
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 
 
Мартеници пращам надалече 
Нишка от живота във дома. 
Бяла като вишната на двора 
И червена- сила на кръвта. 
                             Да те топли даже и далече. 
                             Да те връща нощем у дома, 
                             За да имаш сили във крилете 
                              като следваш своята мечта! 

 
ПЪРВОМАРТЕНСКИ ПОЗДРАВ 

 
                                                           Мартенички! 
                                                           Светъл знак 
                                                           на пробудената пролет. 
                                                           Колко слънце и възторг 
                                                           блика в сините простори! 
 

С радост посрещаме празника Баба Марта, а с нея 
посрещаме слънцето, пролетта, светлината. 
Подаряваме си с усмивки мартеница, а в топлите 
пожелания влагаме обич и сърдечност. И този обичай, 
дошъл от древността с чудната легенда за Аспарух, ни 
прави щастливи. 

На Първи март фоайетата на училището грейват от 
многобройните мартенички, направени от децата,  

Учениците от Іб с ръководител,  
г-жа Виолета Митева, 

поздравяват ръководството на ОУ 
“Панайот Волов”, учители и 
ученици с настъпващия празник. 
На гости идва и самата Баба Марта 
със своята внучка, за да подарят 

мартенички за здраве и благополучие. 
Песничките и стиховете на първолаците звучат бодро и 
весело. 

Особено радостен е моментът, в който първокласниците 
подаряват хубави мартенички на най- малките ученици 
от подготвителните паралелки.                                 
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РАБОТИЛНИЦАТА НА БАБА МАРТА 

 
 
 

 

 

 

Мартениците са съществена част в първомартенската обредност. 
Изработването на мартеници е ставало вечерта срещу 1 март или рано 
сутринта преди изгрева на слънцето от жените в семействата. Най-често 
това били майките или бабите на децата. За изработване на мартеници в 
миналото е използвана предимно вълнена или памучна прежда и много рядко 
- коприна, лен и коноп.  

По идея на учителите от НЕ  в  Етнографския кът на ОУ  
„Панайот Волов” бе организирана работилница на Баба Марта.  
Събраха се  ученици от Начален етап, които поканиха своите 

майки, за да направят заедно автентични 
мартенички. В празнична, обстановка,  
с творческо вдъхновение, започна 
надпреварата за изработка на най- 
красива мартеница. Майките показваха 
на децата как да подготвят материалите, 
за да се получи желания ефект. Малките 
ученици работеха с желание. Получиха се 

уникални мартенички, с които децата се гордееха, защото бяха 
вложили в тях всичко от себе си.  

 
Юлия Аличкова- IIIa клас- Работихме заедно с майките, с  
г-жа Дамянова и с г-жа Николова. Всеки от нас си донесе материалите. Майката на 
Джанел изплете интересни мартеници на една кука. Валери и майка му също 
направиха хубави мартеници. Не беше трудно, а много интересно.  

 
Севгин Исмаилов- IIa клас- Участвах заедно с майка ми. Тя ми показа как се усуква 
преждата и изработихме три мартенички. Майка ми беше много доволна, че 
работихме заедно. Окачихме мартениците на малко дръвче и ги поставихме във 
фоайето, за да видят всички как сме се справили и да се радват на нашите 
мартенички. 

Учениците от IIIa клас с класен 
ръководител, г-жа Стефка Дамянова, 
измайсториха мартенички в час по 
Домашен бит и Дейности по интереси. 
Бяха посетени от г-жа Борисова- 
помощник- директор, която ги поздрави 
за активната и успешна дейност.  
 

 
С грамота за най- красива мартеница бе отличен Севгин Исмаилов от  IIa клас. 
 
 
 

СТР. 1 

Баба Марта тази заран 
мартенички е изплела. 
Ето ти една за здраве. 
Ето ти една за сила. 
Баба Марта на децата 
пролет днес е подарила.  
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ЧЕСТВАМЕ 
135 ГОДИНИ ОТ  ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

 
ТРЕТИ МАРТ 

 
 
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 
славата му дивна като някой ек 
от урва на урва и от век на век! 
                                    „Опълченците на Шипка”- Иван Вазов 
 
 

 
Трети март 1878 година.  
Преди 135 години България възвръща свободата си.  

