

„Аз съм ром” участват 12 ученици от 
Подготвителна група с ръководители 
Старши учител г-жа Кръстинка 

Стоянова и Старши учител г-жа Иванка Стоянова. 
В периода на обучение по проект „Аз съм ром” учениците получиха комплект 

раздавателни материали за работа. Дейностите в книжките за 
изучаване елементите на буквите имаха за цел координиране 
движенията на ръката за изписване на буквите. Част от занятията 
включваха оцветяване на картинки с крайна цел съставяне на 
изречения. 

Проектът приключи на 12. 06. 2012г. с демонстративно занятие 
пред родители и гости. Децата от целевата група показаха 
наученото по време на участието си в проект  „Аз съм ром”. 
Преподавателите са доволни от напредъка на своите възпитаници, а предимството на 
работата с по- малък екип, съставен от деца- билингви е показателен.   

 

С грижа за всеки ученик 
По проект «С грижа за всеки ученик» през изминалата учебна 

година работи група ученици от VІІІ клас. Ръководител на групата е 
Старши учител г-жа Димитринка Георгиева, преподавател по 
математика. Занятията в допълнителните часове по математика в 
VІІІ клас бяха насочени към преодоляване на пропуските в 
знанията на учениците и засилена индивидуална работа за 
отбелязване на ръст в овладяването на предмета. Чрез текущ 
контрол се повиши и мотивацията на самите ученици за по-

успешно представяне в редовните часове с цел по- висока оценка в края на учебната година.  
«Резултатите са налице, а работата по математика с малка група ученици е успешна и има 

належаща необходимост от такъв вид учебни занимания»- сподели с нас преподавателят на 
групата, г-жа Димитринка Георгиева. 

Участничката в проект «С грижа за всеки ученик» Гюлюмсер 
от VІІІб клас заяви: «Доволна съм от допълнителните занимания 
по математика. Благодарение на участието ми в проект «С 
грижа за всеки ученик», успях да получа добра оценка по 
предмета, което ще ми помогне да кандидатствам, надявам 
се и да бъда приета в училище, в което желая да се 
реализирам.» 
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Ще се помни във времето 

Нашето участие в Добруджански препис на 
"История славянобългарска" 

 
На 21.03 група ученици от ОУ „Панайот Волов” под ръководството на Главен учител 
г-жа Валентина Колева и на директора г-н Ивелин Мирчев се приобщиха към 
родолюбивата инициатива на Община град Добрич и на Народно читалище „Йордан 
Йовков”.  

  
 
 
 
 

Имената им бяха вписани  в специална книга. Всеки от тях получи Удостоверение 
с уникален номер, показващ поредността на участието му, подписано от кмета на 
града Детелина Николова.  Този ценен документ винаги ще им напомня, че са 
участвали в едно важно културно и историческо събитие. Изпълнили са завета на 
Паисий- да преписват Историята. 

Патриотичната инициатива на добруджанци е подета и от българските общности 
извън страната ни - в САЩ, Испания, Великобритания и други държави. В различни 
точки по света българчетата са започнали също препис на Историята. 

 
Проект УСПЕХ 

„Да направим училището 
 привлекателно за младите хора” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  
 
        От началото на втория учебен срок в цялата страна стартира един 
от най- мащабните  проекти, наречен  УСПЕХ, с бенефициент  
Министерството на образованието, младежта и науката. 
Извънкласните дейности са в различни области, в зависимост от 
интересите на учениците. За тази учебна година в проекта са включени 
150 000 ученици от 1307 училища от цялата страна. 

ОУ «Панайот Волов»  се включи в проект  УСПЕХ с 6 групи, които успешно 
приключиха първия етап от проекта.  
 

 
 
 
 
 

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 


