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      Малко са месеците с толкова много празници и 

същевременно- с толкова много напрежение . Денят на труда и 

обичаният от всички   Гергьовден поставиха началото на хубавата 

поредица.  Таблото, направено от възпитаниците на г-жа Галина 

Колева, показа красотата  и  колорита на празника, посветен на 

Св.Георги и на храбростта на българските войни.  

    На 9 май отбелязахме Деня на Европа. Интервюто, което взе 

Емил Георгиев от свои съученици, показа положителното 

отношение, което имат младите хора, към членството на нашата 

страна в Европейския съюз. 

 

                - Какъв празник е днес? 

Анабел: - Днес е Денят на Европа. 

 

- Знаете ли как изглежда знамето на Европа? 

Денис: - То е синьо, с дванадесет жълти звезди. 

 

 -Как мислите, полезно ли е за България членството в 

Европейския  съюз? 

Анабел: - Разбира се. Особено от финансова гледна точка. А и 

така можем по-лесно да пътуваме из Европа. 

Денис: -  Възрастните могат и да работят в европейските 

страни. 

     

   Всяка година през месец май се провеждат изпитите от  

Националното външно оценяване на учениците от четвърти и 

седми клас, както и приемните изпити за профилираните 

гимназии. И тази година те се проведоха от 7 май до 13 май – за 

четвърти клас, и от 21 май до 28 май- за седмокласниците. 

              

                     ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ, ПРИЯТЕЛИ! 

 
 

ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
ПО ПРОЕКТ: 

 

„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 

В БРОЯ ЩЕ 

ЧЕТЕТЕ ЗА:  

 

-МАЙ-МЕСЕЦ 

НА ПРАЗНИЦИ 

И НАПРЕГНАТИ 

ДЕЛНИЦИ 

-ШАХМАТНИ    
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УЧЕБНАТА 
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-24  МАЙ-  

ПРАЗНИК НА 

БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА И  

КУЛТУ РА 

-КЛУБ”БЪРЗА 

ПОМО Щ В У- ЩЕ’ ’  

-ИНТЕРЕСНИ И 

СТРАННИ 

ПРОФЕСИИ 
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„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 09.05.2014г. малките шахматисти от 3 клас на нашето училище, под  

ръководството на г-н Съби Николаев и г-н Коста Василев, участваха в международен турнир 

в град Добрич. В 21 партии те постигнаха 5 победи и 3 ремита. Имайки предвид, че са в 

началото на своя път в тази велика игра, можем да бъдем доволни от постигнатите 

резултати. Малките ни шахматисти са амбицирани, с помощта на своите треньори, в 

следващото издание на турнира да завоюват отборно едно от призовите места. 

 

 

 

 
 

       През изминалата учебна година учениците от началния етап 

участваха в осъществяването на проекта “Училищен плод”. Те имаха 

възможността да научат много нови и полезни неща за 

здравословното хранене и  същевременно – да се хранят 

здравословно с повече плодове и зеленчуци. В тази връзка на 20 май 

се проведе “Парад на плодовете”. Малките ученици имаха своите 

забавни мигове с  весели стихове и занимателни гатанки. 

     На 23 май учениците от четвърти клас изгледаха филма “Пролетни плодове”. Колко 

много са научили ,демонстрираха след това - по време на проведената викторина. 

                            

 
 

 

       Във физкултурния салон на училището, в 

присъствието на много родители, децата от начален 

етап показаха колко много са научили през учебната 

година, пяха, танцуваха и искрено се забавляваха. В 

очите на всички се четеше колко много се радват на 

предстоящата лятна ваканция. 
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       Няма българско сърце, което да не трепва, когато става дума 

за светите братя Кирил и Методий. Няма малък или голям човек, 

който да не се вълнува, когато наближи този толкова светъл за 

нашия народ празник . И тази година , независимо че беше в 

съботен ден, ние всички го очаквахме с нетърпение. Във връзка с 

Деня на българската писменост и славянската култура директорът 

на нашето училище, г-н Ивелин Мирчев, получи от кмета на 

гр.Добрич,г-жа Детелина Николова, грамота за приноса на 

Основно училище “Панайот Волов” в развитието на 

образованието и културата в гр.Добрич. 

