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     За трета поредна година в ОУ”П.Волов” стартира проект УСПЕХ , с 
бенефициент - Министерството на образованието и науката. Той вече е 
неразделна част от ученическото ни всекидневие. В клубовете и групите по 
интереси децата от нашето училище осмислят по нов начин свободното си 
време, получават допълнителни знания и умения в най-различни области.  
        През настоящата учебна година по проект „Успех” в ОУ”П.Волов” са 
сформирани следните  8 групи: 
 
    Зелени алтернативи                          ръководител - Детелина Георгиева. 
    Бърза помощ в училище                   ръководител - Снежана Неделчева. 
    Аз - фотографът                                ръководител -  Галина Колева 
    Спортни празници и състезания      ръководител- Мирослава Димитрова 
    Мажоретен състав                             ръководител -  Галина Колева 
    Игри в интернет                                 ръководител - Йорданка Минчева. 
    Да изразя себе си чрез танци           ръководител –Невзие Арифова 
    Млад журналист                                 ръководител Валентина Колева 
 
    Тази година в  групите се включиха 111 ученици. С течение на времето 
желаещите да участват в клубовете и секциите по проект „Успех” стават все 
повече. На всички вече е ясно,че тук не само научаваме много нови неща, 
но се учим на отговорност и инициативност, придобиваме самочувствие на 
хора, за които успехът в живота е въпрос само на време. 
 
 

 
 
    С всяка изминала година ученическото самоуправление в нашето 
училище набира опит и самочувствие. Практиката показва, че ние, 
младите хора се учим най-добре, когато имаме подобаващи примери 
и модели на поведение, когато сме сред приятели и когато се 
чувстваме участници в решаването на проблемите.  
   Затова на 23 октомври ,на общо събрание в Заседателната зала на 
училището , представителите на ученическите активи в класовете 
учредиха нашия Ученически парламент. На събитието присъстваха  
г-н Гичев -педагогически съветник , и г-жа В.Колева – главен учител 
в ОУ”П.Волов”.                                                                                          
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       За председател на УП единодушно бе избран  Мариян Асенов от 7 а клас. Участниците 
внимателно изслушаха  и приеха с гласуване предложения план за работа на нашия 
парламент.Накрая гостите на събитието ни дадоха съвети за ползотворна работа и ни пожелаха 
успешна учебна година. 

                                                                                             Северина и Мелис – 6а клас                                                                
 

 ИНТЕРВЮ  

 
С НОВОИЗБРАНИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
               - Как се почувства, когато те избраха за председател на УП? 
Мариян: - Бях много щастлив от този избор. 

               - Смяташ ли, че можеш да се справиш със задачите, които ще стоят пред теб? 
Мариян: - Сигурен съм, че мога да се справя. Ще дам всичко от себе си, за да оправдая          

                 доверието. 

-С какво ще се промени живота в училище благодарение на УП ? 
  Мариян: -  Смятаме да превърнем в реалност ученическото самоуправление.Имаме   

                     намерение  да организираме мероприятия, които да привлекат вниманието 

                    на всички ученици . Надяваме се в училище да стане наистина интересно . 

                                                                      

                                                                    Интервюто взеха: Емил /8 б клас/ 

                                                                                                    и Еркал /6 б клас/ 

                                                                

Ученическият парламент е организация, която има за цел да 

 даде възможност на всеки ученик да поеме конкретни отговорности   

и да участва в процеса на управление, съуправление  

и самоуправление на училището;която формира гражданско поведение, което да 

стане модел на поведение в цялото училище. 
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        Денят на народните будители е официален български празник, който се чества всяка 
година на 1 ноември. На него се почита паметта на българските просветни дейци и 
революционери.  Много са хората, борещи се за благото на родината, затова напълно 
достойно в календара има отредено място за тях. Сред най-популярните народни 

будители са: Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, 

братята Димитър и Константин Миладинови, Софроний Врачански, Георги Стойков 

Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 

Каравелов, Добри Чинтулов и много други. 
   

 
 

         В навечерието  на празника ученици от четвърти клас , заедно с г-жа Нели Николова и   г-
н Георги Русев , изказаха преклонението си пред един от колосите в нашата история- Васил 
Левски.Четвъртокласниците  окичиха с венец от цветя паметника на Апостола и сведоха глави 
пред величието на делото му. 
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             Във връзка с предстоящата годишнина и по повод Деня на народните будители  на  
31 октомври 2013 година участниците в Клуб „Млад журналист” отдадохме почит на великия 
писател, като се поклонихме  пред неговия паметник и посетихме къщата музей на Йордан 
Йовков. Уредничката ни посрещна  много любезно .Разказът и за живота на писателя бе тол- 
кова увлекателен, че не усетихме как времето се изнизва неусетно.Усещането да си в дома, 
където Йовков е прекарал толкова дни, да видиш масата, на която е писал, стола, на който е 
седял, беше невероятно… 

  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Тръгнахме си с усещането,че сме се докоснали до нещо много красиво, с желанието да 
прочетем  още разкази на Йовков и с образа на Люцкан в сърцата си…. 

                                                             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
        Славена, Арзу,                         
        Деница. Гюлсечер                
        и Синем  от  5а клас 
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    В училище беше организиран конкурс за рисунка, апликация или плакат на тема:”Спри, 
детето запази!” Най-добрите творби бяха изложени във фоайето на училището. 
    Учениците от 6 б и 8 а клас, под ръководството на г-жа Йорданка Минчева,г-жа Галина 
Колева и г-н Недялко Иванов, подготвиха и раздадоха грамоти на примерни шофьори и 
пешеходци на кръстовището на ул.”Д.Ковачев” и ул.”Хр.Ботев”. 
    С петминутка преди първия час на 18 ноември почетохме паметта на загиналите при пътни 
инциденти. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Грамотите бяха приети от шофьори и пешеходци с много усмивки и с обещанието, че всички 
те ще продължат да бъдат примерни участници в движението по пътищата.  

     Денят за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва 
всяка трета неделя от месец ноември след приета резолюция на Генералната асамблея на 
ООН от 2005 г. Тази година на 17 ноември бе почетена паметта на хората, загинали по 
пътищата на нашата страна.  
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  На 14 ноември в училище се  
проведе учение по гражданска 
защита.Сигналът ”Пожар!” ни 
изкара по най-бързия начин от 
класните стаи. Без никакви 
прояви на паника , заедно с 
преподавателите си, напуснахме 
 сградата и се събрахме на 
спортната площадка. 
    Децата от клуб „Бърза помощ 
в училище” изнесоха”ранените” 
и се погрижиха за тях.   
    Директорът,г-н Мирчев, ни                       
похвали, че сме се справили така 
добре и още веднъж ни обърна 
внимание на правилата, които 

трябва да спазваме в подобни ситуации. И ние виждаме,че след всяка тренировка ставаме все 
по-организирани, а това в определени ситуации би могло да спаси живота на всеки от нас. 
                                     
                                                                                   Ивелина- 6 а клас;   Валя и Митка - 5 б клас 
 

                                                                           
 

                                                                                     
 
                                                                                    Как ни липсват 
 
                                                                          Рибките в морето плуват...                                          
                                                                          И медузите лудуват....                                                   
                                                                          Как ми липсват вечерите, кея,                                      
                                                                          морска Варна, залезът над нея!          
                            
                                                                          Златни, златни песъчинки.... 
.                                                                         Ситни, бели  раковинки...                      
                                                                          Море, плажове, игри... 
                                                                          Как ни липсват тези дни! 
                                                                                                            

                          Калиптен  Гюнел – 7 а 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: Д.Гичев,Г.Колева,Н.Николова 
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