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        Как я чакахме  и как само се готвихме да я посрещнем! И 

ето я при нас – с добрата си усмивка, с белите и червени 

мартенички… 

        Децата от началния етап участваха в  “Работилничката за 

мартенички”. Сръчните ръчички на учениците изработиха 

прекрасни мартенички от бели и червени конци. Разбира се, това 

стана възможно и с  помощта  на техните майките, които            

активно се включиха в мероприятието.  

                   Всичко става чудесно, когато мама е до теб! 

 

   Учениците от първи до четвърти клас украсиха  класните си 

стаи, подредиха кътове с мартенички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
ПО ПРОЕКТ: 

 

„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 

 

              

 

В БРОЯ ЩЕ 

ЧЕТЕТЕ ЗА:  

 

 

БАБА МАРТА 

 

3 МАРТ -

НАЦИОНАЛЕН 

ПРАЗНИК НА 

РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

8 МАРТ- 

ДЕН НА ЖЕНАТА 

 

10 МАРТ-ДЕН НА 

ХОЛОКОСТА 

 

ПЪРВА ПРОЛЕТ 

 

ДЕН НА ГОРАТА И 

ДЕН  НА ВОДАТА 

 

КЛУБ’’ЗЕЛЕНИ 

АЛТЕРНАТИВИ’’ 

 

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

 

 

                 
                            

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 

„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 
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        На 3 март отбелязваме Националния празник на България. Тази  година се навършиха  

136 години от Освобождението на страната ни от османско владичество. На този ден и в 

нашия град се организира общоградско поклонение  и празничен концерт.По случая 

подготвихме празнично табло. Заедно с нашите 

съграждани и ние поднесохме цветя и своята 

признателност на всички ония, които са проляли 

кръвта си за свободата на родината ни. 

Представителна група от ученици ,под 

ръководството на г-жа Нели Николова и г-н 

Георги Стойчев, се поклони  паметника на 

генерал Цимерман. 

 

 

С решение на Парламента от 5 март 1990 г. 3 март е обявен за национален празник, тъй 

като точно на тази дата през 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор 

между Русия и Османската империя. Това е денят, в който е възстановена българската 

държавност, в резултат от успешната за българите Руско-турска война (1877–1878). За 

първи път денят на Освобождението е отбелязан през 1880 г., а десет години по-

късно(1890 г.)        3 март е обявен за Национален празник на Република България                

                                

 

                                      
 

      8 март! Всяко дете очаква този празник, защото той е празник на най-милата, най-

грижовната, най-обичаната – мама.С трепет очакваха 

този ден учениците от 5 а клас, които заедно с 

класния си ръководител, г-жа Св.Николова , бяха 

подготвили много топли думи и подаръци за своите 

майки. В украсения с рисувани  портрети на майките 

еко-кабинет, те изказаха своята обич и благодарност 

и накараха всички присъстващи да се просълзят. 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                        

        Своите майки поздравиха и малките ученици от класовете на г-жа Елка Бонева и  

г-жа Маринка Цанкова. 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

       
 

    Денят на холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството се почита от 

2003 г., след решение на Министерския съвет от февруари същата година. На този ден 

през 1943 г. пловдивският митрополит Кирил, по-късно български патриарх, и софийският 

екзарх Стефан предотвратяват депортирането към нацистките концлагери на стотици 

евреи от Пловдив. На 17 март 1943 г. зам.-председателят на 25-то НС Димитър Пешев 

пише писмо против депортирането на българските евреи, подкрепено от 42-ма депутати. 

През 2002 г. на среща на министрите на  образованието на страните членки на Съвета на 

Европа е взето решение от 2003 г. Международният ден в памет на Холокоста, който до 

2002 г. се чества на 27 януари, да се отбелязва във всяка държава, съобразно с нейната 

национална история. 

   На 10 март  във всички класове се проведе десетминутна беседа, посветена на този ден. 

