
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
84 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ПАНАЙОТ ВОЛОВ”                                   
 

ЧЕСТВАМЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ПАНАЙОТ ВОЛОВ”!  

ЧЕСТВАМЕ СЛАВНАТА ЕПОПЕЯ НА АПРИЛСКОТО 
ВЪСТАНИЕ, КОЕТО БЕЛЕЖИ СВОЯТА 137-ГОДИШНИНА! 

Годишнината от основаването на 
училището, приело за свой патрон 
великия революционер от 
Априлското въстание, Апостола от 
Четвърти революционен окръг, 
Панайот Волов, е скъп за нас 
празник.  

Паметта на 
поколенията е 
основата, върху 

която се гради настоящето и е 
мерило за достойно бъдеще.  

Гордеем се с историята на 
нашето училище! Винаги на този 
ден се събираме да се поучим от 
живота и делото на нашия 
патрон,  да получим своя урок 
по родолюбие. 

Програмата, която готвим за празника, е 
богата и многообразна. Представителни групи от 
всяка паралелка ще покажат певчески, 
рецитаторски, актьорски и танцови  умения.  
Ще участваме в конкурси с рисунки, фотоколаж и 
литературна творба на тема: „Моето любимо 
училище”. 

С нетърпение очaкваме и Спортния празник, за 
да се състезаваме в различните спортни 
дисциплини: футбол, народна топка, тенис на 
маса, шахмат. 

 
 

 
 
ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
ПО ПРОЕКТ: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
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«Зелени 
алтернативи» 
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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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Признателност на поколенията 
Презентация за живота и дейността на Панайот Волов 

 
Дните, посветени на 137- 

годишнината от Априлското въстание 
и 84-годишнината от основаването 
на ОУ „Панайот Волов”- гр. Добрич, 
бяха открити с презентация за 
живота и дейността на Панайот 
Волов под наслов „Признателност на 
поколенията”. 
   Презентацията бе изготвена от 

г-жа Йорданка Минчева, преподавател по Информационни 
технологии, със съдействието на преподавателя по 
История, г-жа Светлана Николова  и г-н Недялко Иванов, 
преподавател по Информационни технологии.  
    Учениците от начален и прогимназиален етап почетоха 
патрона на училището Панайот Волов, като си припомниха 
факти от неговата биография. Мислено следваха Апостола 
по геричния му революционен път. Преклониха се пред 
изключителната скромност и великата жертвеност на 
родолюбивия българин.  
 
             

ЗА УЧИЛИЩЕТО- С ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
  
... „Гордея се с много от моите ученици. Още срещам благодарните 
им погледи и погледите на родителите им, които бързат да се 
похвалят с успехите на порасналите си деца. С удовлетворение 
казвам: „Този е мой ученик”. Смятам, че имам право да кажа: „Това 
е моето училище”. 
                  Април- 1989година  Савка Ангелова Иванова 
 
... „Понякога, в часове на размисъл се питам: „Какво съм дал и 
какво съм получил през тия години в моето училище?” Трудно ми е да 
отговоря. Но си мисля, че ако е останала частица от мен в моите 
ученици, значи не съм живял напразно.” 

       Иван Пенев- учител по математика, заместник- директор 
 
... „Всички бяхме екип и създадохме училището не само като сграда 
и като материална база, но и като атмосфера, като порядки, като 
изисквания, като дух. 

И този дух, убеден съм, че съществува и днес в училище 
„Панайот Волов” 
Тодор Георгиев- учител по Български език и литература, директор от 
1987г. до 1993г. 
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ИЗЯВА НА КЛУБ „ЗЕЛЕНИ АЛТЕРНАТИВИ” 

22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 
 

Ние, членовете на клуб „Зелени 
алтернативи” по проект УСПЕХ с 
ръководител г-жа Детелина 
Георгиева, с готовност  отбелязахме 
Световния ден на водата. 

Запознахме се с актуални 
информационни материали  
относно значението на  водата 
за живота на планетата. 
Направихме табло, на което поместихме интересни факти за 
живителната сила на водата. Написахме стихове.  