     Този ден показва на българите, че жертвите от Априлското въстание не са 
били напразни, че 15 хиляди доброволци, които загиват, сражавайки се в руско-
турската освободителна война, не са дали  живота си напразно.  

Сан-Стефано срутва окончателно започналата да се пропуква стена, която 
отделя България от Европа.  
    Помним значението на този ден, исторически за нас, българите.  Чувстваме 
светостта на  свободата. Почитаме великата жертвеност на знайни и 
незнайни герои. Свеждаме знамената пред подвизите им. Коленичим пред 
паметта им. Редуват се стихове и пламенни слова в чест на падналите  борци. 
    Славим миналото,  гордеем се, че сме българи и гледаме към бъдещето.  
  

Колектив от учители и ученици при 
ОУ «Панайот Волов», гр. Добрич, се 
включихме в общоградско поклонение 
на паметника на Хан Аспарух и 
Костницата на загиналите руски войни. 
Тържествен ритуал започна с  отдаване 
на военни почести на загиналите за 

освобождението на страната ни.  Духовият оркестър на Добрич изсвири 
химните на Република България, Европейския съюз и на добруджанския град. 
Бяха издигнати знамената на страната, Европейската общност и на Добрич. В 
минута мълчание сведохме глава в знак на почит към българските герои. 
Кметът на гр. Добрич, Детелина Николова, отправи поздрав към 
присъстващите.  В своето слово тя отбеляза, че ден като днешния ни зарежда с 
порива за дълг и патриотизъм. Поздрав отправи и руският 
консул Максим Альошин.  
Поетичен рецитал припомни за славни моменти от нашата 
история и патриотични мисли на велики българи като 
Левски и Ботев.  
Положихме  венец на паметника  на Хан Аспарух. 
      По този начин почетохме паметта на всички, отдали 
живота си за свободата на нашата родина!  
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ОСМИ  МАРТ 
 

С обич към майките 
 

 Тя майката тъй е орисана, 
 гнездо да изгражда, но и път да даде! 
 

 Ние, учениците от VIIIа клас, със съдействието и 
помощта на класния ръководител, г-жа Светлана 
Николова, решихме да направим изненада за майките. В 
чест на празника Осми март подготвихме 
поздравителна програма и ги поканихме в училище. 
Украсихме класната стая с балони, опаковахме 
подаръците, създадохме неповторима празнична 
обстановка.  

 В занятията по проект УСПЕХ написахме стихове за майката, които 
прочетохме по време на тържеството. 

Празникът протече с презентация, посветена на майките, озвучена с 
подходящи мелодии.  
   Г-жа Светлана Николова каза много прочувствени 

думи в приветствието си към 
нашите майки. Тя им благодари, че 
винаги са съдействали за 
успешното ни представяне  и 
пожела и за в бъдеще да работят 
заедно с учителите в средните 
училища, за да се реализираме в живота. 

 Всеки от нас изказа благодарност към тези, които са ни дали живот и 
топли грижи, поднасяйки подарък и цвете.  

   Приятно изненадахме майките си и с отличията, които им връчихме: 
„Сертификат за признание”, изработени от нас с помощта на г-жа 
Светлана Николова. 

 Изразихме и своите най- добри чувства към обичаната ни класна 
ръководителка. 

 Майките останаха трогнати и споделиха, че не само са изненадани, но и 
развълнувани от вниманието. Благодариха най-вече на г-жа Николова, че е 

успяла да ни даде и знания, и самочувствие.  
Класният ръководител завърши с думите: „ Добрите 

родители дават на детето си две неща: корени и 
криле . Корени, за да знаят откъде са тръгнали и 
криле, за да отидат, колкото може по-далече и 
там да правят това, на което са били научени....” 
 

