
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

ПАМЕТТА НА ДЕДИТЕ НИ 

ЗАСЛУЖЕНИ  ОТЛИЧИЯ  

За представяне на Олимпиада по История 
учениците, показали най-добри резултати, бяха 
наградени от Училищното ръководство с грамоти и 
бележници с лика на Христо Ботев.   

     

 

 

 

В присъствието на ученици и учители  получиха 
своите награди шестокласниците: Севджихан 
Самет Ниази от VIб клас; Мариян Асенов, Огнян 
Георгиев, Шефкет Алдин от VIа клас 
  

 

 

 

 

Наградените ученици с гордост приеха връчените им 
отличия от преподавателя по История г-жа Светлана 
Николова. Със своите знания шестокласниците показаха, 
че са съхранили паметта на дедите ни. Желаем им 
достойно представяне и занапред! 
 

 
 
ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
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„Училище  
за 
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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” 
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Представителна изява 
посветена на 

   
111666555   гггооодддиииннниии   оооттт      рррооожжждддеееннниииееетттооо 

нннааа   ХХХррриииссстттооо   БББооотттеееввв   
 

      Тематична конференция под наслов „Ботев- единствен и неповторим” 
        Организирана от   клуб „Млад журналист”по проект УСПЕХ с ръководител г-жа 
Митка Недялкова и  VIIIа клас с класен ръководител г-жа Светлана Николова при ОУ 
„Панайот Волов”  

 
„...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 
                                                                                                                                                                   

В чест на 165-годишнината от рождението на бележития 
поет и революционер обявихме общоучилищни конкурси за 
рисунка от ученик на портрета на Ботев и за презентация на 
свободна тема, разкриваща дейността на великия българин. 
Разпространихме информационни флаери-покани и организирахме 
Викторина за живота, творчеството и революционната дейност 

на поета- революционер.  
В деня на честването проведохме 
Тематична конференция под наслов 
„Ботев- единствен и неповторим” 

Гости на събитието бяха: г-жа Димитричка Борисова- 
помощник-директор, учители от НЕ и ПЕ, ученици от 
Прогимназиален етап. 

Тържеството се проведе в Заседателна зала на ОУ 
„Панайот Волов”в реда: 

 Презентация и рецитал, посветени на Христо Ботев. 
 Отличаване на най- добра презентация за Христо 

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

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

революционната дейност на Ботев. 
Откриването прикова вниманието  с впечетляваща 

презентация и рецитал, разкриващ непреходното дело на великия революционер: 
„...Ботев е единствен! Неповторим! Недостижим и гениален! 
Един българин, съчетал в себе си смелостта на хайдутина и 
пламенното родолюбие на бунтовника- революционер с 
невероятния талант на гениален поет, с непримиримостта на 
журналиста, със задълбочената прозорливост на философа. 
Със своята идеология Ботев е гражданин 
на света. 

С великата си жертвеност е син на България. 
С грижовността към близките, с нежната обич към любимата, е 
носител на висока нравственост. 
Ботев е човекът, у когото словата не са риторика, а вътрешна 
убеденост, претворена в дела. Роден е в деня на Спасителя 
Христос. Кръстен е с неговото име и поема своя кръст, за да спаси България....”  
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Награждаване на изявилите се ученици с  най- добра 
рисунка на портрета на Христо Ботев. 

                                                                                                                       
          Първо място                                                                                                          Второ място                                               
 
 
 
 
 
 

Озджан Денисов –VIIб клас                                                                         Емилия Андреева-VIа клас 
                                                                   
                                                                      Трето място        
 

 
 
 
 
 

Марияна Димова-Vа клас 
 

Поощрителни награди получиха Юсуф Атанасов-VIIа клас; Виола Миленова- Vб клас; 
Милен Сашев- VIIб клас   
 

Награждаване на изявилите се ученици с  презентация 
за Христо Ботев 

 
Арсения Сергеева и Анъмсер Али от VIIIа клас изготвиха презентация на тема: 

