
АКТОР.				  
Брой 1,   година	10 ,  март	  2015 год.    e-mail: panaiot.volov 444@ abv.bg 

На 17 февруари в 

ОУ „П. Волов“ се 

проведе конфе- 

ренция, 

организирана от 

ЦМЕДТ„Амалипе“ , на която присъстваха гости, директори и учители от 17 училища , сред които: 

Милена Дамянова- председател на парламентарната комисия по образованието и науката; народния 

представител Галя Захариева; Соня Мелоян-РИО-Пловдив; Роберто Джераси- съветник в МОН по 

малцинствените въпроси; Асен Колев- доктор по философските науки, експерт по етническите въпроси; 

инж. Ральо Ралев- кмет на район Северен; Нели Нончева- главен експерт " Образование и култура" при 

район Северен; Красимира Благоева- Директор на ОУ " В. Левски", с. Карджово; Кера Ташева- Директор на 

ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово - партньорско училище на ОУ " П. Волов" по програма 

Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище " Всеки ученик може да бъде отличник", 

раздел Малки грандове; Мария Александрова- Директор на ОУ " Гео Милев", с. Белозем- партньорско 

училище по Малки грандове към „Амалипе“; Нина Пацева- Директор на ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", с. 

Стрелци; Величка Чурчулиева- Директор на ОУ " Отец Паисий", с. Искра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животът в ОУ „П. Волов“, такъв-какъвто е 

 

 

 

 
Среща с М. Дамянова и Г. 

Захариева 

В изпълнение на химна 

на училището 

 Организаторите на 

конференцията- ЦМЕДТ  

„Амалипе“ 

Моменти от поздрав за 

гостите 

Д. Янкова 

представи нашето 

училище 
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 Работни 

моменти 

 

 

Новият Ученически парламент се състои се от 13 ученици от V до VІІІ клас. Те са с добър успех и 

организационни качества. Първоначално за членове на Ученическия парламент/УП/бяха поканени 23 

ученици от V до VІІІ клас, на които им беше разяснена дейността и ролята на членовете на УП. От тях 

се избраха 13 ученика. След тайно гласуване членовете на УП избраха своя председател – Стилян 

Митков Стефанов от VІІ 
„А”

 клас и секретар – Анета Красимирова Ошавчиева от същия клас. Те с 

гордост приеха своите постове и започнаха отговорно за изпълняват задълженията си. Всеки месец 

учениците се събират, заедно със своите ментори – В.Калева и С.Тенева, за да обсъдят изпълнението 

на мероприятията и да набележат изпълнението на предстоящите.  

Учениците-активисти 

помагат на изоставащи 

ученици да подобрят 

своя успех и да се 

адаптират към 

училищната среда. 

Стилян Митков – 7а –Председател на 

ученическия съвет 
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           През настоящата учебна година  е налице повишаване броя  на родителите, участващи в училищния живот 

като наши партньори. 

            На 18.11.2014г. се проведе среща на чаша чай/кафе/, където присъстваха 29 родители, членове на 

родителски активи по класове. Проведе се откровен разговор за решаване на проблеми по привличането на 

ученици, набелязване на мерки за преодоляване на безпричинните закъснения и отсъствия. 

           За приобщаване на по – голям брой родители към училищния живот се проведоха следните дейности: 

Участие на родители в подготовката и провеждането на тържеството за първия учебен ден. Мирем Скендер – 

майка на първокласник , поздрави учениците с настоящата учебна година, двама родители помогнаха в 

озвучаването на тържеството. При провеждане на спортния празник на 08.12.2014г. взеха участие 12 родители. 

В спортно-състезетелна и практическа дейност по темата: „Толерантност и хармония в многообразието 

участваха родителите на най-малките. Открит урок с участието на 8 родители на тема: „Зеленчуци” се  проведе в 

интерактивния кабинет с  ПГ 6годишни. На 18.12.2014г гостувахме в дома на ученичка от 5 клас, където г-жа 

Хаджиева, г-жа Калева и г-жа Еленова, майки и  деца  приготвиха коледни сладкиши. На 22.12.2014г. се организира 

коледна изложба с участието на майки и баби, които бяха приготвили вкусни изкушения. Благодарим за 

активното участие и партньорство на родителите!            

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                               Обучения на родители                                            Родителски клуб на поколенията-работна среща 
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В отговор на проблемите - работа по проекти  
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Какви са решенията? 