 
Към теб, учителко любима! 

 
В деня на празника Осми март учениците от Vб клас отправиха топъл 

поздрав към учителките в ОУ „Панайот Волов”. Подготвени от своята 
преподавателка по Български език и литература, главен учител г-жа 
Валентина Колева,  петокласниците изказаха своето признание в стихове 
към тези, които им дават не само знания, но и житейски уроци.       

Цветята, подарени с обич, превърнаха  празника в незабравимо 
преживяване. 
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ОСМОМАРТЕНСКИ ПОЗДРАВИ 
 

Празникът на мама в в Ia ПК 
Най- малките ученици от Подготвителен клас-Iа и  Iб-  

развълнуваха майките си с песнички и стихчета за 
празника, с малки подаръчета.  

Ние, членовете на клуб „Млад 
журналист”, гостувахме на тържеството 
в Ia ПК с класен ръководител г-жа 
Иванка Стоянова.  

Децата откриват празненството с 
песента „Мила моя мамо”. Близначките Есангюл и 
Тесенгюл рецитират  стихове с неподправено чувство, а майките, които са 
около  нас, се просълзяват. Песните „Мамичко, мамичко, мамо добра”, „Песен 

за врабеца”,  и „Песен за влакчето” се 
редуват със  стихове, които всяко дете 
отправя към майка си.  

На финала най- малките ученици 
изказват дружен поздрав:  

„Честит празник, мила мамо!” .  
Всяко дете поднася на майка си 

подарък- своя рисунка и картичка със снимка и пожелания 
за празника.  

Записаха : Светослава Радинова и  Арсения Сергеева- VIIIа клас    VIIIа клас 
 

 
Празникът на мама в в Iб клас  

За пореден път присъстваме на празник на учениците 
от Iб клас, този път, посветен на майките. Гости на 
тържеството са: г-жа Миглена Радева- председател на МО 
за НЕ, майките и ние, представителите на клуб „Млад 
журналист”.   

Грижливо подготвени от 
класния ръководител, г-жа 
Кръстинка Стоянова, и от 

възпитателя, г-жа Виолета Митева, първокласниците 
са подредени, за да поздравят своите майки. 

Класният ръководител, г-жа Кръстинка Стоянова, 
открива тържеството, задавайки въпроси на своите 
възпитаници за празника, за мама, а децата отговарят хорово. 
Следва дружен поздрав. Стиховете, които е научило всяко дете се редуват с 
песничките: „Обич за мама”, „Мила моя, мамо”, „Ставайте, дечица”, „Пеят, 
скачат палците” под музикалния съпровод на г-жа Виолета Митева. 
След двете   хорца  на класа, отново под музикалния съпровод на г-жа  
Митева, празникът  завършва с общ поздрав за майките.  

Първолаците поднасят на майките си рисунки, 
които сами са изработили в 
училище, и  поздравителни 
картички със своя снимка. На 
любимите учителки подаряват 
букети, а майките благодарят с 
признанието, че оценяват труда и 

грижите, които учителките са положили за техните 
деца.                                                                                           Записа: Ебру Айтен- Vб клас 
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Отличени в конкурс 

„Страница от живота на червеногушата гъска” 
 
      Зеленият образователен център на гр. Шабла обяви конкурс за 
детска рисунка  „Страница от живота на червеногушата гъска”. 

Членовете на Дискусионен kлуб  „Зелени алтернативи” по проект УСПЕХ с 
ръководител г-жа  Детелина Георгиева работят върху проблемите за опазване на 
околната среда. Дейностите им са насочени и към опазването на защитени 
видове птици в България. 
     При посещението си в Зеления образователен център на гр. Шабла, 
учениците от клуба се  запознаха  с основните  заплахи,  които среща 

червеногушата гъска в крайбрежна Добруджа.  
При обявяване на конкурса за рисунка на 

тема: „Страница от живота на червеногушата 
гъска”, г-жа  Детелина Георгиева успя да 
амбицира младите художници да се включат 
активно, за да постигнат желаните резултати. 
За участниците това бе не само рисунка, но и 
съпричастност към към защитения статут на 
червеногушата гъска. 

