Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна

Брой 19, април, година 2017

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април
22 април – Ден на Земята
Седмицата на Земята в
ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна

Четете в броя:
Проект „Да се храним разумно“ – стр. 2

Програма „Екоучилища“ – стр. 7

Какво стои зад храната – стр. 4

Програма „Учим за гората – стр. 10

Палмово масло и преработени храни –
стр. 5

Представителна изява – стр. 13

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВАМЕ НИЕ!
ОУ „Стоян Михайловски“ - град Варна
е носител на Зелен Флаг от 2002 г. и вече
15 г. работи в сферата на екологичното
образование и възпитание.
С поредица от мероприятия на 18
април стартира седмица, посветена на
Земята. Дейностите обединят децата в
стремежа към опазване на Планетата.
Засадихме:
100
фиданки,
които
спечелихме от играта с награди "Хиляди
дървета за децата на България" от
Фондация "77" и 10 фиданки, подарени
от родител. Учениците
проучиха
„Откъде идва храната“, „Колко вода
изразходва
човечеството
за
производство на храна“, запознаха се
със справедливата търговия и изиграха
игрите „Откъде е нашата храна“, „Колко
струва бананът“, а по математика
изчисляваха проценти на водата за
производството на храна. Петъкът бе
посветен на разхищението на храната.
Всеки
ученик
носеше
емблема.
Раздадоха
се
бюлетини,
които
призовават ученици и родители да не
разхищават храната. Проведе се
изложба на домашни любимци. Събраха
се рецепти за ястия. Експонира се
изложба с рисунки и плакати за Земята.
Проведе се акция „Дари книга на
приятел“. Учениците донесоха книги,
които ще бъдат дарени на деца в
неравностойно
положение.
В
библиотеката се проведе маратон на
четенето с представител на читалище
„П. Славейков“ – район „Владислав
Варненчик“. Проведоха се уроци с
екологична насоченост.

Светът е хубав – стр. 15

Проект „Да се храним разумно“

През учебната 2016-2017 година ОУ „Стоян
Михайловски“ работи по екопроект - „Да се храним
разумно“. Първите стъпки изискваха да се създаде
екокомитет и да се направи прегледа на храната в
училищната лавка. Извърши се анализ на данните от
прегледа на храната. Отчетоха се резултатите. Изготви се
план за действие, с който учителите бяха запознати на
работна среща, а учениците – в часа на класа. Изработи
се екокод. Извърши се мониторинг и оценка.
Цялата училищна общност проведе много дейности, в
които учениците взеха активно участие, научиха много и
се забавляваха. В редица дейности взеха участие и
родителите. Проведоха се много уроци с екологична
насоченост.

стр. 2

Как
нашите ежедневни действия могат да помогнат за
опазване на околната среда, да зачитат човешките
права и да подобрят благосъстоянието на
обществото?
Изборите, които правим за нашата храна, оказват
преки или косвени последици върху климата, върху
използването на ресурси като вода и земя, и върху
способността на хората да се изхранват и да живеят
достоен живот, тук и отвъд граница.
Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя
Екоучилища от девет страни – членки на ЕС в
изследването на начини за по-отговорен избор на
храна. Защото нашите избори могат да променят
света към по-добро.

Какво ядем?
Откъде идва храната ни?
Как е произведена храната ни?
Колко храна консумираме?
Колко храна изхвърляме?
Как храната ни въздейства върху
планетата?

Проект „Да се храним разумно“
ДЕЙНОСТИ
Среща с фермер
На 18.01.2017 г. се проведе среща-разговор с ученици от ОУ
„Стоян Михайловски“, град Варна и фермер. Наш гост беше г-н Стоян
Великов, който разказа за създадената от него модерна кравеферма.
Той отговори на много въпроси и разясни за сортовете зърнени култури,
които се отглеждат в региона. Засегна въпроса за справедливата
търговия.

