
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

24 Май - Празник на славянската писменост, 
българската просвета и култура 

 
 
 

 
НИЕ ПРАЗНУВАМЕ 

 
 
 
 
 
 
 

                
 Празникът на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий, 
които са ни завещали писменост, за да градим култура и 
духовност, е тържествено отбелязан от 
колектива на ОУ „Панайот Волов”. 
 Тържествено се изнасят знамената.  
Пламенни стихове за създателите на 
славянската писменост произнасят ученици 
от начален етап. Следва приветствие от 
директора на училището- г-н Ивелин 
Мирчев. И всички ние – учители и ученици 
се включваме в общоградското честване на 
най- светлия и най- български празник. 

 
 
ВЕСТНИКЪТ 
СЕ ИЗДАВА 
ПО ПРОЕКТ: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 
 
              
 
В БРОЯ  ЩЕ 
ЧЕТЕТЕ ЗА: 
 
Най-светлия 
празник 
 
Летописната 
книга 
 
Клуб «Млад 
журналист»- 
представяне на 
дейностите по  
по проект  
УСПЕХ. 
 

 Учителката- 
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” 

 БРОЙ 7      ГОДИНА І І                                         ЮНИ-  2013 ГОДИНА 

Днес слънцето по-ярко се издига 
Събуждаш се със радост и копнеж. 
Днес празник е на българската книга, 
която тъй обичаш и четеш. 
  
Създадоха я Кирил и Методий. 
Светилник бе ни тя през векове. 
Към свободата някога ни води, 
сега към нови истини зове. 

Н. Фурнаджиев 
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ЛЕТОПИСНАТА КНИГА 
 
Интервю с г-жа Тонка Ташева-летописецът 

на ОУ «Панайот Волов» 
 

В навечерието на най- светлия празник – 
празникът на духовността, на просветата и културата, 24 май, 
обръщаме поглед към миналото. Чрез страниците на Летописната книга 
се запознаваме с историята на ОУ «Панайот Волов», писана в 
продължение на 84 години от поколенията, получили своето 
образование и оставили трайна следа след себе си.  

Какво представлява Летописната книга? 
  В Летописната книга се записва   
историята на училището. В нея се  
разказва за миналото и се отразяват най- 
важните събития от настоящето. 
Отбелязваме тържества, годишнини, 
празнични шествия, посещения на театрални 
постановки. Страниците на Летописната 
книга изобилстват с факти за времена и 
събития, за днешните ученици, за труда на 
учителите, които дават всичко от себе си, 

за да бъде успешно училището ни. 
От кога се води  Летописната книга?  

 Началото е поставено през 1989 година, 
когато се е чествал 60-годишния юбилей 
на ОУ «Панайот Волов». Издирени са 
всички факти и документи от 
основаването му през 1929г. до 1989г. 
Написана е кратка история за развитието 
на училището през годините. Така вие, 
съвременните ученици, черпите 
информация за далечното минало и за настоящия живот на училището.  

Как можем да се ориентираме за събития от различни години, 
записани в  Летописната книга? 
 Книгата е разделена по учебни години и издирвания материал се 
открива много лесно. От тази учебна година поставяме и снимки, 
които онагледяват събитията и така е още по- интересно. 
  От кога и как пишете Летописната книга? 
 Започнах да я пиша в началото. След известно прекъсване отново я 
пиша. Учила съм техническо писане. Чертая рамка, разчертавам 
редовете, прикрепям снимките и после описвам събитията, 
участниците в него. 

  А какво е  значението на Летописната 
книга?  
 У децата се изгражда чувството, че учат 
в училище с близо стогодишна история. 
Градят своята историческа памет за 
училището, заживявят с усещането, че 
самите те пишат историята със своите 
прояви, отразени върху страниците на 
Летописната книга. 

Интервюто осъществиха членове на клуб «Млад журналист» 
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Клуб „Млад журналист” 

Представително занятие 
 
Клуб „Млад журналист” с ръководител г-жа Митка Недялкова откри своята 
представителна изява с рецитал, посветен на учителя.  

Проследихме дейността си през учебната година  с 
презентация на тема «Нашите дейности по проект УСПЕХ».  

Светослава представи начина ни 
на работа при  издаването на 
вестник «Отзвук».  Разкри как 
оформяме материалите на 
вестника, каква информация 
събираме и за кого е предназначен 
вестникът ни. На мултимедийния 
екран запознахме гостите с 

излезлите  броеве на вестника. Всеки от авторите коментираше 
своя материал- информационна бележка, дописка, интервю, 
стихотворение или есе. Илюстрирахме своята дейност с богат 
снимков материал. Изказахме благодарност на сътрудници, 
които се включваха в списването на вестника.  
Проведохме интервю с представители на групите по проект 
УСПЕХ, за да ни разкажат за своята дейност по клубове. 