„Живот и дело на Христо Ботев”.  Мариян Асенов от VIа клас  изготви  презентация на 
тема: „Паметниците  на Христо Ботев”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Какво ви подтикна да участвате в тържеството, посветено на   Христо Ботев? 
       Светослава- Винаги участвам желание, а и всички ме уважават и ме 
слушат с внимание. 
      Арсения- Готвихме се съвсем отговорно. Публиката ни аплодираше. 
Доволни сме, че всички се включиха и бяха не само зрители, но и участници.  
2. Кое беше различно от другите тържества? 

Мариян- Участието на много ученици- с рисунки, с презентации, с участие 
във викторината. Наградите са добър стимул, а масовото участие говори за 
интереса към личността на поета- революционер.  
3. Коя част от тържеството, посветено на   Христо Ботев, бе най- интересна? 
     Вероника- С най- големи емоции премина викторината, защото всички се 
надпреварваха да отговарят. Вълнуващо бе и награждаването. Бяхме горди с 
постигнатото и по този начин отдадохме своята почит към великия 
българин. 
                                                                                                        Интервюто взе: Камелия Веселинова- VIб клас 
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„Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 1861-о да му служа до смърт 

и да работя по народна воля…“ 
Васил   Левски 

                                                      1837- 1873 
На 19 февруари се навършват 140 години от смъртта на легендарния апостол  в 

българската история и в българската революционна борба - Васил Левски. 
 

ЧЕСТВАМЕ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА 
 
Честването на 140-годишнината от героичната смърт 

на Апостола в ОУ „Панайот Волов” е събитие, с  което 
отдаваме заслужена почит на най- великия българин, 
пожертвал се за свободата на Родината.  

 
СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК” 

 
Всеки от нас знае, че Дякона Игнатий поема по пътя на революцията след 

като отрязва косите си и се отказва от монашеския си сан.  
Всеки от нас знае, че Васил Иванов Кунчев приема името  Левски при  

формиране на Първата българска легия. По време на физически упражнения 
младият Васил прескача един трап, който изглеждал на легистите доста голям, 
и те решават, че това е “левски скок”.  

Учениците от ОУ „Панайот Волов” 
решиха да последват примера на 
великия революционер. По класове 
бе организирано състезание „Лъвски 
скок”. Най-ентусиазирани бяха 
учениците от Начален етап. Под 
ръководството на Главен учител г-жа 

Невзие Арифова  и в присъствието на ученици и учители състезанието при 
малките ученици премина като празник. Надпреварата бе неподправена, 
желанието за победа-увличащо. 

                            Победители в състезанието „Лъвски скок” : 
Денислав Жасминов-IVа клас- 240см. 
Мартин Султанов-IVб клас- 240см. 
Павлос Здравков-IVа клас- 220см. 
Демирел Пламенов-IIа клас- 200см. 
Джанел Орхан-IIIа клас- 190см. 
 
 

Победителите спечелиха не само овациите на публиката, която си имаше 
своите фаворити, но и отличия-грамоти от Училищното ръководство, връчени 
им от директора на ОУ „Панайот Волов”, г-н Ивелин Мирчев и от Главен учител 
г-жа Невзие Арифова. 
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ПОКЛОН ПРЕД ХРАБРОСТТА НА АПОСТОЛА! 
 
 

В деня на честването, учениците от Начален етап 
присъстваха на  открито занятие, посветено на Апостола 
на свободата Васил Левски. С 
вълнение и интерес проследиха пътя 
на Апостола, отразен в презентация 
под наслов „Левски- най-великия 
българин”, изготвена от Главен 
учител г-жа Невзие Арифова.  