           През настоящата учебна година                     

училището ни работи по  проекти, за да 

намали отпадащите от училище ученици, 

да подобри постиженията и успеваемостта 

им, да направи живота им интересен, да 

осмисли свободното им време. В 

извънкласни форми са ангажирани 114 

ученици. 

            По проект УСПЕХ работят 14 клуба и 

ателиета. Те играят, рисуват и 

драматизират, изучават историята, 

културните забележителностти, възпитават 

се в хуманност и човеколюбие, пътуват в 

света на изкуството и музиката. През м. 

април ни очаква спектакъл от 

заключителните изяви на клубовете.  

          Интересни събития предстоят и в 

програмата мярка «Без отсъствие» . Чрез 

анкета сред учениците по темата «Какво ме 

тревожи?» проучихме потребностите им. И 

ето предстоящите дейности през март и 

април: екскурзия до с. Дорково, общ. 

Велинград; Зелено арт-училище в гр. 

Брацигово, обл. Пазарджик; посещение на 

театрална постановка; Ден на ученическото 

самоуправление; Ден на отворените врати. 

Проблемите в цифри 

        Общият брой на децата от 

подготвителните групи и 

учениците в ОУ „Панайот Волов“ 

през настоящата учебна година е 

703. През изтеклата 2014/2015 

учебна година броят им е бил 

720. Петдесет и шест /56/ от тях 

миналата учебна година са 

носители на голям брой 

неизвинени отсъствия. Двадесет и 

трима /23/ имат над 100 

извинени отсъствия, 24 ученика 

са наказани, 87 са с поправителни 

изпити. Има и отпаднали от 

училище ученици: 4 ученика 

поради отсъствия, 11 поради 

заминаване в чужбина, 3 са 

сключили ранен брак, 1 отпада по 

социално-икономически причини 

и един – поради  сериозно 

заболяване. Фактите са тревожни, 

но не и отчайващи.  

       Чрез дейността на екипите за противодействие на 

отпадането на ученици от училище се полагат усилия 

за връщането на децата обратно в класната стая и 

намирането на това нещо, заради което да останат 

там. С помощта на интерактивни методи и дейности, 

образователна подкрепа, включване в ателиета по 

интереси и предоставяне на занимания , се помага на 

децата да развият своите умения и знания, да намерят 

нови приятели и да придобият вяра в собстевните си 

въможности. 

 

Най-верните приятели – родителите. 

 Най-големите дарители – учителите.  

Най-добрите учители – децата. 
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      С народните обичаи ние се приобщаваме към общочовешките ценности и добродетели. Те 

са извор на родолюбие и красота. Празниците и обичаите ни дават възможност да опознаем 

света, своите вълнения и общността. Украсата, костюмите, музиката, танците възпитават 

естетически чувства. Подготовката на празници създава ярки колективни преживявания, 

атмосфера на радост, симпатия и дружелюбност. Много от семейните обичаи показват   

принадлежността към семейството, рода, към етническата и верска общност. Въпреки 

различните им елементи, в основата си те са близки. Обичаите и обредите за изиграли важна 

роля за опазване на етническото самосъзнание и понятието за етническа принадлежност на 

дадена група към определен народ. Тази роля на обичаите за запазване на етническата 

принадлежност на носителите на традицията в областта на народния бит и култура обяснява 

също така тяхното запазване и предаване от поколение на поколение. Ето защо ние в училище 

ги пресъздаваме, за да ги съхраним. Събираме носии, вещи от бита, сечива и с тях обновяваме 

кътовете в класните стаи и коридори.      

                               Обучения на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостуване в семейства по 

празници 

Етнографски кътове в 

училище  
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УЧИМ СЕ ЗАЕДНО 

     Сега разбрах какво е студент. Учиме се заедно. Те учат 

нас в часовете по български език и литература, а ние 

учим тях как да станат по-добри учители. Много се 

старая, когато часа води студентката. Стараят се Ангел, 

Марин, Шашине и Жулиета. Искаме тя да ни изпита, да 

ни похвали, да ни пише добра оценка. Скоро се 

разделихме с нея. Мъчно ми е. Дано не ни забрави! 

Бейзат Невзат – 5б клас 

Най – добрият клас? 

 Това е нашият клас! 

Получаваме шестици, 

макар и рядко е това. 

Получаваме петици. 

Дали заслужени са 

те? 

Има двойки, 

има тройки, даже и 

четворки.  

Ние не закъсняваме за 

училище! 

