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     На 6 януари 1848 година е роден този 

велик българин, чието име предизвиква у 

нас чувство на гордост и признателност. 

Неговото име носим в сърцата си . То 

никога няма да бъде забравено и от 

следващите поколения. Воден през целия 

си живот от мисълта, че "само онзи, 

който е свободен, само той може да се 

нарече човек в пълния смисъл на 

думата", Ботев става за нас символ на 

национална гордост и пример за 

саможертва. За него самия в пълна сила важат крилатите думи от 

стихотворението “Хаджи Димитър”: 

 

             Тоз, който падне в бой за свобода, 

той не умира: него жалеят 

   земя и небо, звяр и природа, 

   и певци песни за него пеят... 

 

         Нека никога не забравяме и какво казва поетът  във вестник 

"Знаме" бр. 1, от 8 декември 1874 г.:  

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а 

разумът за разбирането и на най-простите истини, така 

също науката, образованието и развитието са потребни за 

който и да е народ, за да достигне до известна степен на 

своето благосъстояние..." 

                 

                         

                           Материала подготвиха  Еркал и Алкин от 6 б клас. 
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     По проект на МОН в нашето училище бяха оборудвани още два компютърни 

кабинета . Всеки от тях разполага с   по 11 работни станции и сървър. Чисто ново е 

цялостното техническо обзавеждане, както и компютърните масички и столове. Да ни 

са честити и да не забравяме, че трябва  много да ги пазим ! 

 

 

 

 

 
      Ротари клуб – Добрич направи 

подарък на четири училища ,сред 

които е и нашето, по една  

интерактивна дъска. Директорът на 

ОУ”П.Волов”, г-н Ивелин Мирчев 

получи подаръка  от президента на 

Ротари клуб – Добрич Стоян Стоянов 

и паст президентите Александрина 

Димова и Нейчо Нейчев. 

Интерактивната дъска е  мобилна и 

може да се използва във всички 

класове. Средствата за техниката, 

както и за обучението на 

преподаватели за работа с нея са 

осигурени от добричките ротарианци. Този подарък ще ни помага много в усвояването на 

знанията. 

Сърдечно благодарим на  Ротари клуб ,град Добрич 

    

Отбелязахме    Световния Ден на думата "Благодаря" 

 (International Thank You Day). 

 
                                Наричат 11 януари-  "най-учтивата" дата 

в годината - защото е Световният ден на думата 

"Благодаря". Денят е чудесен повод да доставим радост на 

близките си, да ги накараме да се почувстват оценени и 

щастливи, че са до нас. Въпреки че в ежедневието често 

благодарим механично и за най-обикновени неща, 

психолозите са на мнение, че думите на благодарност са 

"словесни ласки”. Те сякаш имат магически свойства - с тяхна помощ хората  си доставят 

радост, изразяват внимание и разменят положителни емоции - нещо, без което живота ни би 

бил скучен и мрачен. 

    Според народните поверия пък думата "Благодаря" не трябва да се произнася в състояние 

на раздразнение. Когато благодарите, най-важно е да го правите искрено и от сърце. 

                                                                                                                        

                                                                                                                            Валентина- 5 б клас 



 3 

 

     На 14 януари ромите посрещат Нова година. Във връзка с този ден учениците от 2а  клас 

проведоха открит урок, на който присъстваха ученици от целия начален етап. От 

презентацията  за същината празника всички научиха мнго за традициите и обичаите на този 

ден. 

Легенди за празника: 

Една от легендите разказва, че Свети Василий спасил ромския народ от удавяне в Червено 

море.Ромите били натоварени от египетски войници на кораб и изпратени в бушуващото 

море. Целта на тогавашния фараон била те да се удавят и да се свърши с техния род. Но 

тъкмо морето да погълне кораба, светецът се смилил над ромите и решил да им помогне. 

Пратил ято гъски, което долетяло до удавниците, а те се покатерили на гърбовете им и така 

стигнали всички до отсрещния бряг. 

Според друго предание, някога гаджовците (неромите) подгонили един ром и искали да го 

обесят, но един овчар на име Васил го укрил. Овчарят накуцвал, затова затова ромите го 

нарекли „банго” – кривия. Друг път същият спасил и давещо се ромско дете. В знак на 

благодарност към спасителя ромите отредили ден, в който го тачат.Така празникът Банго 

Васили е един от най-големите празници, почитани от всички ромски групи у нас. 

