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Българино, знай 
своя род и език! 
И не се  
срамувай  
да се наречеш 
българин! 

Паисий 
Хилендарски 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Добруджански препис на 
"История славянобългарска" 
 
Инициативата е на Община град Добрич и на Народно 

читалище „Йордан Йовков”.  
Началото на първия за 21 век препис е поставено в  
деня на Националния ни  празник - Трети март.  

 Подготвени са за препис общо 380 
пасажа. В читалнята на читалището е 
обособено специално място. Всеки 
желаещ може да преписва на старинно 
бюро, в атмосферата на песнопенията на 
"Йоан Кукузел". 

 Жителите на град Добрич могат 
да препишат собственоръчно по ред 
от алманаха на българското 
Възраждане, създаден от Паисий 

Хилендарски. Новият препис трябва да бъде завършен 
за Деня на славянските първоучители Кирил и Методий 
- 11 май.  

 Книгата ще бъде подвързана в 
един от дюкяните на "Старият 
Добрич". Обсъжда се вариант външно 
книгата да бъде с обков и кожена 
подвързия, а след като бъде готова, 
ще стане част от фонда на 
читалищната библиотека. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вестникът  
се издава  
по проект: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване 
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 
 
              
 
 
 
В БРОЯ  ЩЕ 
ЧЕТЕТЕ ЗА:  
 
Преписа на 
Паисиевата  
История. 
 
Иновативни методи 
в обучението. 
 
Клуб „Изготвяне  
на презентации  
и клипчета”. 
 
Клуб  
„Млад журналист”. 

Пролетен празник. 

Нов проект. 

 

 

                 
                            

 
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 3      ГОДИНА І                                                    АПРИЛ    2012 ГОДИНА 

   Създаването на Добруджанския 
ръкопис от 2012 година е посветено 
на 290 години от рождението на 
Отец Паисий, 250 години от 
написването на "История 
славянобългарска", 170 години от 
създаването на първия  
Добруджански препис и 50 години 
от канонизирането на отец 
Паисий. 
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Преписвайте тая историйца или платете да  я препишат.  
И пазете я да не се изгуби! 

Моника-VІІІа 

Изпълнихме завета на Паисий Хилендарски 
 

 
 
 
 

 
 

На 21.03 група ученици от ОУ „Панайот Волов” под 
ръководството на Главен учител г-жа Валентина 
Колева и на директора г-н Ивелин Мирчев се 
приобщихме към родолюбивата инициатива.  
 Да препишеш част от Паисиевата 
история- това е вълнуващо и неповторимо 
преживяване. Оказахме се в подобна на 
Паисиевото време обстановка. Разгледахме 
азбуката кирилица, на която е писал 
Светогорският монах. Атмосферата в залата ни 
наведе към размисли за великото дело на 
скромния монах, който със своята  „Историйца” 
поставя началото на Българското възраждане. 

  Имената ни бяха вписани  в специална книга. Всеки от нас получи Удостоверение с 
уникален номер, показващ поредността на участието ни, подписано от кмета на града 
Детелина Николова.  Този ценен документ винаги ще ни напомня, че сме участвали в едно 
важно културно и историческо събитие. Изпълнили сме завета на Паисий- да преписваме 
Историята. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Родолюбивата инициатива е подета и от българските общности извън страната 

ни - в САЩ, Испания, Великобритания и други държави. В различни точки по света 
българчетата са започнали също препис на Историята. 

За събитието разказаха участниците в него. 

Мариян- Vа 
Севен- VІІІа            

Огнян- Vа        Юсуф- VІа  
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Иновативни методи в обучението на 
второкласници 

 
В изпълнение на плана на Методично 

обединение на началните учители в ОУ „Панайот 
Волов”на 21.03.2012 година е проведено открито 
занятие в СИП Български език и литература с ІІри клас. 
Урокът е обобщителен на тема  „Глагол”. Занятието е 
реализирано от Главен учител г-жа Невзие Арифова, 
която е и преподавател в същите класове по 
посочената дисциплина. 

Гости на занятието са класните ръководители г-жа 
Стефка Дамянова и г-жа Юлияна Любенова.  
Присъства и председателят на МО г–жа Валентина 
Стоева. 

Второкласниците заемат местата си в 
заседателната зала и с внимание следят урока, за да покажат знанията, които са усвоили по 
темата в редовните часове и в часовете по СИП. 

Иновативните методи, които прилага г-жа Арифова под формата на тренажор, провокират 
децата към активност и ги мотивират в изявите им. 

На мултимедийния екран се редуват различни 
упражнения, онагледени и поднесени с  интересен 
подход от страна на учителя. В началото учениците 
преговарят Части на речта. Въпросите увличат 
второкласниците, а надпреварата да отговарят 
удовлетворява и преподавател, и гости, а и самите 
деца. 

Плавно се преминава към  основното тема за 
глагола като част на речта. В хода на урока учениците 
прилагат на практика получените знания, което е 
особено важно за овладяване на българския език и за 
обогатяване езиковата им култура.  