Ние търсим съучениците си, 

ако ги няма! 

Ние сме по местата си, 

когато започне часът! 

Ние си помагаме докато 

успеем! 

Ние уважаваме всички в 

класната стая! 

Ние следваме съветите на 

нашите учители! 

  

Традициите в българския фолклор – 

обреден хляб-автор Бейзат Невзат – 5б клас 

П
р

о
л

е
тн

о
 п

р
о

б
у

ж
д

а
н

е
  
н

а
 п

р
и

р
о

д
а

та
 



                         Фактор.                                                        стр. 7                                              март  2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                    Учене и успех 

                           /есе/ 

Виолета Юлиянова -7б 

          

        

           Ние учениците трябва много да учим, 

защото ученето е ценно. Мечтата ми е да 

получа диплома, да стана абитуриентка, а 

после и репортер във вестник или телевизия. 

Ученето е много трудно и не всеки може да се 

справи. Трябва голямо желание, търпение и 

много труд. Аз имам желание, но това не 

стига. Успехът още е далече от мен. Но много 

силно искам да успея. Ще започна сериозно 

да уча, много ще уча. Вярвам, че ще успея да 

сбъдна мечтата си.  

      Ще ме видите репортер.  

Учене и успех 

/есе/ 

Текст и рисунка: Светла Генова- 7б 

 

      

 

 

         Всички деца трябва много да учат, ако искат да 

успеят. Трябва много, много да учат и да се трудят. 

Успехът означава добър живот, добра професия.  

       От малка мечтая да съм абитуриентка, а после да 

завърша и висше образование. Защо да уча? Защото 

ученето е забавно, интересно, но и трудно. Но аз пак 

искам да уча. Искам да успея, а успехът идва с учене. 

Колкото повече учиш, повече ще успееш. Аз искам да 

успея, защото без успех за мен човекът е нищо.  

       Имам цел- да завърша образованието си, да имам 

добър и хубав живот. Хубав живот? Да съм свободна. 

Добър живот? Да е спокоен…… 

  

„Не плачи, майко, не тъжи, 

че станах азе хайдутин“ 

Героят се сбогува с майка си и тръгва по пътя на 

борбата. Картината на сбогуването е пълна с тревога, 

тъга и болка. Майката страда, че синът й може млад да 

загине, но трябва да го подкрепи в избора.                                                    

                                                              Стилян Митков – 7а 

„ А аз ще те либе прегърна 

С кървава ръка през рамо“ 

Картината на победното завръщане е изпълнена с 

радост. Победителите ги срещат с цветя и венци. За 

всички е празник. 

Иван Ошавчиев – 7а 
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Деца, как вика котето? 
– Мяуу… 
– А как вика кучето? 
– Бау,Бау… 
– Ами кончето как вика? 
– СЪБИРАААААМ…. 

 СТАРИИИИ…. ПЕЕЧКИИИИ 

…. ПЕРАЛНИИИИ… БОООЙЛЕРИ.. 

       

                                                                                                       

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/безглаголно съчинение/ 

       Зън-зън. Дум. Тряс. Дум-дум. Туп. Пляс. 
Уф! 

       Бля-бля. Дрън-дрън. Мън-мън.  

       Чук-чук. Въй. Опа! Дрън-дрън. Вря-вря. 
Дъра-бъра. Уф! Вън! Сакън. Млък! Ох! 

       Зън-зън. Еха! Хахо-хи-хи. Фръц-фръц.  

       Тряс-прас……… 

Дженгиз и Стефан от 6в 

Учителката:  

- Красимире, кажи две 

местоимения?  

- Кой, аз?  

- Браво, Красимире. 

Майката пита Асан какво прави 

толкова време на компютъра. 

- Ровя в кошчето. 

- - Браво бе, затова ли те 

уча да ровиш из 

боклуците?! 

 

Митко:-Може ли до 

тоалетна?  

Г-жата:Може на 

дъската.  

Митко:-А-а-а-а-а, на 

дъската да се 

изпикая?! 

 

 

Над броя работиха: 

Стилян Митков; Дженгиз Осман; 

Стефан Михайлов; Иван Ошавчиев; 

Светла Генова; Виолета Юлиянова; 

Бейзат Невзат; Камелия Асенова; 

Жулиета Симеонова 

На английски между 
приятели 

- Сокерес ту ю? 
Другия отговаря: 

- Шукар съм, тенкю. 

Учителка по английски: 

- Преведете думите, 
които не знаете! 