 

 

 

 

           На 21 януари целият свят празнува един от най-

необичайните празници - Световен Ден на прегръдката 

(International Hug Day). Към всички празнуващи се 

присъединихме и ние. Ученическия съвет при ОУ 
“Панайот Волов” организира “най- голямото гушкане” през голямото 
междучасие в училищния двор. Напук на грипа,   вярвайки, че  

 

 

под звуците на хубавата музика всички  обменихме душевна топлинка.        
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Световният Ден на прегръдката (International Hug Day) 

е отбелязан за пръв път в САЩ през 1986 г. под името Национален ден на прегръдките 

(National Hugging Day), а след това бързо се разпространява по целия свят. Според 

традицията на празника, на този ден могат да се подаряват приятелски прегръдки даже на 

непознати хора. Въпреки младата възраст на този празник, днес е трудно да се намери 

неговият инициатор: не е известно, кой е измислил тази идея за "близкото" честване на 21 

януари и защо е  била избрана точно тази дата. Предполага се, че идеята  ,на този ден хората 

да се прегръщат помежду си без интимен мотив , е била на студенти. 

 

                                                                                                Славена, Арзу, Гюлсечер – 5а клас 

                                                                                                Северина,Ивелина, Мелис – 6а клас 

 

 

 

На 27 януари се навършват 136 години 

отОсвобождението на Добрич 

от Османско владичество 
   На този ден се прекланяме пред подвига на воините от Долнодунавския отряд на генерал 

Цимерман, който включва Московски, Бутирски, Тарутински и Тилски пехотни полкове, 

Кинбурски, Хусарски и Белоруски конни полкове, 15-ти, 16-ти, 17-ти и 18-ти казашки 

полкове, 17-ти и 18-ти артилерийски бригади, 4-ти, 11-ти, 16-ти и 17-ти Донски казашки 

конно-артилерийски батареи и рота от 5-ти сапьорски батальон. Година след Освобожде- 
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нието на Добрич от османско владичество в нашия град е издигнат паметник на победата, 

който познаваме  като паметника на генерал-

лейтенант Цимерман. И тази година 27 януари той 

бе отрупан с цветя. 

 

 
 

                                                                                                                            Ебру - 6б клас 

                                                                                                                            Емил – 8б клас 

                           

 

 
 

      В клуб “Аз фотографът” по проект успех вземат дейно участие 15 ученици от  седмите и 

осмите класове.Всички те са мотивирани от желанието да научат нещо повече за фотоапара- 

та  и за фотографията изобщо.С огромен интерес, под ръководството на г-жа Галина Колева, 

те отразяват всички училищни събития и мероприятия по класове. Откриването на учебната 

година. Коледа, тържествата в класовете, училищните конкурси остават в историята на 

нашето училище и благодарение на работата на учениците от  клуб “Аз 

фотографът”.Особено любим момент е представянето  снимки на класовете. Вече са готови 

таблата “Децат от 3 б клас”, “Децата от 8 а клас” и  “Децата от 8 б клас”. За сайта на 

училището са  направени снимки от подготовката на новия танц на Мажоретния състав -

“Tranquila”. 

      На учениците от клуба предстоят още много поводи за изява- срещи с изявени хора от 

различни етноси, посещение в ЕК ”Стария Добрич”, екскурзия до родното село на поетесата 

Дора Габе-с.Дъбовик и посещение на къщата музей на Панайот Волов в гр.Щумен.  
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        За участие в този проект изявиха желание 15 ученици от шестите класове, от 7 б клас и 

8 а клас.Това са много мотивирани деца, желаещи да запълнят свободното си време с 

любимото си занимание- танците.За много кратък период от време , под ръководството на 

 г-жа Галина Колева те разучиха няколко танца, като единият от тях вече беше представен 

по време на връчването на наградите в Коледните конкурси.Предстои подготовката на клуба 

за участие в тържеството по повод на патронния празник  и Деня на българската писменост 

и славянската култура – 24 май. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                            

                                                                        
 

                                                                                   

 

                                Коледа 
 

 

                                                                     Коледа- всички я чакат.                 С пожелания красиви 

                                                               Децата весели елхите украсяват.   всички поздравяват- 

                                                               С разни весели игри                        празниците Коледни 

                                                               те се забавляват.                               вече наближават! 

                                           

                                                                                                                  Мариян Асенов – 7 а клас 

 
 

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,Дет.Георгиева 
                Клуб”Аз-фотографът” 
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