Да подаря плод или зеленчук на приятел
Игра „От мен за теб“
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Беседа с училищния лекар
Проведе се беседа с училищния

лекар за разумното хранене по
въпросите за определяне на
вкусови навици, за видовете
храни, за режима на хранене, за
полезните храни и напитки, за
вредните храни или ограничени
храни.
Сезонни и местни подправки

Учениците засадиха и отгледаха
От 26.01.2017 г. до 01.02.2017 г. с ученици от начален етап се сезонни и местни подправки и
поведе играта „От мен за теб“. Учениците си размениха плодове и проучиха как и къде се използват.
зеленчуци с послания. Проведе се дискусия за ползата от свежи и
сезонни плодове и зеленчуци, както и за предимството на местните и
сезонните продукти. Резултатите от играта се записваха на екотабло във
фоайето на училището.

Да се храним с местна и сезонна храна!

0

Чубрица

В кулинарията навсякъде се
използва основно вида Satureja
hortensis или лятна чубрица, докато в
традиционната
медицина
найшироко приложение намират Satureja
douglasii (или yerba Buena) – в
Америка и Satureja thymbra – в
Средиземноморието
и
нашите
географски райони. И двете билки
съдържат значителни количества
карвакрол и тимол – есенциални
масла от типа на фенолите.
В 100 г суха чубрица се съдържат:
• 12% диетични фибри
• 25% ниацин (В3)
• 130% пиридоксин (В6)
• 83% витамин С
• 177% витамин А
• 474% желязо
Наред с отличните кулинарни качества на чубрицата като подправка, • 210% калций
тя има и доказани лечебни свойства. Чубрицата стимулира дейността на • 94% магнезий
стомаха и червата, затова тя е изключително подходяща подправка за • 265% манган
трудно смилаеми храни, като варивата – боб, леща, грах и т.н.

Проект „Да се храним разумно“
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КАКВО СТОИ ЗАД ХРАНАТА?!
Колко вода е необходима за производството на.....?
Оказва се, че за да намалим разхода на живителната течност, просто трябва да сменим начина си на хранене.
Любопитно, нали?
Производството на месо изисква изразходването на много повече вода от това на зеленчуци. За да бъде
произведен 1 кг месо са необходими между 5000 и 20000 литра вода. При пшеницата необходимата вода е
между 500 и 4000 литра. Драстичните разлики идват от факта, че при калкулацията на течностите необходими за
получаването на месото се смята водата, която пият животните и тази, която е необходима за порастването на
тяхната храна.
Вероятно ще си кажете, че свинското в магазина вече е произведено и ви очаква на щанда в магазина. Ако
обаче купувате често храна, за която е използвана огромно количество вода, производителите ѝ ще продължат
да увеличават производството ѝ.

КОЛКО ВОДА Е НЕОБХОДИМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА.....?

1 кг домати
214 литра

1 кг картофи
287 литра

едно яйце
196 литра

1 кг свинско
6 000 литра

1 кг царевица
1 211 литра

1 кг ябълки
70 литра

чаша чай
35 литра

хамбургер
2400 литра

1 кг жито
1 892 литра

1 кг ориз
4500 литра

1 пиле
4 325 литра

чаша мляко
200 литра

Колко вода е необходима?

Игра „Колко струва бананът“. Обсъди се въпросът за справедливата търговия.

Знак за
справедлива
търговия
върху стоките

Проект „Да се храним разумно“
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Палмово масло и преработени храни
Палмовото масло е най-използваното растително масло в Европа и през 2000 година се е превърнало в найтъргуваното растително масло в света. Намира се в 50% от всички промишлени преработени стоки, като храна
(бисквити, шоколад, сладолед, чипс), но също така в козметични продукти, почистващи препарати, животинска
храна и дори в моторните горива. Повечето от производството се извършва в Индонезия и Малайзия,
последвано от Тайланд, Колумбия, Нигерия, Папуа-Нова Гвинея и Еквадор.
Разрастването на масата плантации от монокултури в миналото ги превръща в основния двигател за
обезлесяването в Индонезия. Нивото на обезлесяване в Индонезия е едно от най-високите в света. Всяка година
повечето от горите и уязвимите торфени местообитания, които действат като важни поглъщачи на въглерод,
биват изгаряни. Като резултат Индонезия е един от най-големите източници на
парникови газове в света, въпреки че не е индустриална страна. Унищожаването на
ценни екосистеми заплашва и дивата природа от изчезване. Като следствие от
обезлесяването орангутаните, тигрите в Суматра и слоновете се превръщат в три от
многото видове, изправени пред риска от изчезване.
По отношение производството, е необходимо да се
спре обезлесяването, да се подкрепят приоритетно
общностите в опазването и защитата на техните гори и
насаждения, като се насърчи управлението им по
устойчив начин. А за нас, като потребители, най-добрият
подход е да избираме храни, които не съдържат
палмово масло.