 
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: 

 
Секция „Спортни празници и състезания” 

 
Секция „Спортни празници и състезания” е ръководена от г-жа 

Мирослава Димитрова , преподавател по 
физическа култура и спорт. 

Ние, участниците в секцията, тренираме с 
желание, за да се усъвършенстваме в най- популярния спорт- 

футбол. Овладяваме различните техники в 
областта на този спорт. 

Усъвършенстваме елементите на 
красивия спорт чрез неуморни тренировки 
и изчистваме пропуските. След преминаване на всеки етап от 
тренировките, прилагаме на практика 
наученото, като участваме във футболни 
турнири.  

Истинско удоволствие е да се изявяваме по време на 
занятия, в моменти на тренировка или при участие в състезания. 

Приложихме наученото на практика в състезанията, 
организирани по време на Спортния празник на училище 
„Панайот Волов” в чест на патрона, за което и получихме 
заслужени награди. Спечелихме второ място на турнир в спортен комплекс  „Изида”. 

Обичаме футбола, желаем да се посветим на великия спорт и да побеждаваме.  
                    Разказаха Шефкет и Николай- членове на Секция „Спортни празници и състезания” 
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Дискусионен клуб  „Зелени алтернативи” 

 
        В клуба са включени ученици от VIа клас с ръководител г-жа 
Детелина Георгиева. 
        Основна задача, която изпълняваме, е да работим по опазване и 
обогатяване на природата. Посетихме Зеления образователен центърв гр. 
Шабла. Разгледахме залите за експозиции, представящи биологичното 

разнообразие на защитените местности в района. Посетихме 
Дуранкулашкото и Шабленското езеро, научихме, че тук гнездят 
световнозастрашени видове.  
       Участвахме в конкурс за рисунка на тема: „Страница от 
живота на червеногушата гъска”. За нас това бе не просто 
рисунка, а съпричастност към към защитения статут на 
червеногушата гъска. Имаме отличени в конкурса. 
      Включихме се в проект „Жълт минзухар”. Своята почит 
към жертвите от Холокоста изразихме, като засадихме луковици на жълти минзухари 

под формата на Давидовата звезда.  
Отбелязахме Световния ден на водата. 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!”.                                                                 

Участвахме в   дейностите по проект „Обичам 
природата- и аз участвам”. Изготвихме брошура с 
екологична насоченост. Активно се включихме в състезание 

на екологична тема: „Зная и мога 
да пазя природата”.  

Подготвиха мащабна акция за популяризиране идеите за 
Деня на Земята.  

С информационните брошури, които изготвихме в 
занятията по проект УСПЕХ, призовахме съучениците си и 
гражданите към съпричастност в дейностите за по-чиста и 
здравословна околна среда, за съхраняване на живота на 

планетата. Заключителното занятие проведохме в  Ботаническата градина в гр. 
Балчик.  

                                                             Сподели Калиптен- член на клуб  „Зелени алтернативи” 
 

 
Мажоретен състав  

Ръководител на състава е г-н Съби Николаев. Занятията са 
интересни и увлекателни. Разучаваме различни съчетания, 
после сглобяваме танца. След упорити репетиции разучихме  
„Dance”1 и  „Dance”2. Запознахме се с музиката и 
хореографията на танц 
„Празничен”.  

След многократни тренировки 
бяхме готови да представяме 

училището на празници, тържества и шествия. Първата ни 
публична изява  бе на патронния празник на училището 
 На Спортния празник подкрепяхме фотболистите в мача 
срещу отбора на ОУ „Добри Войников”, с. Победа. Ще 
участваме в закриването на учебната година. 
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Клуб “Изготвяне на презентации и клипчета” 

 
Ръководител на клуба е г-жа Йорданка Минчева, преподавател по 
Информационни технологии в ОУ “Панайот Волов”. 
Членовете на клуба работят за усъвършенстване  и обогатяване на  
езиковата си култура, като общуват на български език. Съставят, пишат и 

редактират текстове, използвайки клавиатурата на български език. Усвояват 
компютърни умения, правят клипчета,  изготвят флаери, презентации по зададена тема. 
Клиповете, които правят са свързани с празниците. 

В резултат от дейността на клуба е участието в изготвяне на презентация за 
патронния празник „Признателност на поколенията”, 
презентация за Безопасен интернет, 
презентация за представително занятие, 
изработка и разпространение на 
флаери.   
Членовете на клуба получават 
заслужени награди за отличното 
представяне, връчени им от 

ръководителя на клуба, г-жа Йорданка Минчева . 
 

