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Празникът на писмеността, на 

българската просвета и култура, е 

едно от най-великите достояния на 

нашия народ. 

На този ден свеждаме глави пред 

великото дело на първоучителите- 

пресветите братя Кирил и Методий. 

Денят 24 май е сплав от културни 

традиции и извечен спомен за съдби 

и събития, белязали във времето 

кръстопътните знаци на българската държавност. 

Този свят за нас ден е преклонение и свещен обет, че  ще вплетем 

сила и мощ в името на утвърдил се във времето завет: „Народността не 

чезне там, дето знанието живей!” 

    



    
    

НАШИТЕ ПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ 
Денят 28 април е обявен за Патронен празник на ОУ „Панайот Волов”. Честваме 82-

годишнината от основаването на училището. Учениците подготвиха празничната програма, с 

която посрещнаха подобаващо празника. Дейностите, тържествата по класове, бяха  

посветени на този ден. 

ПРЕДПРАЗНИЧНО ВСЕУЧИЛИЩНО ПОЧИСТВАНЕ 
 

Европейска седмица на устойчивата енергия 11- 15 Април  
Ден на Земята- 22 април 

Учители и 
ученици от Начален 
и Прогимназиален 
етап се включиха в 
различни дейности,   
посветени на 
актуалните за целия 
свят дни. В часовете 
по ИТ и Човекът и 
природата бяха 

изработени флаери, призоваващи към опазване на 
околната среда.   

Листовките бяха разпространени между ученици, родители и живущи в прилежащия на 
училището район. В Часа на класа бе разисквана  темата „Часът на Земята- идва ли неговото 
време?” чрез атрактивна презентация по темата. В часовете по География бе изнесена беседа 
„Земята- наш общ дом”, в часовете по физика и ДТИ събеседване на тема „Възобновяеми 
енергийни източници и енергийна ефективност”. В часовете по чужд език учениците изготвиха 
плакати под наслов: „Да завещаем на наследниците си чиста природа!”  

 Колективът от ученици и учители се включи в инициативата на Община гр. Добрич за 
пролетното почистване на града, като почисти двора и района около училището.  Обявено е 
участие в конкурс за еко-лого на Община гр. Добрич под ръководството на г-н Спасов, 
преподавател по Изобразително изкуство. СИП „Фотография” с ръководител г-жа Галя Колева 
изготви плакат, разкриващ участието ни в общоградската инициатива. 

               

 

 

АЗ И МОЕТО УЧИЛИЩЕ 
Конкурсът за рисунка, фотография, литературна творба под наслов 

„Аз и моето училище” провокира творческия импулс у децата. 
Участниците се надпреварваха да представят своите творби на 
комисията, която излъчи победителите.  

Наградените участници бяха поканени на училищно парти на 
талантливите деца на ОУ „Панайот Волов”. 
 

 

 

 

 

 



ВЕЛИКДЕН ИДЕ! 20.04.  
 

Учениците от VІІа клас за пореден път показаха своята 
почит към традицията и познаването на обредите, свързани 
с големия християнски празник. Под ръководството на 
класния си ръководител, г-жа Маргарита Тотева, те 
разкриха своите знания и умения в подготовката на 
великденски вкусотии- салати, ястия, погачи и разбира се 
красиво изплетени козунаци. Картичките, които бяха 
изработени от седмокласниците, сами по себе си говореха 

за усета към красивото у своите автори. Боядисаните и изписани по най- причудлив начин яйца 
създаваха празнично настроение. 

Водещите Илияна Стойчева и Ивелин Стефанов разказаха с вълнение за тайнствата на 
Великден, рецитираха стихове, посветени на празника. 

Жури в състав: Главен учител г-жа Валентина Колева и Старши учители Димка Петрова и 
Митка Недялкова след бурно обсъждане присъди следните награди: 

За най- добро и естетично оформено  ястие: 
две първи награди на Десислава Радославова и Тони Дончева 
две втори награди  на Северин Демиров и Севен Сеер 
две трети награди  на Надя Събева и Грациела Михайлова 
За най- красиво великденско яйце- Іво

 място- Илияна Стойчева, ІІро
 

място- Северин Демиров, ІІІто място- Севен Ерол 
За майсторско изработване на картичка бяха класирани на 

съответните места Ивелин Стефанов, Таня Йорданова и Моника 
Банчева. 

