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               В  навечерието на 141-та годишнина от обесването на 

Васил Левски  клуб “Млад журналист” проведе своето 

представително  занятие, което посвети на великия Апостол. На 

него присъстваха много ученици от четвърти до осми клас  и 

преподаватели в ОУ”П.Волов”. В заседателната зала, по чиито 

стени бяха закачени табла с мисли на Левски , под звуците на 

възрожденски мелодии, членовете на клуба припомниха на 

съучениците си биографията на Дякона. Всички важни моменти 

от неговия живот бяха илюстрирани с презентация. С много 

чувство рецитирахме стиховете за живота на Левски, за неговото 

себераздаване в името на народа и свободата, за героичната му 

смърт. 

   “ Аз съм посветил себе си на Отечеството си...... да му служа до 

смърт и да работя по народната воля”;“Ако печеля- печеля за цял 

народ, ако загубя – губя само мене си!”- оказа се, че всички в 

залата  знаят тези думи на Апостола, изпълнени с героизъм и 

пълно себеотричане. Викторината ,която проведохме със 

съдействието на преподавателката ни по история, г-жа Светлана 

Николова, също показа колко много знаем за Левски.Тези,които 

дадоха първи верен отговор на поставените въпроси, получиха 

награди. В края на представителното занятие децата от четвърти 

“а”клас рецитираха стихове за Апостола.                                                      
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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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19 февруари 1873 година –велика и страшна дата за българския народ! На тази дата 

България се прости с един от най-видните си синове – Васил Иванов Кунчев, останал в 

историята с паметното име Левски. Близо край град София е обесен този верен син на 

България. Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който 

отдаде за нея и последното, най-скъпото, което имаше-ЖИВОТА.  

 

                                                               МИНУТА ЗА ПОКЛОН 

                                                                           /откъс/ 

 

                       Ден като другите. Но не съвсем.              За кой ли път във лъвския ти скок 

                       България скърби за тебе, Дяконе!            днес търсим жадно  смисъл и опора…  

                       Бесило, бяла риза и перчем –                   А ти ни даде простичък урок – 

                       като светкавица пронизват мрака.           до смърт да си останем честни хора. 

 

                                                                                                                            Петранка Божкова 
 

 

 
 

 

 

 
    Участниците в клуб „Млад журналист” подготвиха въпросите и със съдействието на г-жа 

Валентина Колева и г-жа Светлана Николова проведоха анкета,свързана с основните 

моменти от живота и дейността на Васил Левски. Никой не е изненадан от показаните 

резултати.Изненадващ е обаче фактът, че петокласниците знаят повече за Апостола от 

осмокласниците. 
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Наградените “лъвчета” са:      Екнур Себат – ПГ”а”              

                                                                 Денис Михайлов – 1 а кл. 

                                                                 Гюнел Зекрия – 2 а кл.            

                                                                Севгин Исмаил – 3 а кл. 

                                                                Джанел Неджатин – 3 а кл.     

                                                                Джанел Исмаил – 4 а кл. 

                                                                Нихат Орхан – 4 б кл. 

                                                              

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорът на училището,г-н Ивелин Мирчев, лично награди победителите с грамоти. 

 

 
 

      На 19 февруари  възпитаниците на г-жа Стефка Николова запознаха своите по-малки 

другарчета с живота и делото на Васил Левски, рецитираха с чувство стихове за Апостола 

на Свободата. 
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     Разбира се, че отбелязахме и празника на любовта. През целия ден срещахме момичета и  

момчета с цветя в ръка и усмивки на лицата. Учениците от 8 б клас изработиха с помощта 

на г-жа Галина Колева огромно сърце, което през целия ден допълваше светлото настроение 

на празника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 26.02.2014г. отбелязахме  

„Денят на розовата 
фланелка".              

          И в нашето училище отбелязахме Деня за борба против тормоза в 

училище. Розовите панделки, които всички носихме през този ден ни 

напомняха, че трябва винаги да бъдем толерантни и внимателни с 

другарите си. 

        Всичко започва в Канада като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно 

училище в провинция Нова Скотия. Събитието е организирано от двама ученици - Дейвид 

Шепърд и Травис Прайс.  При откриването на учебната година през септември 2007 г. в 

тяхното училище, група по-големи ученици се подиграват и тормозят деветокласник, дошъл 

на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден споменатите 

по-горе двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови 

тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. 

   Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия 

свят. През 2011 г. около 1 млн. ученици от над 25 страни отбелязват този ден с различни 

прояви. 
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ДА КАЖЕМ „НЕ” НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

         Един от най-обичаните народни празници е Сирна неделя или Сирница .Той се 

отбелязва в  седмицата между двете заговявания 

пред   Великденския пост.  

        За тази седмица е характерно така нареченото 

туйкане или хвърляне на чавги. Това са специални 

стрели, които момците хвърлят към дома на 

любимото момиче. 

        По някои краища, рано сутринта в неделята на 

заговяване, маскирани младежи развеждат джумал 

по 

къщите.Джумалът има глава на елен-рогач. Има дълги 

и червени рога - предвестници на пролетта. Тялото му е 

покрито с козинява черга и има много окачени звънци. 

Джумалът благославя за радост, щастие и голям 

берекет, за буйни ниви и пълни хамбари. Стопаните го 

закичват с цвете и поливат с вода. 

     Сирни Заговезни е празник, известен и с паленето на 

огньове (сиреници) вечерта в неделя.Всемогъща е 

силата на огъня и чрез него хората вярват, че изгарят злите духове. Огънят се прескача за 

здраве и късмет. 

     Това е празник на всеобщото опрощение.След като изгорят огньовете (сиреници) се ходи 

на гости у кумове и родители, за да се иска прошка.По-малките също искат прошка от по-

големите.Чрез този обичай се цели да се възстановят добрите отношения, ако са си казали 

лоши думи през годината, да се пречисти човек и да стане по-добър и всеопрощаващ. 

      Вечерята на Заговяване е особено тържествена. Тя е последната преди започването на 

Великденския пост и за последно могат да се ядат млечни продукти, яйца и риба. На 

трапезата присъстват баница, сърми, яйца, мляко, сирене и задължително бяла халва. 

Парче от халвата се окачва с конец на средата на тавана. След залюляване на конеца всеки 

се опитва да захапе с уста парче от халвата, но без да си помага с ръце. Това е така 

нареченото „Хамкане с халва“.По същия начин може да се завърже и обелено варено яйце. 
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Какво е България ?  
/есе/ 

 

Какво е за мен България. 

Някой ще каже, “високи сини планини”, а друг- “реки и златни равнини”, 

трети - “син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе”.  

А тя – България - … е всичко това .  

Тя е нашата Родина! 

          България е на 1333 г. Преди стотици години, тук по нашите земи живели 

траките. Много са били техните племена, но разделени.  

         Дошли и славяните , и прабългарите. 

         Начело бил хан Аспарух.  

         Те идвали отдалече, имали конска опашка за знаме- на върха на копие. 

Като видял великият хан Аспарух, че е открил най- красивото кътче на света, 

решил: “Тук ще бъде България!” 

Минало е много време. Вече нямало траки, славяни и прабългари, а само 

българи. 

           А докато има   българи , ще я има България! 

 Ето това е за мен България! 

                                                                  

                                                                              Славена  Албенова  Маринова   

                                                                                           от  V а клас  

           

 

 

 

 

1.                                           
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: Галина Колева, 
               Детелина Георгиева 
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