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24 май- ден свят, неповторим 
Празникът на писмеността- единствен по рода си в света! 
Празникът на учителите, които полагат основите на човещината, 

на българщината, на духовността.  
Празникът на учениците, които отправят взор, жаден за знания, 

получават образование, култура. 
Ние, учениците от ОУ «Панайот Волов» гр. Добрич отбелязахме най-

българския празник с тържество в 
училище.  
Отпразнувахме светлия ден с 
тържествено издигане на 
Националното знаме под звуците на 
Химна на Република България. 
Знаменосците изнесоха училищното 
знаме. 
С приветственото си слово към ученици 

и учители директорът на ОУ «Панайот Волов», г-н Ивелин Мирчев, ни 
развълнува и ни накара да се чувстваме горди, че принадлежим към смел 
народ със своя писменост. Докоснахме се до великото дело на 
славянските първоучители и се пренесохме във времето чрез 
произнесените от директора слова на старобългарски език.  
Последва кратък рецитал, посветен на светите братя Кирил и Методий. 
Завършилите вече първокласници поздравиха колектива с две песнички и 
се отправиха към класните стаи, за да получат свидетелствата си. 

Неповторимо е трепетното очакване на ученици, родители 
и близки на кого ще бъде присъдено званието “отличник” в чест 
на празника. 73-ма са учениците от нашето училище, които с гордост 
носеха лентата „Отличник” 

Най-голяма награда за учителя е признателността във 
възторжените очи на първолака, 
благодарността в погледа на 
абитуриента, в топлия поздрав на 
порасналия или възрастен бивш 
ученик. С грамоти за принос в 
развитието на образованието в гр. 
Добрич бяха отличени Старши 
учителите от ОУ”Панайот Волов”:  
г-жа Вяра Господинова, 
преподавател в Начален етап и г-жа 
Детелина Георгиева, преподавател 
по Химия и Биология.  

Честитим отличията на нашите учители и им 
желаем още по-големи успехи в благородната 
професия! 

 
 
Вестникът  
се издава  
по проект: 

 
„Училище  
за 
Себеутвърждаване  
и  
Подготовка  
към  
Eвропейски  
Хоризонти”  
 
 
              
 
 
 
В БРОЯ  ЩЕ 
ЧЕТЕТЕ ЗА:  
 
Нашето 
представяне на 
24 май 
 
Ден на детето 
 
Ден на Ботев 
 
Дискусионен клуб 
„Здравословно 
хранене” 
 
Клуб  „Гражданско 
поведение на 
младите хора…” 

Интервю с 
осмокласници 
 
Възпоменателен 
турнир  
по тенис на маса 

 

                 
                            

 
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” 
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На празничното шествие 
 
Нима има някъде по света по-красиво шествие в чест на писмеността?! 

Би трябвало да сме горди с това, че даже и в празниците ни  има нещо 
уникално. Празничното шествие бе водено от 100-годишна икона на светите 
братя Кирил и Методий. 

Неповторимо и вълнуващо  
бе изживяването, когато се вляхме 
в множеството от ученици и 
учители под звуците на „Върви, 

народе възродени”, а хиляди граждани ни се радваха и 
ни приветстваха. Красив  е празникът, изпълнен с 
музика, песни,  детски смях, много цветя. 

Всичко това е повод да си 
пожелаем много, много успехи!  Да ни 
има, за да постигнем всичко,  към което се стремим , за което мечтаем!     
                                                                                                        

За празника написаха Анъмсер от VІІа клас и Мариян от Vа клас 

Първи юни  

 
 
 

Втори юни 
Ден на Ботев и на загиналите за свободата на 

България 

 
                           
 
              

              

 

Денят на детето- един от най-старите международни 
празници. Решението за неговото честване е прието през1925г. 
по време на Световната конференция за повишаване 
благосъстоянието на децата, проведена в Женева. 

Флагът на международния ден на детето символизира 
хармонията и свежестта със зеления фон, разнообразието и 
толерантността с разноцветните фигури, а знакът на Земята в 
центъра на флага е символ на нашия общ дом, който ни 
приютява и за който трябва да се грижим. 

Денят на  героичната и гибел  на гениалният поет и 
революционер, признателните потомци повече от столетие 
честват като Ден на всенародна почит към героите, 
отдали живота си за свободата и независимостта на  
България.  

Първото официално честване на 2 юни като Ден 
на Ботев и падналите за свобода е през 1901 година на 
връх Вола. В него участват и живи четници от Ботевата 
чета. От няколко десетилетия, освен с тържествена 
заря –проверка   повсеместно в страната, в 12 часа на 2 
юни  сирените  в продължение на три минути 
оповестяват отдаването на почит към паметта на 
загиналите за свободата и независимостта на България. 
 