Победителите получиха грамоти и сувенири, а всички участници- 
диплянки с Великденски рецепти. 

 

 

 

МЛАДИТЕ ОГНЕБОРЦИ НА ОУ „ ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 

Заслужено се гордеем с постиженията на участниците от Vа и 
VІІа клас в СИП „Млад огнеборец” с ръководител г-н Съби 
Николаев.  

На 21.04.2011г. на стадион „Дружба” се проведоха Районни 

състезания по МПО между представители на училищата в гр. 
Добрич. По време на състезанията се правеха възстановки на 
ситуации при пожар. Състезателите бяха поставени в игрова 
ситуация, близка до действителността. Протичаха 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 ІІ

ро
 място, резултат който показва системно и 

задълбочено обучение, траен интерес към проблематиката. 

 

 
 
 
 
 



 
ВЕЛИКДЕНСКА ФЕЕРИЯ  

По- големите ученици от Начален етап 
непосредствено след Великден донесоха много пролетни 
цветя и ги подредиха по най-причудлив начин, за да грейне 
училището за празника. 

Ден преди празника те рисуваха  на асфалт, 
докоснаха се до събитията от Априлското въстание и до 
подвига на Панайот Волов чрез презентация по темата. 

Във фоайето на Втория етаж  бе подредена изложба на 
изработени от учениците украси за големия християнски празник. Боядисаните и украсени по 
невероятни начини яйца говорят за богата фантазия, за почит към традицията. 
 

ПРОЩАВАНЕ С БУКВАРЧЕТО 

        
 

 

21.04.2011г. 

Първокласниците 
представиха 

интересно тържество, посветено на буквите, в 
което те се разделиха с буквара и посрещнаха своята нова спътница 
в овладяването на знания- читанката.  
Под  ръководството на класните ръководители г-жа Стефка Дамянова и г-жа Юлияна Любенова, 
малките ученици демонстрираха знанията си пред своите родители и пред гостите. Празникът  
премина интересно, с разнообразни стихчета, гатанки, песнички и игри, чрез които децата  
показаха какво са научили досега. 

Гостите- родители и учители, класните ръководители и техните възпитаници, останаха 
удовлетворени от празника и най- вече от резултатите, постигнати от първолаците.  
 

КОНКУРС ЗА АРАНЖИРАНЕ НА ЦВЕТЯ 
В деня на празника настъпи истинско пролетно оживление. Ученици от всички класове участваха в 

състезание по аранжиране на цветя. Фоайето на втория етаж на ОУ „Панайот Волов” беше превърнато 

в слънчева градина от цветните композиции. 

Организаторите  на мероприятието г-жа Детелина Георгиева и г-жа Димка Петрова останаха 

удовлетворени от положените творчески усилия, а победителите- от заслужените отличия. 

 

 

 
 
 
 

 



 
ХЕПЪНИНГ „НЕ НА ЦИГАРИТЕ” 

Заключителното занятие по проект „Не на цигарите” в 

VІІІ
а
 клас с ръководител г-жа Пепа Балчева събра многолюдна публика. 

Тематичната насоченост на проекта, по който работиха осмокласниците, предопредели и 

оригиналния дизайн на интериора в Заседателната зала по време на тържеството.  Таблата, 

макетите, нетрадиционни призиви за отказване от вредния навик, диплянки, изработени от 

участниците, подтикваха публиката към размисъл.  

Водещата, г-жа Валентина Борисова, призова всички да се присъединят към 

инициативата на завършващите. Редуваха се песни и игри, с които участниците не само 

забавляваха публиката, но и я привличаха за каузата. Имрел Имдат изпълни авторска песен, 

с която заклейми тютюнопушетнето. Сборна формация и публика изпяха  заедно песента  

„Страхотен ден”, следвана от карнавал на непушачите. Тържеството завърши с много 

настроение и емоции , а безспорно и с благотворно въздействие върху участници и гости. 

