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На учителите, които носят факела на знанието, на 
учениците, за които знанието е път към бъдещето, на всички 

които смятат просветата  и  културата  за ценности  
 
 ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК  НА СЛОВОТО,  
НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА! 

 
    24 май е празник, какъвто нямат другите 
народи по света - празник на писмеността, 
просветата, културата. Празник на духовното 
извисяване, на стремежа към усъвършенстване 
чрез постиженията на науката и културата.  
    Буквите, създадени от Кирил и Методий, 
преводите на най-важните богослужебни книги, 
защитата на правото на всеки народ да слави 
Бога на своя език, са от историческа значимост не 
само за българския народ, но и за цялата 
славянска общност.  
    Делото на първоучителите  е високохуманно и 
демократично, всеславянско, служещо на 
великата общочовешка идея за равенство на 
всички в духовната област. 

   Днес на кирилица пишат не само българите, но и сърбите, черногорците, 
руснаците, украинците, белорусите, а също и монголците - общо около 200 
милиона души. 
 

 „И така, изпърво славяните нямаха книги, но с 
черти и резки четяха и гадаеха, бидейки още 
езичници.....” 

 
„А славянските книги сам Константин, наречен 

Кирил, и буквите сътвори, и книгите преведе за 
малко години, а онези мнозина, седем души, за много 
години техните букви наредиха, а седемдесет души 
направиха превода. Затова славянските букви са 
много по-свети и повече за почит, защото свят мъж 
ги е сътворил, а гръцките - елини езичници.” 

 Из „За буквите” 
Черноризец Храбър  

 
 
Вестникът  
се издава  
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В деня на патрона 
Нашето училище отпразнува своята 83-годишнина.  

За пореден път подготовката на патронния празник бе изпълнена с емоции, 
нетърпение и надпревара в стремежа всички да се представят най- добре.   
      На 26 април училището се изпълни с празничност- цветя, усмивки, поздрави и 
видимо долавяща се сценична треска у участниците в програмата, подготвена за 
честване на този бележит ден. 

    Тържествено звучи химна, знаменосците внасят 
знамената на Република България и на ОУ „Панайот 
Волов”. 
     Встъпителни думи на водещите Калиптен и Мариян 
от Vа клас приковават вниманието на присъстващите.             
Стиховете за патрона, с които Юсуф от VІа клас 
открива тържеството, припомнят значимостта на 
делото на героя от Априлското въстание.  
     Приветственото слово на директора, г-н Ивелин 
Мирчев, развълнува слушателите и ги изпълни  с 

гордост, че са възпитаници на училище с традиции.   
Представяме ви моменти от празничния концерт: 
На сцената  е фолклорната група на второкласниците, която изпълнява „Би що 

би зима” и „Лазарки”.  
Осмокласникът Жан Веселинов представя народната песен „Кара Кольо”. 
Хумористичната сценка „За всяка болка- билка”, в изпълнение на ученици от VІІІ 

и VІа клас, развеселяват зрителите с демонстрацията на необичайното приложение 
на билките, главно в училищното ежедневие.  Ръководител на състава е Главен 
учител г-жа Валентина Колева.   

Седмокласничките Арсения Сергеева и Светослава Радинова раздвижват 
зрителите  със съвременен танц.  

Танцова формация с ръководител  Главен учител г-жа Невзие Арифова 
изпълнява танца „Цветовете на дъгата”.    

Следват вълнуващи изпълнения на на вокална група „Щурчета” с ръководители 
г-жа Вяра Господинова и г-жа Кръстинка Стоянова. Те доставят удоволствие на 
публиката с песничките „Ретро” и  „Купон”.  

Сборна формация  „Ритъм” изпълнява танц по популярна песен, който е 
ритмичен, атрактивен. Публиката танцува на място в такт с мелодията. 

 
 

 
 
 

 
  

Актьорите от Vб клас, подготвени от своя класен 
ръководител г-жа Димитринка Георгиева, представят сценката „Бележник”. 

Денят 26 април е обявен за Патронен празник на ОУ „Панайот Волов”.  
Честваме 83-годишнината от основаването на училището.  
Учениците подготвиха празничната програма, с която посрещнаха 

подобаващо празника. 
 Дейностите, тържествата по класове, бяха  посветени на този ден. 



 3 

Голям интерес предизвиква съвременната 
интерпретация на познатата ни приказка „Дядовата 
ръкавичка”. Възпитаниците на г-жа Детелина 
Георгиева от Vа клас изненадват публиката с 
модерната трактовка на популярното произведение. 
Известните реплики звучат 
актуално, героите имитират 
популярни личности от 
съвременността. Всички бурно 
аплодират актьорите, които 

излизат на сцената, изпълнявайки модерни танци под звуците 
на любими мелодии.  

