
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 
                                              

 

НАШИТЕ ПОСЛАНИЯ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ 
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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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Основно училище 
„Панайот Волов” 

 БРОЙ 2      ГОДИНА І І                                              ЯНУАРИ   2013 ГОДИНА 

Желаем светли  празници, изпълващи с                                
уют и топлина домовете!  

Здраве, веселие, щастие, светлина в 
душата и пламък в очите, които да са 
попътен вятър в сбъдването на  мечтите 
ви! 

Чакам Новата година 
Радост да ми донесе 
Всичко да започна отначало 
Със мечти и мисли нови! 

Калиптен- VIа клас 

Дядо Коледа пристига 
Със торбата във ръката 
Той подаръци ще дава  
На послушните деца. 

Мирослава- VIа клас 

Бяла Коледа пристига  
С радост и със топлота 
Всички чакаме я дружно 
С песен и със чудеса. 

Мартина- VIа клас  

Чакам Коледа с любимите си хора! 
И ваканция безгрижна наближава. 
Идват празници за нас! 
Ще танцуваме в захлас!  

Моника- VIа клас 
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                                                                                                         VIа клас празнуват 

Въпреки че времето  застудя, снежни виелици затрупаха 
пътищата, шестокласниците не се уплашиха от лютата зима, 
ентусиазирани от идеята да отпразнуват  Коледа и Нова година 
заедно със своята класна ръководителка  г-жа Детелина Георгиева. 

Класната стая бе подходящо украсена 
от самите тях много дни преди празничния 
ден. Елхичка, елхови клонки, красиви 

гирлянди създаваха коледен дух и уют. 
 Тържеството  на класа ще остане 
незабравимо с вълнуващата подготовка, с 
изненадите, с празничната суета.  
Надпреварата за най-красива и най-вкусна погача развесели 
участниците, а лакомствата изобилстваха. 
Изненадваща и занимателна бе и  новогодишната кръстословица, 
направена от шестокласниците. 

Последваха занимателни игри, между които най- атрактивна бе играта  „Музикален стол”. 
Викторината  със забавни въпроси нагорещи страстите, а наградите бяха страхотни. Не 
можеше да мине без най- популярния танц по песента  „Gangnam Style”. 

 

 
 

  
 

ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ЗА КОЛЕДА! 
 

Вероника- Да съм винаги с хората, които обичам! 
Светослава- Хората, които ценя, да са до мен!  
Арсения- Искам винаги да съм с любимите хора! 
Моника- Искам да постигна целите си! 
Анъмсер- Пожелавам си тези, които обичам, да ме 
заслужават! 
Калиптен- Най-голямото ми желание е, да не се 
разделям от своите приятели! 
Мирослава- Да съм с най-добрата си приятелка 
завинаги! 
Мартина- От все сърце желая всички да са винаги до мен! 

 
 

                                                                                                                                                                                    
 

 

За „Гангнам” стила 
„Gangnam Style” , заразителната поп песен на 
южнокорейския рапър Psy. Песента, към която има денс 
видео, взривило You Tube.  
Гангнам, в превод „на юг от реката”, се наричат най-общо 
всички части на Сеул на юг от реката Хан, и по-специално 
малка административна част в този регион. Преди няколко 
десетилетия тук не е имало друго, освен оризища и храм. 
Гангнам е претърпял сериозно развитие за Олимпийските 
игри през 1988г. и оттогава се свързва със скъпи имоти и 
луксозни магазини и заведения в изискани квартали като 
Апгуджеонг и Чеонгдам. 

И ние можем! 
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КОНКУРСИ!  КОНКУРСИ!  КОНКУРСИ! 
 

