
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

ЕКОЛОГИЧЕН  ПРОЕКТ 
„Обичам природата- и аз участвам” 

 
АЛЕЯ НА ВИПУСКИТЕ 

 
В изпълнение на дейности по проект „Обичам 

природата- и аз участвам” учениците от VIIIa 
клас с класен ръководител г-жа Светлана 
Николова поставиха началото на планираната Алея 
на випуските, като засадиха първото дръвче. 

Събитието бе вълнуващо за осмокласниците, 
защото следата, която оставяха след себе си, 
нямаше да бъде нито заличена, нито забравена.
 Първото дръвче, галено от лъчите на 
априлското слънце, гордо изправя стъблото си в 
двора на училището.  

Алеята, в която всяка година завършващите 
ще засаждат  дръвчета, ще бъде  част от спомена 
им за училището и символ на  випуските.  
 

  
 

 
 
ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
ПО ПРОЕКТ: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 
 
 
              
 
В БРОЯ  ЩЕ 
ЧЕТЕТЕ ЗА: 
 
Дейности 
по проекти  
 
 Алея на випуските 
 
Зелени патрули 
 
Състезания 

Екскурзия- 
Докосване до 
Йовковия свят  

Моето училище- 
лично творчество  
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
                            

 
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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ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ 
 
„Зелени патрули” ще се грижат за 

поддържането на декоративните дръвчета, храсти и 
тревни площи на територията на ОУ „Панайот 
Волов”, гр. Добрич.  

    Ученици от Прогимназиален етап са поели 
грижата за опазване на зелените площи и 
чистотата в училищния двор.    
В изпълнение целите на екологичен проект „Обичам 
природата- и аз участвам” за опазване и 
възстановяване на околната среда те  осъзнават 
взаимната връзка "човек - природа".   Развиват  
чувство за лична отговорност, изграждат  
позитивно отношение към окръжаващата ни природа. 
 

Моментът  на опазване и съхраняване 
на природното богатство в България, на 
новосъздаденото е важен за всички.  
„Зелени патрули” действат под мотото „Да 
опазим създаденото”,  а целта е 
намаляване на вандалските прояви и 
замърсяването с битови отпадъци, както и 
развитието на лична отговорност у 
учащите се.  

С отличителните си ленти „Зелени 
патрули” дежурят по предварителен график 

на часове и места в училищния двор.  
 

Партньори в изпълнение на проекти 
Членовете на клуб „Зелени алтернативи” по проект УСПЕХ с 

ръководител г-жа Детелина Георгиева  се включиха в   дейностите по 
проект „Обичам природата- и аз участвам”. 

С информационните брошури, които изготвиха в занятията по 
проект УСПЕХ съвместно с участници в екологичния проект,    
младите природозащитници  призоваха съучениците си и гражданите 

към съпричастност в дейностите за по-чиста и здравословна околна среда, за 
съхраняване  живота на планетата.  
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ЗНАЯ И МОГА ДА ПАЗЯ ПРИРОДАТА 
 

В съответствие с плана на проект „Обичам 
природата- и аз участвам” учениците от 
Начален и Прогимназиален етап проведоха 
състезание на екологична тема:„Зная и мога 
да пазя природата”. Състезанието бе 
грижливо подготвено със съдействието на 
ръководителите на проекта- г-жа Светлана 

Николова и г-жа Детелина Георгиева. 
 На събитието присъстват учители, ученици- 

фенове на всяка от сформираните групи, гости и 
представително жури, което оценява участието на 
отборите.  

Водещите заявяват,че участниците ще покажат 
знанията си за българската природа,уменията си 
да я пазят и поддържат.  
 

