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 „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  

         
От началото на втория учебен срок в цялата страна стартира проект УСПЕХ с бе-
нефициент  Министерството на образованието, младежта и науката. Извънкласни-
те дейности са в различни области, в зависимост от интересите на учениците. За 
тази учебна година в проекта са включени 150 000 ученици от 1307 училища от ця-
лата страна. 
 
ОУ «Панайот Волов» се включва в проект  УСПЕХ с 6 групи с тематика:  
* Здравословно хранене                                  ръководител Детелина Георгиева. 
* Бърза помощ в училище                               ръководител Снежана Неделчева. 
* Спортни празници и състезания                  ръководител Янко Христов. 
* Изготвяне на презентации и клипчета        ръководител Йорданка Минчева. 
* Гражданско поведение на младите хора    ръководител Димитър Гичев. 
* Млад журналист                                              ръководител Митка Недялкова 
        
Какво  трябва да постигнем чрез включването си в проект УСПЕХ ? 
        Чрез извънкласни и извънучилищни занятия да разнообразим учебните заня-
тия, съобразно нашите интереси и потребности. По този начин ще се повиши и мо-
тивацията ни за учене. Чрез дейностите по проекта ще развиваме допълнителни 
знания, умения, ще постигаме нови успехи. Ще осмисляме по нов начин свободно-
то си време, като съчетаваме полезното с приятното. Ще се чувстваме много пове-
че ангажирани и отговорни, знаещи и можещи. И смятаме, че ще постигнем своя 
собствен успех. 

Проект УСПЕХ 

В броя  
ще четете за: 
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За безопасен 
интернет 
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139 години  
от гибелта  
На Левски 
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Добротата през 
погледа на 
един от нас. 
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Срещу   
насилието. 

 
3 

Клуб “Млад  
журналист” 
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Посветено на  
учениците от 
Начален етап 
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Международен ден за безопасен Интернет 
7 февруари 2012година 

 Международният Ден за безопасен Интернет минава под 
мотото “Мост между поколенията: Да открием дигитал-
ния свят заедно и...безопасно”    
Не мога да си представя света без Интернет. Според мен е 
невъзможно съвременният човек да не ползва това пости-
жение на науката и технологиите. Интернет ни помага за 

домашните, забавлява ни, гледаме филми, общуваме с приятели и близки. 
Има си и своите минуси– пишем си с непознати, влизаме в сайтове с неприлич-
но съдържание. Как да се предпазим? Да се вслушваме в съветите на учи-
тели и родители! Да предупреждаваме приятели и съученици за опасни 
сайтове, вируси, за всичко, което може да ни навреди!  
                                                                                                                                Юсуф Атанасов– VІа клас    

ОУ «Панайот Волов»                               
гр.Добрич                                                                                              
 
 
                  
 
 

Ф Е В Р У А Р И –  2 0 1 2 Г .  Б Р . 1   Г О Д И Н А  І  

Вестникът  
се издава  
по проект: 
 
„Училище  
за  
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  



С Т Р А Н И Ц А  2  

”В бъдещето 

тъмно той 

гледаше ясно. 

Той любеше 

свойто 

отечество 

красно.” 
Левски 

Иван  Вазов 

Аз съм посве-
тил себе си на 
отечеството 
си: да му служа 
до смърт и да 
работя по на-
родната воля. 

Честваме Апостола на свободата 
Васил Левски 

 

         В навечерието  годишнината от героичната смърт на  Апостола 
на свободата ученици и учители от нашето училище отдадохме почит 
на героя. Тържеството, с което се преклонихме пред безсмъртното 
дело на Дякона, бе заключителна част от дейностите по класове. В 
часа на класа беседвахме за делата и подвизите му. Изготвихме къ-
тове за Апостола на свободата. 
   В деня на честването петокласниците изнесоха рецитал на 
тема” Безсмъртният Левски”. С вълнение и интерес проследихме пътя 

на великия българин, отразен в презен-
тация, изготвена от г-жа Светлана Ни-
колова- учител по история в ОУ 
”Панайот Волов”.  
         Ние, членовете на клуб „Млад 
журналист”, се прекланяме пред безс-
мъртието на Апостола, споделяйки сво-
ите размисли за  делото му и за следа-
та, оставил след себе си.                                                                   
                  Светослава Радинова – VІІа клас 

 
 

 
 

О У  « П А Н А Й О Т  В О Л О В »                                

Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си 
На 19 февруари се навършват 139 години от мъченическата 

смърт на Апостола на свободата 

         Гледам портрета на Левски и си спомням сти-
ховете и разказите, които сме чели за него. Знаем 
за живота и делата му от уроците по история, слу-
шаме за подвизите му в дните, когато честваме ге-
роите. Чета откъс от повестта „Немили недраги” на  
Вазов: “Левски имаше ръст среден, тънък и строен; 
очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса 
руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанна-
та мисъл и бдение, но което се оживяваше от една 
постоянна и естествена веселост.”. Наричали са го 

Дякона, Апостола. Всички знаем как е заслужил името Левски. 
 Необикновена личност! Погледът му е приветлив, открит, умеещ да 
вдъхне доверие.  Апостолът  успява да спечели хората за своите идеи, да ги 
поведе по пътя към свободата. Идеята за „свята и чиста република” грабва 
сърцата и умовете на поробения народ. Дяконът става пример за подражание, 
а в предсмъртния си час признава:”сичко, което съм сторил, сторих го за 
Отечеството”                                                                    Анабел Сергеева - VІа клас                                                                

            Апостолът  
Пред твоя подвиг свят 
днес свеждаме глава. 
Прославяме те 

    с песен на уста. 
              Ти пример си за нас 

                 за вярност към Родина. 
                 В предсмъртен час 
                “отечество” мълвиш. 