Рисувахме на тема: „Как би изглеждала  планетата без 
вода”.   Популяризирахме сред съучениците си идеята: „Да 
пестим водата, защото тя е извор на живот!”.                                            
Калиптен Кадир-VIa клас                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Водата- извор на живот 
 

 Водата е най- важното средство за живот на Земята. Без вода 
животът е невъзможен. Природата би опустяла без нейната живителна 
сила.  Водата е ценна и ние трябва да я пазим. 

Ние, хората, смятаме, че водата е вечна и 
никога няма да свърши. Пилеем я безразборно. 
Замърсяваме я с различни отпадъци, което води 
до унищожаване на животински видове. 

Ужасяваща е гледката на пресъхнали водни 
басейни.  

Ако всички ние се погрижим да използваме 
водата пестеливо, ако не я замърсяваме, ще се 
радваме на нейното животворно въздействие 

върху нашето съществуване.                                             Мариян Асенов -VIa клас  
 

 
 

Край бистро поточе 
сърничката спряла сама, 
оглежда се в него. 
  Мирослава Альошева- VIa клас 

Вълните  плискат, 
измиват човешки следи. 
Носят дъх на море. 
  Мирослава Альошева- VIa клас 

Морето бушува. 
Шепне за лято мечтано. 
Събира усмивки. 
      Калиптен Кадир-VIa клас 

Синева от вода. 
Птичето ято долита, 
надолу се спуска. 
   Калиптен Кадир-VIa клас 
 

Слънцето плъзга  
лъчи по водната шир. 
Тя блясва в захлас. 
   Калиптен Кадир-VIa клас 
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ЕКОЛОГИЧЕН  ПРОЕКТ 
„Обичам природата- и аз участвам” 

 
Учениците от Начален и Прогимназиален етап се включват активно в нов 

екологичен проект, с който целят обогатяване и опазване на природата. 
Ръководители на проекта са г-жа Светлана Николова и г-жа Детелина 
Георгиева. Партньор по проекта е  Регионална дирекция по горите, гр. Варна. 

Основните  дейности по проект „Обичам природата- и 
аз участвам” са насочени  към повишаване екологичната 
култура  на участниците, изграждане на отговорно 
отношение към окръжаващата ни природа. 
   Приоритетно е създаването на природен кът за 
провеждане на уроци и практически занятия по Екология.            
Предстои оборудване на кабинет по Екология.  

Ще се оформят ботанически кътове  в училището във  
фоайетата  на ІІІ  и  ІV етаж.  

Участниците в проекта ще изработват  и 
разпространяват  флайери във връзка с: Денят на Земята-

22 април; Седмицата на гората -01-07.април; Часът на Земята – 23 март. 
Зелени патрули ще бдят за  опазване на тревните площи в училище. Предстои 

създване на алея на випуските със  засаждане на дръвчета.  
Учениците ще изслушат лекции на тема: „Застрашени от изчезване 

растителни видове”; „Алтернативните източници на енергия-„за” и „против”. 
С интерес се очаква състезанието  на екологична тема:  „Зная и мога да пазя 

природата” с участие на ученици от начален и прогимназиален етап. 
През месец юни ще отчетем извършеното по проект „Обичам природата- и аз 

участвам” с хепънинг под наслов: „Обичам природата”. 
 

ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 

В рамките на Седмицата на гората, която преминава под мотото „Гората за 
хората”, ни посетиха представители на Регионална дирекция по горите, гр. 

Варна: инж. Никола Симеонов- директор;  Д. Митев- 
началник офис;  Г.Димитров и Елко Петров- горски 
инспектори. Посрещнати от г-н Ивелин Мирчев- 
директор на ОУ „Панайот 
Волов”, от  ученици и 
учители,  партньорите 
по проекта поднесоха 
широколистни дръвчета, 
които бяха засадени на 
определените площи.  

