
 

Посрещаме Баба Марта 
С мартенички пъстроцветни ще закичим всички вас! 

Да сте румени и здрави, а усмивките да греят по лицата ви засмени! 
Радост и любов да бликат от сърцата ви големи!  

 
 

Празникът на мартеничките е чакан и обичан от всички 
нас. Мразовитата зима си отива, а в преплитащите се в бяло и червено цветове 
на мартеничките сякаш съзираме слънцето, което се усмихва през белотата на 
зимата и ни носи топлина и радост. 
 Всички ние, с радост посрещаме Баба Марта и си подаряваме мартени-
ци с пожелания за здраве, щастие, успехи и благоденствие. 
 На Първи март фоайетата на училището грейват от многобройните мар-
тенички, украсили ръцете на децата. Подредена е изложба на рисунки и поздра-
вителни картички за празника. 
   

 Учениците от ПИГ-Іа и Іб с ръководители г-жа Светла Спирова и г-жа Ви-
олета Митева поздравяват ръководството на ОУ “Панайот Волов”, учители и 
ученици с настъпващия празник. На гости ни е дошла и самата Баба Марта със 
своята внучка, за да подарят мартенички за здраве и благополучие.  
 Следват стихове, които звучат познато, радват ни, вдъхват ни топлота и 
радост. 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 
„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 
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Вестникът  
се издава  
по проект: 
 

„Училище  
за  
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  

ОУ «Панайот Волов» 
гр.Добрич                
           
 
 

 

Баба Марта тази заран 
    мартенички е изплела. 
    Ето ти една за здраве.  
    Ето ти една за сила. 
    Баба Марта на децата 
    пролет днес е подарила. 

Баба Марта:  
    троп, троп, троп 
    бърза през  
    горицата, 
    мартенички  
    цял вързоп 
    носи на дечицата. 

Мартенички! 
  Светъл знак  
  на пробудената  
  пролет. 
  Колко слънце  
  и възторг 
  блика в сините 
  простори! 

Интересно  
и  
забавно 
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 Многобройните венци и цветя разкри-
ват преклонението на добруджанци пред под-
вига и саможертвата на хиляди знайни и нез-
найни герои, извоювали свободата ни. 
 На митинга присъства и представител-
на група  от ученици и учители от ОУ  
„Панайот Волов”- прогимназиален етап, 
които се включват в 

тържествата. От името на колектива, 
учениците, членуващи вклуб “Гражданско по-
ведение на младите хора” по проект УСПЕХ с 
ръководител Димитър Гичев, поднасят венец 
в знак на признателност към делото на бор-
ците за свобода.  

 

И днес йощ Балканът, 
щом буря зафаща, 
спомня тоз ден бурен, 
шуми и препраща 
славата му дивна  
като някой ек 
от урва на урва  
и от век на век! 

“Опълченците на Шипка” 
Иван Вазов  

 
 

 На  Трети март полагаме цветя пред паметници-
те на героите. В този най-свят  за България ден ние, 
жителите на град Добрич, се събираме на общоградско 
поклонение, за да отдадем заслужена почит на падна-
лите за свободата на Родината.  
 Тържеството започва с рецитал, последван от 
възпоменателно слово на  кмета на град Добрич Дете-
лина Николова.  Вицеконсулът на Генералното консул-
ство на Руската Федерация 
във Варна Максим Альошин 

поздравява   обществеността на града с нацио-
налния празник. Следва церемония по издигане 
на знамената на Република България, Европейс-
кия съюз и град Добрич. С военни почести от 
представителната част на Варненския гарнизон 
поднасяме венци на паметника на Хан Аспарух и 
на Костницата на загиналите руски воини. 

1878- 2012 
134 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

О У  « П А Н А Й О Т  В О Л О В »  

134 години ни 
делят от деня, 
в който е под-
писан Сансте-
фанският ми-
рен договор.  
Свалени са 
оковите на 5-
в е к о в н о т о 
робство. 

България пос-
тига своята 
независимост 
и започва да 
гради бъдеще-
то си. 