Акцентът пада върху разнообразните  танци на героите, с 
които те излизат на сцената. Звучат хитови мелодии, които са 
майсторски съчетани с типажа на героите- чуваме музика от 
познати предавания по ТВ, наслаждаваме се на „Танцът на 
сабите” от Хачатурян. Кулминацията е на финала, когато 
съвременните мелодии плавно преминавот една в друга, а 
героите танцуват заедно.   

За доброто настроение на участниците отново 
допринася танцовата формация на 
четвъртокласниците. 

Не са ни забравили и нашите бивши възпитаници.  
Илиян Емилов, Имрел Исмидар и Денис Рефет, които 
поднасят своя поздрав към колектива под формата на 
няколко авторски изпълнения в характерния за тях стил 
Рап. 

Директорът,  г-н Ивелин Мирчев,  награждава 
изявени  ученици. 

Закриваме тържеството с изпращане на знамената.          
 

  

Спортен празник 
 

На 27.04.2012г  учениците от ОУ „Панайот Волов” 
демонстрират своите спортни умения. Под 
ръководството на преподавателя по физическа култура 
и спорт, г-н Янко 
Христов, се провеждат  
различни състезания 
между класовете. 

На този ден игрите са 
посветени на патрона на 
училището.  

Най- масово е участието на учениците от начален 
курс, които огласят двора и игрищата с радостни 
възгласи.  
      Състезанията, както винаги,  са интересни, разнообразни и увлекателни.  
      Учениците от прогимназиален етап провеждат отборни състезания във 
физкултурния салон.  
      Очакван завършек  са заслужените  награди. 

       Празникът продължава с карнавал и дискотека. 
Инициативата за карнавала  е на учениците от VІІа клас 
с класен ръководител г-жа Светлана Николова. Следва 
дефилето на участниците в Конкурс за карнавална 
маска и карнавален костюм. Подготвени са 
интересните маски и костюми за празника, а комисия  
определя най- добрите 



 4 

 

Представително занятие на клуб 
„Изготвяне на презентации и клипчета” 

 
На 09.05.2012г. клуб „Изготвяне на презентации и клипчета”, който работи 

по проект УСПЕХ, направи първо представително занятие . Ръководител на 
клуба е г-жа Йорданка Минчева, преподавател по Информационни технологии 
в ОУ „Панайот Волов”. 

Гости на занятието са учениците от ІVа и ІVб клас, чито съученици членуват 
в клуба, класните ръководители на четвъртите класове г-жа Вяра Господинова 

и г-жа Кръстинка Стоянова, г-жа Светлана Николова- 
преподавател по история и география, представители на 
клуб „Млад журналист”. Ръководителят на клуба, г-жа 
Йорданка Минчева, 
открива занятието с 
встъпителни думи, като 
разяснва методите на 
работа и знанията , които 
са приложили учениците, 
за да представят всичко, 
научено до момента в 

занятията по проект УСПЕХ.  
Участниците са разделени в три групи и представят 

своите презентации. 
 Презентация за Свети Георги  са изработили и представят Северина, Стела, Гьонюл и 

Славка от  ІVа клас 
Зазвучава песента за Свети Георги в изпълнение на Йорданка Христова. 
Учениците четат легендата за героя, а на мултимедийния екран се редуват слайдове с 

изображения на победоносеца. Плавно се преминава към празниците, свързани със светеца,  към 
темата за Деня на храбростта и на българската армия. 

Следващата презетация по тематика е свързана с първата.  
Учениците Инджихан и Еркал от ІVб клас  са подбрали 

снимков и текстов материал за една от най-знаковите победи 
на българската армия- битката при Дойран. Отново е избран 
подходящ музикален фон- песента „Българският войник” в 
изпълнение на Веселин Маринов. Фактите, които ни поднасят 
участниците в клуба, са интересни- припомнят за нечуваната 
победа на българските войници в неравната битка, за 
признанието от страна на английската армия. 

Представителното занятие съвпада с Деня на Европа. 
Третата презентация, подготвена от Мелис и Ивелина от ІVа 

клас ; Исмаил и Станислав от ІVб клас, акцентира върху темата „България- част от Европа”. 
Като  музикален фон звучи химна на Европа, а слушателите се запознават с интересни факти за 
Европейския съюз. 

Г-жа Минчева прави обобщение и благодари на 
четвъртокласниците за отговорната подготовка и за отличното 
им представяне, плод на упорит и системен труд. 

В края на занятието членовете на клуба са приятно 
изненадани от заслужени награди,  които им връчва 
ръководителят на клуба,  г-жа Йорданка Минчева  . 