Ученици, учители, 
гости се обединиха в 
своята съпричастност към 
запазване, обогатяване и 
възстановяване зеленото 

богатство на България.      Със засаждането  на 
нови дървесни видове на територията на  училището, 
определено  се повишава и  екологичната култура на 
подрастващите, 
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ЧЕСТВАМЕ ДЕНЯ НА РОМИТЕ 
Достойна изява на клуб 

„Историята на моя род- фолклор на етносите” 
Клуб „Историята на моя род- фолклор 
на етносите” с  ръководител Галина 
Колева е сформиран по проектУСПЕХ  
Участниците в клуба с желание 
изучават не само ромски фолклор и 
разучават ромски танци, но се 

докосват до фолклора и танците на други етноси. В 
занятията по проект УСПЕХ  членовете на клуба се 
запознават с празничните ритуали, с традициите и 
обичаите на ромите. Интересни и атрактивни са 
автентичните възстановки на семейните ромски празници.   
В Деня на ромите- 8 април, членовете на клуба от нашето училище участваха в 

празника, организиран от Общински училища, които 
работят  по проект на Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе” за област Добрич. 
За ромския празник и за участието си в него 
споделя Емилия от VIa клас: 
Къде се проведе честването на деня на 
ромите? 
Емилия- Участниците в клуб „Историята на 
моя род- фолклор на етносите” по проект 
УСПЕХ бяхме поканени в с. Ловчанци, за да 

отбележим празника заедно с ученици от други училища, които изучават 
ромски фолклор.  
Ученици от кои други училища присъстваха? 
Емилия- Срещнахме се с ученици от ОУ „Добри 
Войников” с. Победа;  ОУ „Неофит Рилски”  
с. Ловчанци;  ОУ „Климент Охридски” с. Смолница. 
Как протече тържеството? Разкажи най- 
интересното. 
Емилия- Беше много вълнуващо. Участниците в 
празника бяха с облекла, характерни за ромския 
етнос. Костюмите на всяка група бяха различни, 

красиви и цветни. Домакините 
представиха ромските празници и обичаите, 
свързани с тях. 
Участниците от училищата представиха различни 
танци на етносите.  
Нашата група, ръководена от г-жа Димитричка 
Борисова- помощник- директор и от г-жа Елка 
Бонева- старши учител, беше много представителна  в 
костюмите, с които щяхме да танцуваме. За първи път 

се явявахме пред голяма публика. Вложихме всичко от себе си, за да 
представим танците, които сме научили, по най- добрия начин.  
Ромският танц и ръченицата, които изпълнихме, предизвикаха 
възхищението и аплодисментите на публиката. Удовлетворени сме от 
изявата и от успеха си.                                       Записа: Калиптен Кадир-VIa клас          
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ИЗЯВА НА КЛУБ „ЗЕЛЕНИ АЛТЕРНАТИВИ” 
 

22 април- Ден на Земята 
Членовете на клуб „Зелени алтернативи” по проект УСПЕХ с 

ръководител г-жа Детелина Георгиева  се включиха в   честването 
на Деня на Земята- празник, отбелязван от над половин милиард 
души в света.  

Младите природозащитници  подготвиха мащабна акция за 
популяризиране идеите за Деня на Земята.  

С информационните брошури, които изготвиха в 
занятията по проект УСПЕХ, шестокласниците 
призоваха съучениците си и гражданите към 
съпричастност в 
дейностите за по-чиста и 
здравословна околна 
среда, за съхраняване на 
живота на планетата.  

В посланието си учениците заявиха; „Земята е 
общ дом на цялото човечество, който заслужава 
внимание всеки ден. Денят на Земята е 
подходящото време да се припомни колко много 
обитателите на този дом трябва да се грижат за него. Земята постоянно 
се променя, обновява и предлага на хората нови чудеса, които да 
откриват. И ние, хората, населяващи тази Земя, трябва да пазим въздуха и 

водите чисти. Трябва да се грижим за 
защитените видове растения и животни. 
Необходими са постоянство и воля, за да 
обогатяваме природата около нас, за да ни бъде 
уютно и спокойно!” 

Разяснителната кампания на клуб „Зелени 
алтернативи” премина успешно. Гражданите, на 
които бе връчена брошурата, я разглеждаха с 
интерес и похвалиха учениците за новаторската 

инициатива. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

       

 
 
     

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, Светлана 
Николова, Митка Недялкова 
 

Отзвук Ученически вестник 
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