Нашето участие в празненствата 

      Година след Освобождението на гр.Добрич е 
издигнат паметник на победата. Монументът носи 
името на генерал-лейтенант Цимерман, виден руски 
пълководец, командващ Долнодунавския отряд, 
допринесъл за освобождението на града и на цяла 
Добруджа. Върху паметна плоча са изписани имена-
та на руските воини, дали живота си за свободата. 
 Учениците от начален етап с представителна 
група от второкласници заедно със своите препода-
ватели поднесоха венец  
на паметника на генерал-

лейтенант Цимерман. Те се приобщиха към 
всеобщото преклонение пред хилядите ге-
рои, пожертвали се пред светия олтар на 
България.  

                                            Анъмсер Али– VІІа клас 



 Във фоайето на втория етаж е подредена кра-
сива изложба на мартеници, изработени от учениците 
по предварително обявен конкурс.   
 В присъствието на ученици и учители, дирек-
торът на ОУ “Панайот Волов”  Ивелин Мирчев награ-
ди първенците, справили се най-добре с изработката 
на мартеничките.  

Общоучилищен конкурс “Най– красива мартеница” 

На мама 
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Благодаря ти  
мила МАМО! 
 С поклон! 
 С любов! 
 С цветя! 
 Със стих! 
 Благодаря! 

     Трескава е подготовката на учениците от подготви-
телните групи и на първокласниците за посрещането на 
Баба Марта и Празника на мама– Осми март. 
 Децата от Іа подготвителна с ръководител г-жа 
Пенка Колева и Іб подготвителна с ръководител г-жа Иван-
ка Стоянова пеят песничките за Баба Марта и за мама. В 
чест на празника те са направили мартенички. С голямо 
старание оцветяват картинки в тетрадката по Български 
език. Рецитират стихове за мама и изразително разказват 
Легенда за мартеничката. Изненада за майките са  подаръ-

четата, изработени от самите деца- рисунка „Цвете за мама” и картичка със снимка и 
стих, посветен на майката. 
 Първокласниците с обич са приготвили своите подаръци за майките в чест на 
празника. Іа клас с класни ръководители г-жа Стефка Николова и г-жа Светла Спирова и Іб 
клас с класни ръководители г-жа Мима Ганчева и г-жа Виолета Митева изнасят празнична 
програма със стихове и песнички. Това е техният поздрав към майките и учителките. 

Осми март-денят на мама! 

 
Много си хубава и обичлива! 
Към нас търпелива, грижовна и мила! 
Подкрепа и сила умееш да даваш. 
Без твоята обич не зная, мамо, 
дали ще успея в живота сама. 

 
Ти си за нас и опора и мъдрост. 
С кротост, внимание, ведрост, 
да се усмихнеш можеш. И в трудност 
кураж да ни вдъхваш с увереност! 
Това си за нас– ти, мила мамо! 

Арсения Сашева– VІІа клас 

Начален етап: 
Іво място 

Валентина Светлина ІІІб  
ІІро място 

Даниела Мирчева         ІІІб  
Станислав Стоянов   ІVб                                                          
Ебру Айтен                  ІVб  

ІІІто място  
Камелия Кирова    ІІІб  
Митка Орлинова  ІІІб  

Прогимназиален етап: 
Іво място  

Сахер Алкин        Vа  
  Анъмсер Демир   VІІа  

ІІро място 
  Силвия Емилова  Vа  

ІІІто място 
  Емилия Андреева Vа  

О У  « П А Н А Й О Т  В О Л О В »  



Световeн Ден за Борба с тормоза в училище 

 Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза 
в училище.  Той е познат също и като „Ден на розовата фланелка”.   Привържениците на тази 
инициатива са приканени да носят розово в знак на съпричастност за неприемане на тормоза в  
училище.  
 Последователи на този призив са и учениците от Vа клас с класен ръководител г-жа 
Детелина Георгиева. 
За събитието ни разказва Мариян Асенов от Vа клас: 

Предисторията: 
 Всичко започва като протест срещу инцидент свързан с тор-
моз в едно училище в канадска провинция. При откриването на 
учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище, група 
по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветок-
ласник, че дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки 
го до плач. На следващия ден двама ученици решили да купят и 
разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа 
на тормозения техен съученик. Тази инициатива бързо става попу-
лярна сред учениците от други училища чрез sms-и, емейли, както 

и след публикации в печатните медии и предавания по телевизията.  
 През 2011 г. около 1 млн. ученици от над 25 страни са чествали  този ден. 