По този начин ОУ  „П.Волов” следва училищната здравна политика и работи по 

превенция на негативните и рискови фактори, въздействащи върху подрастващите. 

                                                                                               

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  

Във фоайето на първия етаж е направено изложение на рисунки  
на изявени ученици. Преподавателят- художник по 

изобразително изкуство ,       г-н Спасов, награди най- добрите 
художници на училището. 

 

 
 
 
 
 
                      
 
                                                                                                     
 

 
 

 
 
Учителят е горд с постиженията на   своите възпитаници. 
Публиката се вълнува не по- малко от наградените  млади художници. 

 
 
 
 



 
В ДЕНЯ НА ПАТРОНА 

Нашето училище отпразнува 

своята 82 годишнина. 

Подготовката за патронния 

празник бе изпълнена с емоции, 

нетърпение и надпревара в 

стремежа всички да се 

представят най- добре.  Настъпи 

и дългочаканият ден- 28 април.  

Училището се изпълни с празничност- цветя, усмивки, 

поздрави и видимо долавяща се сценична треска у участниците в програмата, подготвена за 

отбелязване на този бележит ден. 

Тържеството започна с встъпителни думи на водещите Илияна от VІІ
а
 клас и Тодор от VІІІ

а 

клас. Стиховете, които те рецитираха, приковаха вниманието на присъстващите. 

Топлото и прочувствено приветствие на директора, г-н Мирчев, бе посрещнато с 

внимание и последвали аплодисменти от страна на публиката. Колективът бе поздравен и от 

госта на празника, г-н Нейчо Нейчев, началник на Общински   отдел 

„Образование”.  

Първи поздрав поднесоха шестокласниците с две 

възрожденски песни под ръководството на г-жа Тонка Ташева. 

Последваха вълнуващи изпълнения на на вокална група „Щурчета” 

с ръководители г-жа Вяра Господинова и г-жа Кръстинка Стоянова. 

Те доставиха удоволствие на публиката с песничките „Мечти”, 

„Една чудесна песничка, „Малкото коте” и  „Бал на мишките”.  С бурни овации бяха 

посрещнати  наградените участници в „Мини мис Пролет” и „Бейби мис Пролет”. 

Атрактивното танцово изпълнение „Три камили” на четвъртокласниците под ръководството 

на г-жа Арифова бе интригуващо и интересно. Мамичетата от VІ
а
 клас, с ръководител 

Валентина Борисова се представиха с танците „Somos”  и „Las Devinas”. Имрел Имдат от VІІІа 

клас и приятели изпяха авторска песен. Концертът завърши с изпълнение на песента 

„Страхотен ден”, поднесена ни от осмокласниците.  

ОТКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МУЗЕЙ 
На патронния празник посветихме и 

новата придобивка в училище- музей, чиито 

експонати събирахме продължително време. 

Поредното вълнуващо събитие за деня бе 

откриването на музея от директора, г-н 

Ивелин Мирчев и последвалата презентация с 

рецитал на ученици от VІа клас.  

 Целта  е да се съхранят събраните документи и материали, имащи стойност 
на културно- исторически паметници в сферата на образованието, конкретно за 
нашето училище,  да се експонират с научно- познавателна цел. 

Музеят се оформи в два модула: Културно- исторически и Етнографски. 
В културно-историческата част, намираща се в Заседателната зала е оформена представителна 

експозиция в три  тематични раздела: Миналото; Албумите припомнят; Съвремието.  

През тази учебна година идеята за уреждане на етнографски 

музей се осъществи.  В един от кабинетите на училището са 
подредени характерни за Добруджа носии, красиви добруджански 
тъкани, образци на народното изкуство и предмети от бита, 
използвани през 19 и началото на 20 в., уникални експонати от нашия 
край. В пресъздадената старинна битова обстановка ще се изнасят уроци, ще 

се възпроизвеждат обичаи, за да се съхрани българската фолклорна 
традиция. Положено е началото. Сбирката ще се попълва и обогатява през следващите години. 



 

КОНКУРС ЗА ПРИЧЕСКА, ГРИМ И МАНИКЮР 
Всички с нетърпение очаквахме поредното състезание за 

красив маникюр, интересен грим и авангардна прическа.  