 
 
Клуб „Историята на моя род- фолклор на етносите” 

 
Клуб „Историята на моя род- фолклор на етносите” ,с  ръководител 
Галина Колева, изучава етносите в България. 
Запознаваме се с ромския фолклор и разучаваме ромски танци, докосваме 
се до фолклора и танците на други етноси. Запознаваме се  с празничните 
ритуали, с традициите и обичаите на ромите. Интересни са възстановките  
на семейните ромски празници със занаятите и традициите в ромското 

семейство. Гледахме и обсъдихме филм „Мисията на Амалиите” . Изложихме рисунки, 
представящи различните етноси в родината.  
В Деня на ромите- 8 април, участвахме в празника, организиран от Общински училища, 
които работят  по проект на Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе” за област Добрич. На патронния празник се представихме с индийски танц. 
За края на учебната година подготвяме танц „Сиртаки” 
Осъществихме екскурзии до с.Красен, за да  опознаем Йовковия свят и  до Ботаническата 
градина в гр. Балчик. Предстои ни екскурзия до Демир баба теке.                            
На финала ще подредим кът със снимки от всички дейности. 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Сподели Емилия - член на клуб „Историята на моя род- фолклор на етносите” 
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Клуб „Бърза помощ в училище” 
Ръководител на клуб „Бърза помощ в училище” е м.с. г-жа Снежана 

Неделчева.  Занимаваме се с опазването на здравето и живота на  човека. 
Учим се да оказваме  долекарска помощ на пострадали свои съученици. 
Получените знания и умения можем  да прилагаме при необходимост на 
приятели, близки, при произшествия на пътя или на обществени места. 
Тренираме как  да реагираме при злополука. 

       Запознаваме се  понятия като изкуствено дишане, сърдечен масаж, високо и ниско 
кръвно налягане, диабет, видове счупвания и превръзки, оказване на бърза помощ при 
ПТП. Посетихме личен лекар, за да ни разкаже за своята дейност. Гледахме филмите: 
„Денят на Яна”- за ограничаване на тютюнопушенето; „Дим”- за вредата от алкохола. 
       Практическото приложение на наученото е най-интересно.  
Отиграваме ситуации, при които обработваме рани, превързваме счупен или навехнат 
крайник, мерим кръвно налягане и пулс, правим изкуствено дишане и сърдечен масаж. 
Правихме превръзки и изнасяхме „пострадали” по време на тренировъчно занятие в ОУ 
„Панайот Волов”. Бяхме в готовност да окажем първа помощ и на Спортния празник на 
училището.  

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Разказа Инджихан- член на клуб „Бърза помощ в училище” 
 

Членове на клуб «Млад журналист», сътрудници на в-к „Отзвук”, бяхме  приятно 
изненадани от наградите, които получихме за дейността си, с която 
информирахме нашите читатели за събитията в училище и въздействахме 
позитивно чрез написаното.        Обобщи Вероника Атанасова- член на клуб „Млад журналист” 
 
                             
 
 
 
 
 

 

  

       

 

 

 

 

                                           
 

 

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, Валентина 
Колева, Митка Недялкова 
 

Отзвук 

Ученически вестник 
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 УЧИТЕЛКАТА 
Сега, когато завършвам Осми клас, пред очите ми 

се редуват образи на учители, които няма да забравя 
никога. 

Началната ми учителка беше внимателна към всеки 
един от нас, но и проявяваше строгост. Умееше да ни 
накара и да се чувстваме специални, да имаме 
самочувствие и в същото време да изпълняваме 
задълженията си. 

В края на всеки клас правехме тържества пред 
родителите и показвахме какво сме научили през 
изминалата учебна година. На любимата учителка 
подарявахме цветя в знак на признателност. 

Незабравима ще остане учителката ми по 
Английски език, която  преподаваше по време на 
обучението ми в Истанбул. Тя говореше само на 
английски, ние разбирахме отделни думички в 
началото, но се възхищавахме на произношението и, 
стремяхме се да говорим като нея. 

Всеки ученик иска донякъде да прилича на учителя 
си- по държание, по обноски, по умение да общува, по 
знания. Все си мисля, че като пример при всяка една 
ситуация, ще се питам как би постъпила някоя от 
любимите ми учителки. 

Изказвам своета признателност с букет цветя и с 
думата «БЛАГОДАРЯ»! 

                      Арсения Сергеева- клуб „Млад журналист” 
 