В навечерието на празниците по инициатива на училищното ръководство бяха обявени 
няколко конкурса под наслов „Весела Коледа”. Участието в конкурсите бе завидно, а 
резултатите- верен показател за ангажираност, естетизъм и умение да разкриеш своя талант. 
Ето и резултатите: 

Конкурс за стихотворение: 
Iво място- Светослава Радинова и Арсения Сергеева - VIIIa клас  
IIро място- Мирослава Альошева и Мартина Альошева-VI а клас   
IIIто място- Калиптен Гюнел  и   Моника Иванова- VI а клас   
 
 
 

 
 

Конкурс за Kоледна украса: 
Начален етап: 
Iво място- Ia-п.к.; Iб-п.к.; Iб кл.;  IIIб кл. 
IIро място-Iа кл.;  IIа кл.; IIб кл.; IVа кл. 
IIIто място-IIIа кл.;  IVа кл. 
 

 
 
Прогимназиален етап: 
 Iво място- Vа кл.;  VIа кл.                                                                                
IIро място- Vб кл.;  VIб кл.                                                                                
IIIто място- VIIа кл.;  VIIб кл.                                                                              

 
 
 
 
 
 
За майсторска изработка на автентична сурвакница в „Работилницата на Дядо 
Коледа” награди получиха участниците с най-красиви сурвачки. 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                                                                                                                                                      

 
 
 

 

Тя в детската градина                                                                                                    
на Нова година ще блесне                            
с безброй светлини.                                                                                     
Елхичке зелена,                                          
в гората родена 
със нас Дядо Мраз 
посрещни! 

Дядо Коледа, къде се бавиш? 
Нищо, че си доста стар, 
 Бързай !Да не ме забравиш-  
 Книжка искам – хубав дар!                         

Тиха вечер. Над земята 
тихо падат перушинки. 
Грее днес у нас елхата, 
украсена със снежинки. 

Светослава Радинова- VIIIa клас  

Баба Зима прекали-                                                                                                                         
все вали, вали, вали...                  
Как  навън ще си играем,                                                                                                               
вече туй и ний не знаем!                                                                                                               
Тази бабичка чевръста  
сняг натрупа чак до кръста.     

Дядо Коледа, къде се бавиш 
в тази бяла зимна нощ?  
Гледай да не ме забравиш!  
Да не дойдеш с празен кош! 
 

Тиха вечер. Над земята 
светят празнични свещички. 
Нека греят във сърцата 
и във детските очички! 

Арсения Сергеева- VIIIa  клас 
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ДА СУРВАКАМЕ ЗА ЗДРАВЕ!  

  В уютната обстановка на Етнографски кът при 
ОУ „Панайот Волов”, ученици, родители и учители 
решиха заедно да изработят  автентични сурвакници. 
Малките майстори умело подбираха материалите за 
своите сурвачки в надпревара всеки да се представи най- 
добре. Родителите не само помагаха и съветваха 
децата как да измайсторят сурвачките,  но и споделяха 
радостта и амбициите на своите деца. В същото време 
си припомняха за обичая сурвакане, за нетърпението и вълнението да бъдеш 
част от празника. 

В първите часове на Новата година започва обичаят Сурва (Сурваки). Във 
всеки дом влизат сурвакарите - групи от малки момчета - деца, или по-големи - 
ергени-сурвакари. И едните, и другите обаче задължително носят прясно отсечени,  
сурови дрянови пръчки, украсени с парички, пуканки, сушени плодове и червени 
вълнени конци. Едновременно със сурвакането момците сурвакари изричат 
благословии на всеки от семейството, започвайки от най-стария: 

  Сурва, весела година, 
златен клас на нива, 
червена ябълка в градина, 
пълна къща със коприна! 
  Да си жив и здрав догодина, 
догодина, до амина! 

След това те сурвакат добитъка, домашните животни - всичко, което е "живинка" в 
къщата. Вярва се, че тези благопожелания ще предпазят човека от премеждия, лоши 
срещи и ще му осигурят успех във всички начинания. 
Стопаните даряват сурвакарската дружина с кравайчета, сланина, орехи и пари, 
възнаграждавайки ги за донесеното благополучие. 
 