По идея на г-жа Тотева и под ръководството на г-жа 

Валентина Колева и г-жа Стойка Гроздева, състезанието 

преминава в три раздела: за най- добра прическа, най- красив 

маникюр и най- сполучлив грим. 

Конкурсът се проведе в малкия 

физкултурен салон, украсен с 

интересни плакати. Предварително сформираните отбори 

застанаха на определените им места и след като обяви 

критериите, водещият г-жа Валентина Борисова даде начален 

старт с времетраене 40 минути. Докато изпълнителите работеха 

усилено над своите модели, Анъмсер Али и Максимилияна Янкова  

от VІа клас разкриваха тайните на уменията да се грижиш за своята 

външност.  

Комисия в състав: Председател: г-н Мирослав Спасов, членове: г-жа Галина  Колева и г-жа 

Димитрина Георгиева, безпристрастно излъчи първенците, които получиха интересни 

награди. 

 

                                                         В раздела за маникюр: 
 

І
во 

място- Моника Танчева-VІІ
а
 клас 

ІІ
ро

 място- Айджан Неджметин- VІІ
б 

клас 

ІІІ
то

 място-  Сезен Себайдин- VІ
б
 клас 

                       Бинсес Кадир- Vа клас 

 
 
                   

                  

                                        В раздела за грим: 

     І
во

 място-  Сезер Исмет- VІІІа клас 

 
         ІІ

ро
 място- Ивелин Севдов- VІІІа клас 

 

        ІІІ
то

 място- Анабел Юриева- Vа клас 

                                                               Нуртен Исмаилова- Vб клас 

 

            В раздела за прическа:               

І
во

 място-  Сезер Исмет-VІІІ
а
 клас 

ІІ
ро

 място-  Севен Сеер- VІІ
а
 клас 

ІІІ
то

 място-  Валентина Ангелова- VІІ
б
 клас 

 

                                       
 
 
 
 

Младите фризьори, маникюристи и гримьори и техните модели са изключително доволни от 

сътвореното, а подобаващите награди и отличия ги стимулират да усъвършенстват стила и 

уменията си- толкова привлекателни за тийнейджърите. 

 



 

                                          СПОРТЕН ПРАЗНИК 

Спортните състезания винаги 
се приемат  с ентусиазъм от 
учениците. На този ден игрите са 
посветени на патрона на 
училището. Най- масово е 
участието на учениците от 
начален курс, които огласяват 
двора и игрищата с радостни 

възгласи.  
  Състезанията са интересни, 
разнообразни и увлекателни.  

 
Учениците от прогимназиален 

етап провеждат отборни 
състезания във физкултурния 
салон.  

Очакван завършек  са 
заслужените  награди. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ  
НА ДВИЖЕНИЕТО 

       На 04.05. второкласниците 

обобщиха всичко, което са научили в 

часовете по Безопасност на 

движението чрез демонстративно 

учебно занятие. Под ръководството 

на класните ръководители Маринка 

Цанкова, Елка Бонева и Светла 

Спирова учениците разиграха 

редица ситуации, свързани с пресичане по пешеходна пътека, разпознаване на светлинни 

знаци и звукови сигнали. Проведоха няколко състезателни игри, а специално жури отчиташе 

постиженията.  

В края на занятието отличилите се ученици получиха грамоти и похвали от своите преподаватели 

и от журито. 

 

                                                                     ДЕН НА ЕВРОПА 
Денят на Европа е обявен е на срещата на високо равнище на 

ръководителите на страните от Европейския съюз в Милано през 1985 г. 

Честването му отбелязва речта на министъра на външните работи на 

Франция - Робер Шуман от 9 май 1950 г. - тази дата става символ на 

Обединена Европа наред със синьото знаме с 12 златни звезди, Одата на 

радостта от Деветата симфония на Бетовен и единната валута /еврото/. 

Главните учители г-жа Невзие Арифова и г-жа Валентина Колева 

направиха достояние на учениците интересни факти по въпросите на ЕС 

чрез впечетляваща презентация.  

Редактор Митка Недялкова                       Компютърна обработка Детелина Георгиева 

Снимки Галина Колева- СИП ”Фотография” 

 