Въпросите са интересни, някои от тях 
провокативни, изискващи логически отговори. Второкласниците отговарят не само от място, а се 
включват в  демонстративни упражнения, намирайки верния отговор чрез кликване върху 
мултимедийния екран.  

 В тестови задачи и чрез поставяне в  игрови ситуации  г-жа Арифова умело повежда своите 
ученици към необходимите обобщения и изводи. 

В края на часа тя изказва своето задоволство от показаните резултати и поощрява учениците 
в овладяването на знанията. 

…„Децата показаха задълбочени знания по 
Български език. С удоволствие наблюдавахме една 
висока активност от тяхна страна. 
Практическото приложение на получените знания 
разкрива една системна работа от страна на 
преподавателите, която води към успех. 
Поставени в обстановка, различна от тази в 
класната стая, те проявиха интерес към 
приложените от г-жа Арифова иновативни 
методи и резултатите са налице.” г–жа 
Валентина Стоева- Председател на МО на 
началните учители 
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Клуб 
“Изготвяне на презентации и клипчета” 
 

Представяме ви клуб “Изготвяне на презентации и клипчета”, 
който работи по проект УСПЕХ. Ръководител на клуба е г-жа Йорданка 
Минчева, преподавател по Информационни 
технологии в ОУ “Панайот Волов”. 
Посетихме участниците в клуба по време на 
занятие. Учениците вече бяха заели 

работните си места и работеха. Решихме да проведем 
интервюто, без да прекъсваме заниманията им.  
Юсуф– Госпожо Минчева, кога е сформиран клуба и кои 
са неговите членове? 
Г-жа  Минчева– Клуб “Изготвяне на презентации и 
клипчета” е сформиран със старта на проект УСПЕХ. 
Учениците са от ІVа и ІVб клас.  
Мариян-  Какви цели трябва  да постигнете?  
Г-жа Минчева– Целите, които стоят пред нас, са няколко. Учениците да 
усъвършенстват и обогатяват езиковата си култура, като общуват на български език. 
Да съставят, пишат и редактират текстове, използвайки клавиатурата на български 
език. Да усвоят заложените в програмата компютърни умения. Вече се научиха да 
правят клипчета, предстои изготвяне на презентации. 
Калиптен– Как работят четвъртокласниците? Интересно ли им е по време на 
занятия?  
Г-жа  Минчева– Моите наблюдения показват, че учениците се справят с поставените 

им задачи, като стъпка по стъпка преодоляват трудностите. 
Проявяват не само интерес, но и активност, и творчество. 
Клипчетата, кито правят са свързани с празниците. 
Учениците се надпреварват кой ще избере най-оригинални 
картинки, за да направи клипчето по– интересно. 
За представителното занятие  ще изготвим презентации и 
клипчета за Великден и за Гергьовден. Ще издирим подходящи 
снимки и текстове, разкриващи героизма на българската армия 

и ще презентираме всичко това. 
Зададохме няколко въпроса и на учениците, които работеха в момента. 
Юсуф– Какво ново се научи да правиш в клуба? 
Гьонюл– Тук е много интересно. Не се изморявам. Научих се да правя клипчета, сама да 
си избирам материалите и да ги подреждам в програмата. Времето минава неусетно. 
Мариян– С какво се различават занятията от тези в редовните часове  по ИТ? 
Инджихан– Тук работим съвсем самостоятелно, имаме възможност да търсим 
различни картички, снимки, картинки и да ги комбинираме с текст. 
Калиптен– Кои от вас смятат да продължат да се занимават и в бъдеще с 

Информационни технологии и защо? 
Последва задружно вдигане на ръце и учениците се 
надпреварваха да отговарят: 
-Ще продължим да се занимаваме с 
Информационни технологии  защото: 
 Тук е интересно и забавно. 
 Без компютър не можем. 
 Искаме да се научим на много нови неща. 
 Обичаме да правим нещата сами.  
 Госпожа  Минчева обяснява внимателно. 
 Удовлетворени сме от срещата и от 
ентусиазма на учениците, които работят така 

добре, благодарение на своя ръководител г-жа Йорданка Минчева. 
Интервюто проведоха Юсуф от VІа клас, Мариян и Калиптен от Vа клас 
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Представително занятие на клуб 

 

«Млад журналист» 
 

На 27 март се състоя нашето първо представително занятие.  
 Посетиха ни директорът на ОУ «Панайот Волов» г-н Ивелин 
Мирчев и помощник-директорът г-жа Димитричка Борисова. Сред гостите 
бяха г-жа Стойка Гроздева, класен ръководител на VІб клас, г-жа 
Димитринка Георгиева, класен ръководител на Vа клас, г-жа Галина 
Колева, класен ръководител на Vіа клас и ръководител на СИП 

«Фотография», ученици от VІб клас, нашите дописници от Vа 
клас. 
 Открихме занятието с презентация на тема «Нашите 
дейности в проект УСПЕХ». Запознахме гостите с целите 
на проекта и с различните клубове, които са сформирани в 
нашето училище. 
 Анъмсер разказа за нашя клуб и представи неговите 
членове. Оживление сред публиката предизвика слайда с 
портретните снимки на всеки участник в клуба. 
С удоволствие представи и дописниците ни от Vа клас Калиптен и Мариян, чиито 
материали също поместваме на страниците на вестник «Отзвук». 