    Учениците IIa клас, с класен ръководител г-жа 
Стефка Николова, изнесоха  рецитал за бележития революционер.  
Севгин открива тържеството , като приковава вниманието на публиката 
с думите: 
Апостола на свободата 
С това име живее Левски... 
Вероника, Лили, Лариса, Демирел редят стих след стих, за да  славят 
безстрашния Апостол! Всеотдаен и скромен, който запалва 
революционния огън във всяко българско селце и паланка; когото 
народът ни в знак на признателност и захлас превръща приживе в 
легенда.  
     В съзнанието ни още дълго звучат думичките на Лариса от 
стихотворението на Асен Босев „Песен за Апостола”: 
Левски — верен вожд народен,  
смел Апостол и храбрец,  
предан, чист и благороден,  
за правдив живот борец.  

Учениците от IIIа клас, с класен 
ръководител г-жа Стефка 
Дамянова,   изказаха своята почит към Васил Левски 
със съдържателна програма. След вълнуващ  рецитал, 
пресъздадоха автобиографията на великия българин. 
Юлия, Джанел и Алдин ни припомниха чрез 
рецитация по роли стихотворението на Цветан Ангелов 

„Левски”: 
 
 
 

 

 
В края на честването на величавото дело на 
Апостола на свободата Сабрие прикани 
присъстващите с думите: 
„ Нека с едноминутно мълчание да почетем 
паметта на този Велик син на България 
Васил Левски!” 

 

-Бате, кой е тоя 
синеок герой ? 
 

-Левски, мило братче, 
се нарича той. 
В робство и неволя, 
беден се родил, 
но сърцат пораснал 
малкият Васил. 
 

Имал глас на славей 
и орлов замах – 
над селцата родни 
спускал се без страх. 
Неговите думи 
вдигнали на крак 
беден и заможен, 
старец и хлапак. 
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ЛЕВСКИ- ПОДВИГ И ПРИМЕР 

 
     
  Дяконът! Монашеският му сан, се е превърнал в 
синоним на отдаденост на великото дело – 
освобождението на България от духовна и 
физическа тирания. 
  Васил Левски!  Най – светлият образ в нашата 
история! Той преобърна времето и го направи свое, 
доказвайки пред света, че българинът носи у себе си 
жаждата за свобода и справедливост. 
                                    

    „ Байовци, Ето, че паднах в ръцете на враговете и ще напусна пътя на борбата... Но с моята 
кончина не свършва пътят, който трябва да извървите, така щото да не изгубят смисъл 
усилията ни. Моята смърт не ще да спре бъдещето ни освобождение, нито трябва да скове 
сърцата и душите ви. Знайте, че борбата за освобождението ни ще погълне в жертвения си 
олтар много от вас, но още повече ще погълне борбата след освобождението ни....”  

 Из  „Предсмъртното писмо на Левски” 
 

   В Прогимназиален етап по класове бяха проведени 
беседи за живота и революционното дело на Васил 
Левски, съчетани с тематична презентация, изготвена 
от преподавателя по История, г-жа Светлана Николова. 
Учениците подредиха кътове в класните стаи, 
посветени на Апостола.  
   Ние, членовете на клуб „Млад журналист”, проучихме   
исторически факти за живота и делото на Васил 

Левски- Дяконът. Съставихме  анкета, за да проверим какво знаем и какво ново 
сме научили за великия българин. 

Предизвикателство за нас бе да 
направим портретно  описание на 
Васил Левски по думите на Вазов в 
повестта „Немили-недраги”.  

С дейността си показахме, че най-
святата личност, пред която се 
прекланяме, е личността на Апостола 
на свободата- Васил Левски. 

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                           
 

 

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, Съби 
Николаев, Митка Недялкова 
 

Отзвук 
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СТИХ ЗА АПОСТОЛА 
Очите му сини като небето. 
Косите му светли като житата. 
С поглед пронизващ като стрела, 
гласът му приканвал за свобода! 
Бродил е Левски из родна страна. 
думи нашепвал за свята борба, 
вдигал народа поробен на бунт. 
Помним завета му за правдини. 
Пример за нас е сега и завинаги. 
                                      Мариян Асенов- VIа клас   

Ученически вестник 