 
Многото лица на тормоза 

 
 Много хора се питат какво е тормоз. Тормоз- то-
ва е насилие в училище, вкъщи, на улицата. Много деца 
и възрастни стават жертви на тормоз. Децата са най- 
безпомощни. Над по-слабите се упражнява и системно 
насилие от страна на по-големите, от страна дори на 
родители. С навлизането на модерните технологии осо-
бено опасен за нас, децата, е кибер тормоза. Влизаш в 
някакъв сайт, на пръв поглед интересен и привличащ. 
Оказва се, че и любимият компютър, без който не мо-
жем да си представим ежедневието, крие неподозирани 
опасности и трябва да бъдем нащрек. 
   Често пъти тормозените крият това от страх, не 
смеят да споделят, не търсят защита. А би трябвало. 
Трябва да се противопоставим на тези, които решават 
личните си проблеми с насилие, малтретират безпо-
мощните, не признават правата на другите, не умеят да 
владеят емоциите си, вредят на всичко и всички около 
себе си. 
 Ако не  се борим с този проблем, ако не го-
ворим за него, последствията могат да бъдат 
пагубни.    

Мариян Асенов- Vа клас 

ДЕН на РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (PinkShirtDay)  
29.02.2012 

 Темата за насилието и за бор-
бата срещу него е актуална  за всяко 
училище и ние често обсъждаме ситу-
ации, свързани с насилието. Г-жа Ге-
оргиева ни разказа как се е  зародила 
идеята   за противопоставяне на тор-
моза. Припомнихме си примери от на-
шето ученическо ежедневие. Записах-
ме своите мнения по въпроса, израбо-
тихме   нагледни материали.  Върху 
макет на розова фланелка изписахме 
своите послания към съучениците си. 
С призивите се противопоставихме на 
тормоза и по този начин се присъеди-
нихме към световната инициатива.    
 Гордеем се, че допринасяме 
за противодействието на шире-
щото се насилие. 
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Бърза помощ в училище 
         Представяме ви клуб “Бърза помощ в училище” под ръководството 
на г-жа Снежана Неделчева– медицински специалист. 
Клубът е един от шестте сформирани екипа 
в ОУ ”Панайот Волов”, гр. Добрич, които рабо-
тят  по проект УСПЕХ.  