Ние, гостите, си тръгваме, удовлетворени от всичко, което 
наблюдавахме, от приятната атмосфера, създадена от 
участниците в проект УСПЕХ  за  празничния  ден.  
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Спортни празници и състезания 
 

Представяме ви секция „Спортни празници и 
състезания” под ръководството на г-н Янко Христов, 
преподавател по физическа култура и спорт. 
Клубът е един от шестте сформирани екипа в ОУ 
”Панайот Волов”, гр. Добрич, които работят по проект УСПЕХ. 
      Съставът на секцията е от 15 ученици от  Vа  и Vб клас, желаещи да се 
посветят на най- популярния  спорт на планетата.  

      Целта на занятията в тази секция е развиване на физическите качества на ученика 
и разучаване на основните технически умения при играта футбол. 

      Как протичат заниманията в секцията и какво кара 
петокласниците  да очакват поредното занятие с 
нетърпение? 
       Ръководителят на секцията, г-н Христов, 
поетапно въвежда своите възпитаници в овладяване 
на различните техники в  областта на този вид спорт.  
       Набляга се 
най- вече на 
усъвършенстване 
на всеки един 
елемент от 

майсторската 
игра чрез упорити тренировки и изчистване на 
пропуските. 
       Първите занятия са по водене на топката чрез 
различните видове удари- вътрешен и външен удар, 
удар с глава след отскок и от място. Истинско 
предизвикателство за бъдещите футболисти е водене на топката със стъпалото и 
вътрешната част на ходилото.  

      След преминаване на всеки етап от тренировките, 
участниците прилагат на практика наученото, като 
участват във футболни турнири на училищно и 
общинско ниво 
       Усъвършенстват се различните видове удари с 
топка, изграждат се умения за преодоляване на 
противника и организация на защита , основана на 
зоново покритие.  
       Усвояват се   
най-характерните 
комбинации като 
диагонално и 

двойно подаване. Истинско удоволствие  е да се 
наблюдават играчите по време на занятия, в моменти 
на тренировка или при участие в състезания. 
       Участниците в проект УСПЕХ приложиха 
наученото на практика в състезанията, организирани 
по време на Спортния празник на училище „Панайот 
Волов” в чест на патрона на 27.04. 2012г., за което и 
получиха заслужени награди.  
      Представителните  занятия на секция „Спортни празници и състезания” се 
провеждат при участие  във футболни турнири, където състезателите  демонстрират 
наученото в занятията по проект УСПЕХ. 
                   Пожелаваме на спортистите много победи,  спортен дух  и успешно реализиране 
в любимия им спорт- футбола.  
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ДЕНЯТ НА ЕВРОПА 

 
 
Денят на Европа е обявен на срещата на високо равнище на ръководителите на  

страните от Европейския съюз в Милано през 1985 г.  
 Началото отбелязва министърът на външните работи на Франция - Робер Шуман с 

речта си на от 9 май 1950 г., в която споделя идеята за обединение. 
 Тази дата става символ на Обединена Европа. Други символи на Европейския съюз са: 

синьото знаме с дванадесет златни звезди; Одата на радостта от Деветата симфония на 
Бетовен и единната валута /еврото/. 

 От тогава до днес тази дата символизира стремежа към единство, мир и прогрес на 
стария континент. 

Днес в Европейския съюз членуват 27 държави. Съюзът се простира на площ 4 325 675 
кв. км. и има над 500млн. граждани. 

У нас празникът се отбелязва от 2005 година. 
   В чест на деня на Европа- 9 май- гр. Добрич се включи в националната инициатива 
„Деца свирят Ода на радостта”. Точно в 12.00 часа бе изпълнен Химнът на Европа на 
площад Свобода. Дванадесет деца пуснаха балони със знамето на Европейския съюз. В 
инициативата участваха 1250 деца от цялата страна общо от 27 града. 

  Денят  на обединението  бе отбелязан в ОУ „Панайот Волов” чрез презентации пред 
учениците от Начален и Прогимназиален етап и чрез Представително занятие на клуб 
„Изготвяне на презентации и клипчета”, по проект УСПЕХ.  

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 

 
 

Как си представям училището на бъдещето 
Сега съм ученик. Съвременното училище си има 

много положителни страни- тук съм всеки ден с 
приятели, научавам много  интересни факти от 
света на науката. 
Какво ще бъде училището през следващия век? 

Представям си сградите на училищата- 
многоетажни, с външно остъкляване, просторни и 
модерни. 

Във всяко училище ще има зали в зависимост от 
интересите на учениците. Наред със залата за 
боулинг, ще има и зала за състезателни танци. 
Басейнът ще бъде не само място за обучение в 
плуване, но и за почивка. Много от уроците ще се 
прожектират в 3Д кинозала.  Роботи и модерни 
уреди ще бъдат в помощ и на разположение на 
учащите.  

Училището на бъдещето ще бъде съвършено. 
Учениците ще получават модерни знания по 
модерен начин. Учението ще стане удоволствие. 

Юсуф Атанасов- VІа клас 

Посветено на 24 май 
 