Учениците се запознаха със същината на холокоста и  почетоха паметта на загиналите  . 
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     Посрещнахме Първа пролет с много цветя, усмивки и песни. Подготвихме табла с 

рисунки и стихове за пролетта. Учениците от начален етап и подготвителните класове се 

представиха на дългоочакваната гостенка с много стихове и песни.С помощта на своите 

възпитатели превърнаха фоайето на втория етаж в истинска цветна градина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              За хубавото настроение допринесоха и кътовете в класните стаи, които децата 

подредиха с помощта на своите учители. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

       Месец март е богат на екологични инициативи. През 

него отбелязахме Световния ден на гората / 21 март/ и Деня 

на водата  /22 март/ , чието мото тази година беше  "Вода и  

енергия". Много нови неща научиха учениците от 

прогимназиален етап за гората и нейното значение от г-жа 

Светлана Николова.Особено инициативни бяха учениците от 

клуб”Зелени алтернативи”.Под ръководството на г-жа 

Детелина Георгиева те изготвиха табла, които нагледно 

илюстрираха значението на водата и ролята й за получаване 

на така необходимата ни енергия. 
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          Дискусионен клуб „Зелени 

алтернативи“ по проект „Успех“ 

съществува от две години. Група се 

състои от 15 ученика от 7 клас, с 

ръководител г-жа Детелина 

Георгиева. Целта на клуба е  да 

формира грамотно отношение на 

учениците към екологията и 

природата като цяло; всички 

участници да осъзнаят, че ние,хората, 

не сме само част от природата, но и 

основен фактор за устойчивото й 

развитие. Дискусионният клуб работи 

също и в насока за повишаване на 

изследователските навици и уменията на 

учениците за работа в екип. В занятията се  

обсъждат полезни практики за опазване на 

околната среда. Дискутира се защо и как 

трябва да събираме отпадъците разделно, 

проследява се  „пътя на боклука“. В процес е 

обобщаване и изготвяне на сбирка, 

включваща застрашени от изчезване 

растения и животни в Добруджа. Много 

интересно за всички участници бе 

посещението в лабораторния комплекс на 

Добруджански земеделски институт. 

Учениците се запознаха с дългия път на селектиране на сортове пшеница и слънчоглед. В 
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оранжериите на комплекса видяха изпитанията, които се правят за студоустойчивост и 

резистентност към болести на културите. Видяха някои от апаратите за определяне на 

маслеността на семената на слънчогледа, глутена при пшеницата, както и начините за  

изследване на  пекарните качества на зърното. 

     По покана на Българското  дружество за защита на птиците клубът се включи  в новата 

инициатива "Птиците ни свързват", която ще стартира на 1 март 2014 г. в рамките на 

кампанията „Пролет наживо“.  Основната идея е да се създадат и изградят дълготрайни 

контакти между училища от континентите Европа, Азия и Африка чрез  опознаване на 

прелетните птици. Тя ще даде възможност на учениците да научат за далечни места, да 

създадат приятелства, да споделят опит, да се научат да виждат и разбират различията, да 

изградят съзнание за това ,колко сме обединени в действителност, благодарение на 

природния феномен, наречен миграция. Нашето училище е определено да  си сътрудничи 

с училище Tikwe Primary School от ЮАР. На клуба предстоят още интересни 

мероприятия.. 

 

 

 

                                                             
                                                                           

                                                               На мама 

                                                                      

                                                                       Днес  е ден на мама! 

                                                                       Ставайте и бързо вий се облечете! 

                                                                       Бързо бягайте, подарък й купете 

                                                                       и на мама с обич вий го подарете! 

 

                                                                       О, майко, ти си ме родила, 

                                                                       цял живот за мене ти си се грижила! 

                                                                       Ти  си в света най-добрата, 

                                                                       за мен си най-красива на земята! 

 

                                                                                                Ивелина Христова   от 6 а клас 

                    Букет за мама                       

 

б                                                                  Направих букет за мама, набрах го с любов голяма... 
                                                             
                                                                    И ще кажа само:”Обичам те, мила мамо”! 
                                                                               

                                                                    Обичам те ,мамо, защото ме правиш щастлива! 
                                                                              

                                                                    Ти за мене си, мамо, най- мила, добра и красива! 
 

                                                                                                      

                                                                                                             Митка Орлинова   от 5 б клас 

ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 
гр.ДОБРИЧ 

 

9300 
  гр.Добрич  
  ул. „Христо Ботев” № 48 
    

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

Издава клуб “Млад журналист”; 
Редактор: Валентина Колева 
Снимки:  Галина Колева, 
                Нели Николова 
 

Отзвук 

Ученически вестник 