Съставът на клуба е от 13 ученици от ІV, V и VІ клас. Посетих-
ме едно от занятията на клуба, наблюдавахме дейността на 
участници и ръководител и ето какво споделиха те с нас в про-
веденото интервю: 
Анъмсер:  Какви са целите пред клуба? 
Снежана Неделчева: Училището е място, където учат, играят, 
спортуват много деца, прекарват от шест до осем часа на терито-
рията му. Понякога възникват ситуации, в които се налага долекарска медицинска помощ. 
 Главната цел, която си поставяме е чрез дейностите в клуба,  учениците да бъдат обучени 
да оказват долекарска помощ на пострадали свои съученици. Получените знания и умения да 
прилагат при необходимост на приятели, близки, на произшествия на пътя или на обществени 
места. Учим се да реагираме при всяка една екстремна ситуация. 
Вероника: Къде се провеждат занятията? 
Снежана Неделчева:  В сградата на училището провеждаме занятия в 101 кабинет, но ще имаме 
такива и извън училище. Предстои ни съвместно занятие с участници в проект УСПЕХ  по същото 
направление от друго училище в града. Ще участваме в Общинско състезание на БЧК в гр. Доб-
рич. 
Светослава: По време на занятията запознавате ли се с теоретичен материал в об-
ластта на медицината? 
Снежана Неделчева: Учениците се запознават с необходимата терминология, разясняват се по-
нятия като изкуствено дишане, сърдечен масаж, високо и ниско кръвно налягане, диабет, видове 
счупвания и превръзки, оказване на бърза помощ при ПТП. 
Арсения: А какви са практическите дейности? 
Снежана Неделчева: Практическото приложение на наученото е най-интересно за участниците. 
Отиграваме ситуации, при които обработваме рани, превързваме счупен или навехнат крайник, 
мерим кръвно налягане и пулс, правим изкуствено дишане и сърдечен масаж. 
Анъмсер: Има ли ученици, които мечтаят да се посветят на медицината? 
Снежана Неделчева: Има  любознателни деца- питат, упражняват се, идват с желание. При тях 
определено проличава влечението към медицинската професия. Някои открито споделят, че ис-
кат да се посветят на опазване  здравето на хората. 
Вероника: Какво е вашето  мнение за участието ви в клуб “Бърза помощ в училище” ? 
Сезер Юзеир: Интересно е на занятията по оказване на долекарска помощ на пострадали. Учим 
се да помагаме на хората, когато имат здравословни проблеми. Запознаваме се с различните ме-
тоди на оказване на първа помощ. Практическите упражнения са увлекателни. Осъзнаваме колко 
е отговорна професията на медицинската сестра, на лекаря. Бих се радвала, ако в бъдеще се 
посветя на тази професия. 

Сезан Мериам:  На мен ми харесва да измервам кръвно налягане, 
пулс и да обработвам рани. Мечтая си един ден да стана медицинска 
сестра и да помагам на хората. 
Оставаме удовлетворени от проведената среща. Много често от 
правилно оказана първа помощ зависят и здравето, и живота на 
пострадалия. 
 Тръгваме си  с чувството, че ученици и ръководител се занимават 
с най– ценното: опазването на здравето и живота човека, а как-
во по-благородно от това! 

 

С Т Р А Н И Ц А  5           

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



 
 

 

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

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

    е-mail: ou_volov@abv.bg  

 През месец Април честваме 83-
годишнината от основаването на ОУ 
“Панайот Волов”.  
 Дейностите, посветени на патро-
на, ще се проведат по предварително из-
готвена програма.  
 Очакват ни изненади.  
 Ще рисуваме върху асфалт. Ще се 
проявим като певци, музиканти, актьори   
в мюзикъл, надпявания, скечове, драма-
тизация.  Ще участваме в конкурси с ри-
сунки и стихове. Ще посетим забележи-
телности, ще отидем на опера.  
 С нетърпение очакваме карнавала, 
дискотеката и спортния празник. 
 Ще участваме в празничния кон-
церт на 27.04. 2012г. 
А най-добрите ще си тръгнат със заслу-
жени награди. 

ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 
гр.ДОБРИЧ 

         
За съобразителните: 

 Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която 
са седнали майка, баща и всичките им деца: три момчета, 
всяко от които има по една сестра?   
  В 12 часа в полунощ вали проливен дъжд. Можем ли да 
кажем, че след 24 часа ще бъде слънчево времето? 
 Зайчето намери 8 моркова и изяде всичките без пет. 
Колко останаха?  
  От въже дълго 7 м почнали да режат от понеделник по 1 
метър всеки ден. През кой ден от седмицата ще отрежат пос-
ледната част?  
Вярно ли е?  

      *  Вярно ли е, че единадесет са месеците, в които дните са 30?  
*  Вярно ли е, че Искър извира от най-високата българска планина?  
*  Вярно ли е, че първата българска столица е Преслав?  
*  Вярно ли е, че килограм желязо тежи повече от килограм 

памук?  
*  На колко е равен сборът на най-малкото нечетно число и 

най-голямото двуцифрено число?  
         Продължи пословицата:                     

◊ Който бърза...   
     ◊ Без наука...  
     ◊ Какъвто му умът…..                                                                          

За нашите малки приятели от Начален етап 

Издава клуб “Млад журналист” 

Отзвук 

Ученически вестник 
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