СЪСТЕЗАНИЕТО 
 

Формирани са четири състезателни отбора от 
IV, V и  VI клас, които ще се премерят знания, 
бързина и съобразителност в различни игри.      
    Представено е журито, което ще  оценява 
проявите на участващите отбори: г-жа Жюлиде 
Реджеб - главен експерт "Спорт, здравно 
образование, деца в риск" в  отдел "Образование и 
култура" към Община град Добрич; директорът  на ОУ 
„Панайот Волов”,г-н Ивелин Мирчев;г-н Димитър 
Митев- главен специалист в регионална дирекция по горите гр. 
Варна,офис Добрич.  

 Подготвени са изненади за публиката, която 
от своя страна издига плакати в поддръжка на 
своите симпатизанти. 
  Капитаните на отборите са 
приканени да представят своите 
състезатели и да отворят пликовете 
за първата игра.Всеки от играчите 

трябва да покаже на картата природната 
забележителност, чиято снимка е изтеглил от плика и 
да разкаже най-интересното за нея. Получаваме богата 
информация за Седемте рилски езера,за Побитите камъни 

и Леденика,за Белоградчишките скали и Долината на 
розите. 
     Членовете на журито 
внимателно следят 
изказванията, за да оценят 
безпристрастно,а публиката 
подкрепя отборите. 
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Втората игра е проверка на бързината при подреждане на пъзел 
и показване на знания за застрашените от изчезване животни и 
растения.Въпросите с  екологична насоченост към публиката 
провокират знания за природата.  
 В третата игра всеки отбор трябва за 10 минути да засади 
цветя в саксии и да ги аранжира. Докато състезателите работят, 
ръководителите на проекта, г-жа Светлана Николова и г-жа Детелина 
Георгиева, провеждат занимателни игри със зрителите: Да подредят 
животни и растения в хранителна верига;да 
назоват природно бедствие по картинка; да  
определят различните маркировки в гората.  Най- 
бързо справилите се със задачите получават 
награди. 
 Журито е поканено да разгледа цветните 
градини на отборите и да даде своята оценка.   
 При изпълнение на последната задача участниците показват 
грижовност към природата, като я почистят и съберат отпадъците 
разделно.    

 
КЛАСИРАНЕ 

 
Излъчени са победителите: 
 
 
Първо място- IIри отбор- 31 точки 
Второ място- Iви отбор- 29 точки (спечелено при равен брой точки с 
IVтиотбор, след зададен допълнителен въпрос) 
Трето място- IIIти отбор 
Всеки отбор получава грамота и торта, специално подготвена за 
случая. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Участниците са доволни от представянето си, преподаватели, 

гости и публика оживено разискват състезанието, в което бяха 
показани и желание за изява и знания за природата. 

 
Записаха- Арсения Сергеева и Светослава Радинова 
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ДОКОСВАНЕ ДО ЙОВКОВИЯ СВЯТ 
Екскурзия 

„И аз, с всичките си спомени, с цялото си същество, принадлежа на Добруджа”  
                                                                                                                                                                Йордан Йовков 
Участниците в клуб „Историята на моя род- фолклор на 

етносите” с  ръководител Галина Колева , сформиран по проект 
УСПЕХ, осъществиха планираната екскурзия до с. Красен, 
където е учителствал големият добруджански писател Йордан 
Йовков. 
За вълнуващото преживяване разказва Емил Андреев от  VIIб 
клас:  

 В деня на пътуването се събрахме 
и под ръководството на г-жа 
Борисова потеглихме към селото. Спряхме да пием вода 
от старинна изворна чешма, запазена и до днес. По- късно 
научихме, че плочата на чешмата е поставена по 
инициатива на Йовков и колегите 
му.  
 В селото ни очакваха кметът и 

екскурзоводка, която ни 
разказваше за селото и неговите 
забележителности.  