           

     Отбелязахме големия празник с участието си в тържествената манифестация. След 

вдигане на флаговете на РБългария и Европейския съюз, след изнасяне на училищното 

знаме и тържествената реч на г-н Мирчев, представителният блок на училището се отправи 

към площад “Свобода”. Учители и ученици, предвождани от мажоретния състав при 

училището, преминаха по централната улица на града, горди от постигнатите резултати в 

обучението и възпитанието на новото поколение. 
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През тази учебна година в клуб ”Бърза помощ в 

училище” бяха записани 13 ученици от  3 а и 3 б клас. 

Занятията се провеждаха в два учебни часа в понеделник 

и сряда, след 16 ч.По време на часовете бяха  разяснени 

понятия като ”спешен случай” и ”първа помощ”. 

Учениците научиха как се прави сърдечен масаж и 

изкуствено дишане, как се измерва кръвно налягане и 

температура. Най-интересниим  бяха часовете, в които 

изучаваха видовете рани, как те се почистват и 

превързват с бинт и триъгълни кърпи. 

             Децата от клуба взеха участие в двете учебни  занятия за  евакуация от сградата на 

училището при земетресение и пожар.Те оказаха помощ на “пострадали”  другарчета и ги 

пренесоха до техните класове. 

 Бяха проведени две представителни занятия. Едното от тях беше за най-добра 

превръзка .Участниците в него бяха наградени. На второто занятие участниците изгледаха 

филма “Как се появих на този свят”, а след това децата показаха пред своите съученици и 

учители какво са научили през годината.Всички получиха подаръци за доброто представяне. 

 Клубът участва в  екскурзия до гр.Плиска и гр.Шумен. 



 5 

Ръководени умело от медицинската сестра в училище, г-жа Снежана Неделчева, 

децата от клуба наистина знаят вече най-необходимото за оказване на бърза помощ и при 

нужда всички можем да разчитаме на тях. 

 

                                  

 

 
 

 
 

 

Ловец на летище 

Неговата длъжност се състои в ловуването на домашни животни, които са избягали, 

отлетели и изобщо, които пътниците на самолетите са изгубили . 

 

Кокосов инженер 

Неговото работно място е хотел Ritz-Carlton на Вирджинските острови. Той трябва да се 

катери по 10-20-метрови палми и да обира кокосовите орехи, преди да са паднали върху 

някой от туристите на хотела. 

 

Екскурзовод по канализацията на Париж 

Това е екскурзовод, чиято задача е да развежда с лодка любопитните туристи из 

канализацията наПариж. Най-често екскурзоводите са бивши служители в канализацията, 

които добре познават това подземно пространство и са свикнали с миризми. 

 

Шофьор на караоке такси 

Караоке таксито е чудесен начин да се позабавлявате в Хелзинки (Финландия), да 

изпробвате певческите си умения или да демонстрирате пълна липса на такива, като 

поразгледате града в същото време.  

 

Тъпкач в метрото 

Професията на тъпкача е от изключителна важност в Япония. Вероятно японското метро не 

би могло да тръгне, ако не бяха няколко униформени  мъже с бели ръкавици. Тяхното 

задължение е да наместват тълпите от хора във вагоните ,за да стигне мястото за всички.  
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Звуков имитатор 

Дори и най-съвременните камери не успяват да хванат всички звуци такива, каквито са. По 

този случай в Холивуд има длъжност, на която хората трябва да имитират с части от тялото 

си звуци, които никога не сте си представяли, че са излезли от нечия уста, например 

тряскане на врата, затваряне на прозорец, качване по стълби и т.н. 

 

Спортен талисман 

Спортните талисмани не са просто фенове, тичащи наоколо в огромни костюми. Те са 

служители, които получават заплащане от отбора, който представляват. За да сте талисман, 

трябва да сте атлетични и слаби и със сигурност не трябва да кандидатствате, ако сте 

срамежливи. Интересното е, че някои талисмани са по-популярни дори от спортистите. 

 

 

 

                                                                                                     Ваканция 
 

                                                                                         Ето че измина  старата година.  

                                                                                         Ще се разделим с тебе, клас любим!  

  

                                                                                         Като малки птички  трудихме се всички.  

                                                                                         Утре от зори  почваме игри.  

  

                                                                                         Лятос на прохлада  в горската ливада  

                                                                                         дружно ще вървим да се веселим!  

  

                                                                                        После двама с Петьо в лагер край морето 

                                                                                         ние ще се спрем да се попечем.     

                                                                                      

                                                                                         А наесен с песен 

                                                                                         ще се срещнем с вас в следващия клас! 

                                                                                                                     

                                           

                                                                                                                                  Атанас Душков                             
 

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: Г.Колева, Д.Маргаритов 
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