 
ДА СЕ УЧИМ ОТ ИЗВЕСТНИТЕ ПОЕТИ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
                                                                                        
 

СНЕЖИНКИ 
Бели, весели снежинки 
със кристални пелеринки 
и коронки на главата 
падат леко на земята. 
Вий добри сте и красиви, 
леки, палави и живи 
и в прегръдките ви нежни 
спят зрънца под преспи снежни. 

 Петя Дубарова  
 

ЗИМА 
Вън на двора всеки кол 
бял капчук си е забол 
и до шията в снега 

плава кучето сега. 
А селцето кротко спи, 
спят и старите липи 
и от клоните снежец 
рони сивият врабец. 

Само някъде звъни 
звън на литнали шейни 
и снегът вали, вали 
над дървета и коли! 

Асен Босев  
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Клуб „Млад журналист” 
и VIIIа клас  

организират 
 

Представителна изява 
       посветена 

                         на  
 

   
111666555   гггооодддиииннниии   оооттт   рррооожжждддеееннниииееетттооо 

 

нннааа   ХХХррриииссстттооо   БББооотттеееввв   
 
          
 
...Ние живеем в свободна земя и никой не може да ни запрети да изпълним дългът си 
към своето отечество. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от 
плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.                                                             

                                                                                                                                   Христо Ботев 
 
 

Дейности: 
1. Презентация и рецитал, посветени на Христо Ботев. 
2. Отличаване на най- добра презентация за Христо 

Ботев, изготвена от ученици. 
3. Отличаване на най- добра рисунка от ученик на 

портрета на Христо Ботев. 
4. Награждаване на изявилите се ученици. 
5. Викторина за живота, творчеството и 

революционната дейност на Христо Ботев. 
 

 
 
 
 
 
 

Къде?   Заседателна зала на ОУ „Панайот Волов” 
Кога?   17.01.2013г. 13.00ч. 
Организатори:  Клуб „Млад журналист”и VIIIа клас  
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                            МОЖЕ БИ НЕ ЗНАЕТЕ,ЧЕ... 
Американски учени са изчислили, че дядо Коледа трябва да 
посещава 822 къщи в секунда за да разнесе всички подаръци в 
Коледната нощ, и то ако се движи със скорост 650 мили в секунда 
(1046 км/час). 
Близо 60 милиона коледни дръвчета годишно порастват в Европа. 
Френската дума за Коледа, думата Noel произхожда от френския 
израз “les bonnes nouvelles” или “добри новини”. 

Най-високото коледно дърво в света е било поставено във Washington shopping mall през 
1950. Височината му е била 67 метра. 
Песента на Джеймс Пиерпонт Jingle Bells от 1857 година, първоначално се е казвала One 
Horse Open Sleigh, и е била написана за Деня на Благодарността. Jingle Bells е била първата 
песен, разпространена в космоса , когато на Gemini 6 астронавтите Том Стафорд и Уоли 
Шира я изпяват на 16 декември 1965. 
През 1999, гражданите на щата Мейн в САЩ направили най-големия снежен човек. Бил 
висок 34 метра. 
Първите коледни картички с търговска цел са направени от сър Хенри Кол, в Лондон през 
1843 г. На тях е изобразено семейство, което пие вино.Една от тях е продадена през 2005 г. 
за 8469.12 паунда.  
Най-голямата коледна курабийка е дълга 45.72 м и има диаметър 3.04м. Направена е в 
Австралия през 1991. 
Висящите от елхата играчки, наподобяващи подаръци, може би идват от Дриудите, 
древнокелтски жреци, които смятали, че дървото е източника на всички блага. 
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                   

За нашите малки приятели 
от Начален етап 

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: Митка Недялкова;   
Снимки: Димитър Гичев, Митка 
Недялкова 
 

Отзвук 

Ученически вестник 
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