Интерес у всички предизвика 
прогимназията, на която Йордан 
Йовков е бил директор от 1909 
до 1912 г. Сградата, в която е учителствал писателят. 
е превърната в музей, посветен на живота на големия 
разказвач. Разгледахме снимки на Йовков, на родителите 

му, различни издания на произведения на писателя. Много ценен е ученически 
бележник, подписан от Йовков. Седнахме на чиновете, на които са седяли 
учениците в началото на 20 век. Докоснахме се до света на разказвача, 
разглеждайки вещите в кабинета му.. 
Филиповата кръчма е построена през 1901 година. Когато Йовков идва в с. Красен 
през 1907 г.  той живее в хана на кръчмата. Старата сграда е запазила 
автентичната обстановка от миналия век, а в нея писателят е срещал много от 
първообразите на неповторимите си герои. В тази обстановка получихме и ценни 
подаръци от кмета –рекламни диплянки, знамето на село Красен и флагчета. 

Посетихме и новата сграда на местното училище, харесаха  ни таблата и 
вътрешната уредба на фоайето. 

Емилия- Екскурзията  до с. Красен ми хареса. Научих нови 
неща за Йовков, видях интересни забележителности, запознах се 
с деца от местното училище. 

Милен- Опознах миналото на нашия край. Пренесох се във 
времето на големия писател. Иска ми се да има повече такива 
екскурзии. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
 

В края на м. Март отбор на ОУ „Панайот 
Волов” се включи в общинския кръг на 
националното състезание „Защита при 
бедствия, пожари и извънредни ситуации"   

Ученици от четири училища представят 
познанията си за действия при бедствия и 
аварии. Участието в надпреварата е отборно, 
като всеки отбор се състои от четирима 
състезатели и един ръководител - учител.  

Отборът на нашето училище бе съставен от 
ученици от VIIIа клас с класен ръководител г-жа 

Светлана Николова. В състезанието участвахме: Вероника Атанасова, 
Светослава Радинова, Анъмсер Али и Ахмед Исмаил. 
Премериха знания с ученици от СОУ "П. Р. Славейков", СОУ 
"Димитър Талев" и СОУ "Любен Каравелов" 

Състезанието включва теоретична проверка на знанията 
чрез решаване на тест, който има  за цел да провери 
образователната култура на учениците по оказване на първа 
помощ, евакуация, разпознаване на сигнализация при 
бедствия и аварии. 

Нашият отбор се класира на четвърто място. 
За участие в областен кръг се класира отборът, събрал най-

много точки. 
                                                                             За състезанието разказа  Светослава Радинова от VIIIа клас 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 

 

 

 

                                           
 

MОЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

За всеки човек училището е извор на знания и мъдрост.  
Основано през 1929 година, моето училище става на 84 

години. Незабравими са годините, в които безброй 
поколения са прекрачвали училищния праг, за да се учат и 
да се изграждат като личности. Радвам се, че едно от тях е 
моето поколение.   

Наричам го „моето училище”, защото годините, 
преминали тук, са изключително хубави.  

Наричаме го и „училище на семейството”. Тук са учили 
баща ми, леля ми, чичо ми. Те често разказват интересни 
случки от своя училищен живот. Дават ни примери от 
ученическите си години, разказват ни за своите учители, 
правим сравнения между минало и настояще.  

Неусетно се изнизаха осем години от моя живот. Тук 
разбрах какво е отговорност, какво е приятелство. Само след 
месеци ще се запиша в друго училище. Ще ми липсват 
приятелите и лудориите с тях. С кого ли ще споделям това, 
което ми тежи най-много? Дали ще има приятелско рамо, на 
което да се облегна в труден момент? 

Учителите ми дадоха знания, топлота и обич.  
Предстои ми раздяла с преподавателите, които чувствам 

много близки. Свикнала съм с тях, спокойна съм, когато ме 
изпитват те.  

Чувствам училището свое, гордея се с неговата история 
и смятам, че то ще приеме, възпита и изгради още много 
поколения за в бъдеще.                                                                                   
Анъмсер Али- VIIIa клас 
 

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: Светлана Николова, 
Димитър Гичев, Съби Николаев.  

Отзвук 

Ученически вестник 
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