"Само онзи, 
 който е свободен, 
 само той може  
 да се нарече 
 човек  
 в пълния смисъл 
 на думата" 
   

Христо Ботев 
    вестник „Знаме”   

 27 юли 1875 г. 
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Дискусионен клуб 

„Здравословно хранене” 
 

Интересни и нетрадиционни са дейностите на 
Дискусионен  клуб „Здравословно хранене”, 
който работи по проект УСПЕХ. Ръководител на 

клуба е г-жа Детелина Георгиева, преподавател по Биология и Химия в 
ОУ „Панайот Волов”.  

Целите, които са си 
поставили ръководител и 
членове на клуба са: 
осмисляне същността на 
здравословното хранене, 
усвояване на умения за 
водене на здравословен начин 
на живот и формиране на 
грамотно отношение към 
собственото здраве.  

По време на занятията по проект УСПЕХ проведохме дискусии 
на теми, касаещи здравословното хранене на човека в съвременността, като прилагахме наученото в 
клуба и излагахме своите становища. Паралелно обогатявахме познанията си за витамините, 
минералите, антиоксидантите.  Усвоявахме нови понятия, учехме се как да се предпазваме от 
хранително отравяне. Издирихме  интересни факти за ГМО- храните. Нарекохме себе си «Свежата 
дружинка».  Изработихме свои «златни» правила за здравословно хранене. 

Девиз: 
 
 

 
 
 

За своето представително занятие в началото на м. Юни «Свежата 
дружинка» изработи диплянка- флаер , 
чието съдържание обобщава всичко 
научено от членовете на клуба. Флаерът 
е предназначен за гостите на 
представителното занятие, за да ги 
посъветва, да им посочи кое е най- 
важно за здравословно хранене. 

 Посочили сме и ключа към това как 
да се чувстваме здрави и изпълнени с 
енергия. А той е..............разгледайте 
флаера, изработен от нас,  членовете на клуб «Здравословно хранене” 

по проект УСПЕХ към ОУ „Панайот Волов”! 
 
 

Ръководителят  на клуба, г-жа Детелина Георгиева, сподели за 
вестник „Отзвук”: Във времето на fast food ресторантите и на 
готовите ястия в супермаркетите, интересът към здравословната 
храна винаги ще съществува. Здравословното хранене най-общо 
означава да се доставят ежедневно на организма необходимите 
количества хранителни вещества- белтъци, въглехидрати, 
мазнини- в това число витамини, минерали и фибри. За мен 
здравословното хранене, предполагам и за повечето от нас, включва 
и  уюта в нашия дом, апетитния аромат в кухнята и добре 
подредената маса, на която цялото семейство или компания 
приятели споделят весели моменти на сладки приказки. Когато 
стартира проектът си пожелах да запаля своите възпитаници да 
превърнат здравословното хранене в свой начин на живот, да ги 
науча да обръщат внимание на съставките на храните- кое е полезно 
и кое по-малко вредно. Да ги науча да правят нещата с удоволствие, 
защото това се усеща от другите и действа заразително. До колко 
съм успяла , ще разберем от самите тях. 

По една 
ябълка 
на ден 
държи 
доктора 
далеч 
от мен! 



 4 

 
Клуб 

 „Гражданско поведение на младите хора” 
 
Осмокласниците от ОУ „Панайот Волов” се 
включиха в проект УСПЕХ, като сформираха клуб 
„Гражданско поведение на младите хора и участие 
в мероприятия по повод национални, официални, 
училищни празници и бележити годишнини” под 
ръководството на г-н  Димитър Гичев- 
педагогически съветник.  
В клуба членуват 15 ученици от VІІІа клас. 

Целите, които си поставиха членовете на клуба, са насочени 
към формиране на гражданско поведение,  активизиране на 
изследователската  дейност и изграждане на умения за 
работа в екип. 
Различните дейности по проекта бяха насочени към 
бележити дати от историята на нашия народ.  