В тематичен календар за 2013г. е 
включена рисунка на Озджан Денисов Ивелинов от 7б клас на ОУ „Панайот 
Волов”- гр. Добрич, избрана измежду 327 рисунки,  изпратени от децата от 
области Добрич и Силистра за конкурса.  
 
          Озджан Денисов                         Озджан Денисов                       Озджан Денисов  
 
                                                  
 
 
 
                                                    
              Завръщане                                      Елате при нас!                     Чувствата не са ни чужди 
 

За участие в конкурса за рисунка са отличени с грамоти нашите съученици : 
Озджан Денисов Ивелинов-7б клас; Mилен Сашев Стефков-7б клас ; Арсения 
Сергеева Сашева-8а клас. 
 
        Арсения Сергеева                           Mилен Сашев                            Mилен Сашев 
 
 
 
 
 
 
              Диригент                                           Кратък отдих                      Тук се чувствам най- добре 
 

 

Червеногушата гъска  е рядък, изключително красив с цветното си оперение вид, средно голяма 
птица от семейство Патицови , разред Гъскоподобни . Тежи между 1,0 и 1,5 кг. Дължина на тялото е 
около 55 см, а размахът на крилете е около 122 см. Гнезди на земята на малки колонии от 4-5 гнезда. 
Снася 4-6 яйца, които мъти само женската. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да 
се придвижват и хранят самостоятелно. Годишно отглежда едно люпило. 
Около 15 000 червеногуши гъски зимуват в България тази година и трябва да ги опазим. 

СТР. 6   



 

 
ПРИЗНАНИЯ 
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Отзвук 

Ученически вестник 

С обич 
 

С обич и нежност към теб се обръщам! 
С признателност моя,  цветя ти дарявам! 
За теб с благодарност в сърцето си нося 
и своята обич и твоята сила! 
 
На тебе искам да приличам. 
С усмивка по света да тичам! 
Да нося младостта в сърцето, 
грижовността ти към децата, 
безкрайната ти търпеливост 
да наследя от тебе, мамо! 
 
Със тебе мога да споделям, 
съвети даваш ми при трудност. 
Умееш да ме слушаш, мамо! 
С признателност към теб оставам! 
                          Вероника Атанасова- VIIIа клас 

Далеч си, мамо! 
 

Мамо, макар че всеки ден се чуваме по телефона, 
макар че всеки ден си чатим, защо ли мамо, толкова 
ми липсваш?  

До мен, ако си близо, ще те прегърна, ще плача и 
ще ти усетя топлината. Когато си до мен, аз съм 
щастлива и спокойна, защото има с кого да споделя 
тревогите и радостите си.  

Липсваш ми, мамо, и твоето място не може да 
бъде заето от никого! 

Често си мечтая да се върнеш при мен, защото 
това, което бих споделила с теб, не бих споделила с 
никого. 

Мисля си какво правиш, с какво се занимаваш и 
дали се досещаш за мен. Тревожа се дали ти липсвам. 

Мечтая си да се завърнеш. Ще се разходим, както 
някога, ще ти разказвам много, много истории. Ти 
ще се смееш и ще вървим прегърнати- само двете! 
Далеч си, мамо! Далеч си ти!                                                                                            
 
                                              Арсения Сергеева- VIIIа клас     

Без тебе, мамо 
 

Очите ти ме гледат с топлота. 
Загрижено и с обич вперени във мен. 
Следиш ме как раста и радваш се със мен, 
а моите тревоги- стават и твои. 
 
Усмивката твоя чаровна ме топли, 
когато съм тъжна ме радва. 
Ти си единствена, неповторима! 
Ти си грижовна, добра и мила! 
За мен си съветник, опора и сила, 
Без теб, мила мамо, каква ли бих била!? 
                    Светослава Радинова- VIIIа клас 
 

СТР. 7   