Да бъдем като теб 
    във днешните ни дни! 
    За нас мерило си- 
    да станем по-добри! 
           Вероника Атанасова- VІІа клас 



та, оставил след себе си.                                                                    

Добротата в моите очи 

С Т Р А Н И Ц А 3  Б Р . 1   Г О Д И Н А  І  

 Добротата има много лица и всеки от нас може да я изрази по различен 
начин. Ние много често проявяваме доброта. Когато видим, че някой обижда по-
слабо от него дете, стремим се да го защитим. Понякога помагаме на стари хо-
ра да пресекат улицата. Ако видим мъничко, беззащитно кученце, ние можем да 
го приберем на топло- този жест е проява на състрадание. Виждал съм как въз-
растни хора дават милостиня на бездомници. Израз на доброта е и да обичаме 
близките си хора, да им помагаме.  
 Случката, която силно ме впечатли, е израз на доброта от страна на хората 
към животните. Един ден пред нашия блок чухме да скимти кученце. То беше 
малко и слабо, изтощено от глад. Изглеждаше нещастно, навярно бе загубило 
майка си. Хората от блока, в който живея, му дадоха храна и вода, аз също му 
занесох нещо за ядене. Няколко седмици всички ние се грижехме за новия си 
любимец. Кученцето се оправи, порасна и сега е в един дом и стана най-голям 
приятел на новите си стопани.  
Тази постъпка разкрива човещината и милосърдието, на които хората са спо-
собни.                                                                                            Юсуф Атанасов VІа клас 

 

 Насилието е пълна противоположност на  добротата. 
 Има ли го сред нас, в нашето училище? 
За съжаление да! Много често децата се обиждат, после обидите прерастват в 
побой. Обикновено по-силните физически надделяват над по-слабите и безза-
щитните. 
Като цяло, насилието в различните си проявления причинява вреда- болка, 
унижение, много често- душевно страдание.                           Юсуф Атанасов- VІа клас 
  Проява на насилие и жестокост е боят между момичета, заради обидни 
думи, често пъти по-големите рекетират малките ученици. 
Невинната закачка между приятели също може да прерасне в насилие и да 
причини болка и страдание.                                                         Рени Емилова- VІа клас  
Би трябвало да се замислим над думите  на учителите, да послушаме съветите 
на родителите. Да разчитаме на здравия разум, а не да се поддаваме на емоците 
си.  

  Да се обичаме, а не да се мразим! 

Да спрем насилието! 

ДОБРОТА 

О г р о м н а 
възможност 
да помогнеш 
някому се 
п о я в я в а 
рядко,  
но дребни 
възможности 
и з н и к в а т 
всеки ден.  
             Сали Кох 

                                                                                                                                                                                              

Искам да съм мъничък вълшебник,  
за да мога с пръчица в ръка  
да създам магически учебник,  
който се нарича "Доброта"! 
 
Чудните си листи щом разтвори,  
да го чуят чак накрай света!  
Да научи всеки да говори  
светлия език на обичта! 

Вместо бомби, да летят балони!  
Хората да имат хляб, подслон...  
На закуска да ядем бонбони,  
на вечеря сладолед - цял тон! 
 
Да си имат малките дечица  
мама, татко, братчета, сестри...  
Радостта да пее като птица!  
Вместо сълзи, да блестят звезди! 
               Нора Гаджева– Стара Загора  



 
Зима  

Сипе се сняг 
и покрива земята. 
Бяло е всичко, 
искрящо, красиво. 
 
Децата се радват, 
изкарват шейните. 
И спускат се, падат, 
прокарват следите. 
 
Уроци , домашни 
забравят за утре, 
че днеска е снежно, 
в захлас се пързалят 
           Анъмсер Али– VІІа клас 

 
9300 
гр.Добрич  
ул. „Христо Ботев” № 48  

 
 

 
http://www.ou-pvolov.eu/wordpress/ 

 
    е-mail: ou_volov@abv.bg 

 Клуб “Млад журналист” 
      По проект УСПЕХ в тематично 
направление “Млад журналист” e 
сформиран клуб, в който членуват 11 
ученици от различни класове. 
      Основната цел пред нас,  членува-
щите  в клуба, е да информираме съу-
ченици, родители и общественост за 
най– вълнуващите събития и празни-
ци в живота на колектива на ОУ 
”Панайот Волов”.        
     Тази дейност ще осъществяваме 
чрез   списването на вестник 
“Отзвук”, който е наследник на вест-
ник “Междучасие”, излизал в продъл-
жение на пет години. Чрез дейности-
те по проект УСПЕХ смятаме да обо-
гатим не само вестника, но и самите 
себе си, като разширим своите зна-
ния и усъвършенстваме уменията си. 

ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 
гр.ДОБРИЧ 

За нашите малки приятели от Начален етап 

Редактор: Митка Недялкова;   
Снимки: СИП „Фотография”- 
Галина Колева. 

Министерство на  
образованието,младежта и 

науката 

Отзвук 

Що е то? 

Красавица в зелено, на-
гиздена, блестяща, де-
цата весели и цялата 
искри. 
 
Децата го чакат студа 
да прогони, да се засмее, 
света да огрее. 
 
Бяла камбанка, под сне-
га скрита, слънцето ча-
ка да я огрее. 
 
Сърдито старче, с го-
лям, бял кожух, земята 
топли. 

 
Зима 

Снежна и бяла е  днес 
зимата люта. 
Децата безгрижни  
мигом политат. 
 
Цветни и пъстри  
заедно тичат. 
В куп на пързалката 
първи надничат.   
 
Слънчо поглежда зад 
сърдитите облаци. 
Огрява с лъчите си 
малки  немирници. 
        Юсуф Атанасов- VІа клас 