 Вероника представи начина на работа в 
основното ни направление издаването на вестник 
«Отзвук». Тя разкри как оформяме материалите на 
вестника, каква информация събираме и за кого е  
предназначен вестникът ни. Подчерта, че с нашите 
материали не само информираме за събитията в 
училище, но и въздействаме позитивно на нашите 
читатели. 
 На мултимедийния екран запознахме гостите с 
излезлите два броя на вестника. Всеки от авторите 
коментираше своя материал- информационна 

бележка, дописка, интервю, стихотворение или есе. 
Споделихме с публиката и нашите нови рубрики:  
 Твоята любима фраза /девиз/? 
 Коя е най-щурата случка в живота ти? 
 На кого се доверяваш и защо? 
 Какви качества трябва да притежава 

истинският приятел? 
       Зададохме някои от въпросите на гостите, а тези, с най-
добрите отговори, получиха и награди. Проведохме и 
интервю на тема: „Гостите говорят за училище и за 
проект УСПЕХ”. 
 Не забравихме да изкажем своята признателност на 
СИП „Фотография” в лицето на г-жа Галина Колева, без чиито снимки нашият вестник 
няма да бъде достатъчно атрактивен.. 

       Закрихме занятието с кратко обобщение и поканихме 
всички на Патронния празник, за да видят, че сме не 
само делови, но и умеем да се веселим. 
 Помощник –директорът г-жа Борисова ни 
поздрави с доброто представяне и ни пожела 
ползотворна работа и занапред. 
  И накрая, както си му е редът, почерпихме гостите и 
се разделихме взаимно удовлетворени. 

Страницата подготвиха 
 Арсения и Светослава от VІІа клас 
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Топли ветрове завяват, 

 

 
 
Топли ветрове завяват, 
бързо пукат ледовете и далеч от нас се дяват 
студовете, снеговете.   
Планини зазеленяват, поток шурти из морави, 
небеса се заведряват, зашумяват вси дъбрави. 
 Кукурякът си излязва 
изпод новата тревица  
 
 
 
 
 
 
 

Участваме в международен 
проект 

 
В средата на месец март в Букурещ се състоя 

първата партньорска среща по проект „Аз съм ром”. По 
него Добрич е партньор на град Синтра, Португалия. 
 Добрич ще участва заедно с район Лацио – Рим, 
Италия; партньори от Брюксел, Белгия; Будапеща, 
Унгария; Прага, Чехия; община Ираклион, Гърция; както и 
организациите Европейска ромска агенция за заетост 
Братислава, Словакия; Интеркултурен институт 
Тимишоара и Социален център за обучение на роми в 
Букурещ, Румъния.  
 Акцент в инициативите за Добрич е привличането 
и задържането на ромски деца в училище. Ще бъде 
сформирана местна работна група, която ще обмени опит 
с останалите партньори в работата с ромските 
малцинства и интеграцията им. За членове на групата ще 
бъдат поканени педагози, представители на читалища, 
неправителствени организации. Те ще имат за задача да 
начертаят планове и стратегии за мотивиране на 
децата и родителите им да се посещава училище. 
 Проектът вече стартира в нашето училище с 
група от Начален етап. За целевата група, за хода и 
особеностите на този проект, ще ви разкажем в 
следващите броеве. 
 
 

Пролетен празник  
На 22 март учениците от вторите класове  
с класни ръководители г-жа Юлияна 
Любенова и г-жа  Стефка Дамянова 
поздравиха своите съученици и учители с 
настъпването на най-животворния празник 
Първа пролет. 

Децата ни зарадваха с весели песнички за пролетта и за 
цветята, рецитираха ни вълнуващи стихове, задаваха ни 
интересни гатанки. 
 Направиха ни съпричастни с радостта си от 
пристигането на пролетта. Заедно със слънцето тя 
грейна по лицата ни, заблестя в очите ни и в усмивките 
ни! 
        Хубаво е,  когато има празници, когато студените 
дни са отминали, топлият вятър вее в косите ти, а 
лъчите на слънцето докосват лицето ти и всичко около 
теб  се зеленее! 
Пожелахме си: Винаги да бъде пролет! 
 

За празника разказа Вероникаот VІІа клас 

За нашите малки приятели от Начален етап 
 

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: СИП „Фотография”-              
Галина Колева. 
 

Отзвук 

Ученически вестник 

 
Топли ветрове завяват, 
Бързо пукат ледовете 
И далеч от нас се 
дяват 
Студовете, снеговете. 
 
Планини зазеленяват, 
Поток шурти из 
морави, 
небеса се заведряват, 
зашумяват вси 
дъбрави. 
 
Пролет!  
Всичко е засмяно! 
И децата рано стаят 
по полето разцъфтяно 
Да си пеят и играят. 

 
из „Пролет” 

                       Иван Вазов 