Изследователската 
дейност бе свързана с 
Освобождението на 
Добрич и селищата от 

Добричка област. Осмокласниците се запознаха с 
дейността на Апостола на свободата и подредиха кът, 
посветен на Васил Левски. Посетиха музея на първото 

класно училище в Стария 
Добрич, опознаха бита на 
българите преди и след 
Освобождението. 
По повод 23.03. деня, в който е осъществена първата 
прожекция на филм, присъстваха на прожекция в кино 
„Икар”. 
Отбелязаха Деня на театъра, Международния ден на 
книгата, бяха инициатори в акцията „Да почистим 
училището за един ден”. Дейно се включиха в 

осъществяването на идеята „Да засадим дръвче”. Направиха своето виртуално 
пътешествие из страните, членки на Европейския съюз в  
чест на  Деня на Европа. 
   Членовете на клуб „Гражданско поведение на младите 
хора…” бяха начело на празничните прояви, поднасяха 
венци от името на Основно училище „Панайот Волов”. 
  

По този начин те усвояваха 
отговорното поведение на 
граждани и даваха пример на 
своите съученици как да се 

държат в обществото. 
На представителното занятие на клуба участниците презентираха своята дейност по 
проект УСПЕХ, което бе своеобразно обобщение на извършеното от ученици и 
ръководител. 
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Осмокласниците завършват  
 

Интервю с ученици от VІІІа клас 
 

Осмокласниците винаги са били загадка за 
нас. Само след година и ние, 
седмокласниците, ще бъдем на тяхно място. 
Интересуваше ни какво планират за в 
бъдеще, ще им липсва ли училището, какво ги 
вълнува. Ние, членовете на клуб «Млад 
журналист» по проект УСПЕХ  в ОУ 
«Панайот Волов», решихме да им зададем 
въпросите, които ни вълнуваха.  

Представяме ви интервюто, проведено с учениците от VІІІа клас с класен ръководител 
Старши учител г-жа Маргарита Желязкова. 
 
С какво ще запомните училището, където сте били цели осем години? 

Моника - Това е моето училище. През тези осем години 
получавах знания не само за света, но и за ценностите в 
живота. Тук открих първите си приятели, някои от които 
останаха такива за мен и до днес. 
 Мустафа В училище постъпих в първи клас. Най-силно ме 
впечатли г-жа Вяра Господинова- добра, внимателна, 
търпелива и разбираща. 
Красимир- Тук винаги е интересно. Вълнувах се от 
контролните и класната, какви оценки ще получа. 
Жан- Ще запомня училището с песните, които пеем и със 
спорта, с головете които съм направил. 

Осмокласниците споделиха, че като колектив всяка година правят нещо различно, посещават 
различни забележителности като Художествената галерия, Дом-паметник «Йордан Йовков», а 
Севен и Моника са участвали в преписа на «История славянобългарска». 
Къде смятате да продължите образованието си? 
Отговорите бяха различни- Природо-математическа гимназия, Професионална гимназия по 
аграрно стопанство, Професионална гимназия по туризъм..... 
За кого от учителите бихте запазили най- добър спомен и защо? 
Отговорът бе единодушен: За нашата класна ръководителка  г-жа Желязкова, защото: 

-  Винаги ни дава добри съвети; 
-  Държи се с нас, като с добри приятели;  
-  Помага ни в трудни моменти; 
-  Грижи се за нас. 

Какво бихте ни посъветвали като по-големи, като 
завършващи? 

Севен- Да учите много и 
постоянно. 
Моника- Да внимавате в 
часовете. 
Мустафа- Да се 
реализирате. 
Северин- Да знаете как да се държите с по-големите от вас. 
Жан- Да уважавате учителите. 
 
Благодарихме на осмокласниците за отделеното 
време и си помечтахме да бъдем на тяхното място. 

 
Интервюто проведоха Анъмсер, Арсения, Вероника и Светослава от VІІа клас 

 и ученици от Vа клас 
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Междуучилищен турнир по 
тенис на маса 

 
  На 22. 05. 2012г., по инициатива на преподавателя по 
физическа култура и спорт Старши учител г-н Янко Христов, 
се състоя  поредния междуучилищен възпоменателен 
турнир по тенис на маса. Домакин на паметния турнир бе 
ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич. Участваха  учители от 
училищата на гр. Добрич. 

Състезанието  се провежда ежегодно  в памет на  учителя, колегата, 
приятеля Мирослав Димитров.  

 
 
 
 
Купата бе спечелена от г-н Марин 
Нешев, преподавател в СОУ 
„Любен Каравелов” 
 

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 

Златните правила на Свежата дружинка 

 Не прекалявай със солта! 
 Ограничи захарта! 

 Приемайте източници на белтъчини  
с всяко хранене! 
 Яжте плодове-  

за профилактика и имунитет! 

Консумирайте  
зеленчуци- 
те съдържат  
витамини,  
минерали, фибри  
и много 
полезни неща 
за нашето тяло! 

   Гладни ли сте- 
хапнете плод, 
жадни ли сте- 
изпийте чаша сок! 