Защо е вредно палмовото масло?
За съжаление последните проучвания от ефекта на палмовото масло са почти категорични, че то не е
безвредно. Независимо от полезния ефект на съставките му високото съдържание на палмотинова киселина,
която е основната наситена мастна киселина в него, оказва, подобно на някои от мастните киселини в
животинските мазнини, неблагоприятен ефект - повишава ю нивата на т. нар. лош холестерол.
Има обаче и друг аспект, който е добре да се знае. С извличането на мазнините от млякото се извличат и
много от полезните за здравето мастноразтворими витамини като витамин А и витамин D. Затова модерните
технологии и хранене включват при отнемане на част от млечната мазнина да се възстановят загубените при
процеса витамини.
Специално внимание трябва да се обръща на витамин D, защото в нашите географски региони ние го
приемаме достатъчно и с традиционните растителни храни. Този витамин е с огромно значение и за имунитета,
и за раковите заболявания, и за остеопорозата. Липсата му е проблем не само в страните на Северна Европа, но
дори и в тези от нашия регион. Едно от последните проучвания показва, че витамин D е в дефицит при много
голяма част от населението в България.

Вредни ли са за здравето преработените храни?
Всички преработени химикали, които се използват в храните, имат сериозно вредно въздействие върху
човешкото здраве и върху нашите нива на енергия и нямат място в хранителния режим на съвременния
здравомислещ и добре осведомен човек.
Хидрогенираните масла са масла, които често са здравословни в своето естествено състояние, но бързо се
превръщат в отрови чрез преработката, през която преминават. Полезните натурални масла като палмово,
соево, царевично или кокосово масло се нагряват при високи температури и се поставят под въздействието на
няколко атмосфери налягане. След това се инжектира катализатор за няколко часа. Катализаторът обикновено е
метал като никел, платина или дори алуминий. Настъпват промени и увеличаване на плътността на
молекулярната структура, така че вместо в течно състояние при стайна температура, вече имаме полутвърдо или
твърдо масло. Говорим за частично или напълно хидрогенирани масла.

Съвети за избягване на хидрогенираните масла
За да избягвате хидрогенираните масла, повечето от вашите храни трябва да бъдат в сурово - най-близко до
естественото им състояние. Това означава да консумирате повече плодове и зеленчуци, както и органични
местни меса. Колкото по-чисти храни от природата консумирате, толкова по-малко опаковани и преработени
храни ще има на вашата трапеза. Повечето пакетирани и преработени храни са приготвени с хидрогенирани
масла, за да се увеличи техният срок на годност.
Това наистина означава промяна в начина, по който мислим за храната. Истинските храни са тези от
природата, в естественото им чисто състояние, а не тези, които идват опаковани от фабриките. Трябва сами да
направите най-добрия избор.

Проект „Да се храним разумно“
Среща в детска градина „Приказка“
На 17.02.2017 г. се проведе среща между ученици
от ОУ "Стоян Михайловски" – Варна и децата от
четвъртите групи на ОДЗ "Приказка" - град Варна.
Учениците запознаха децата с дейностите, които са
осъществили в своето училище за намаляване
потреблението на вода и електроенергия. Изгледаха
презентация под формата на приказка за значението
на енергоспестяването. Подариха
флаери с
информация
за
родителите
и
ламинирани
енергоспестяващи знаци, които да поставят в детското
заведение. Децата обещаха да върнат визитата и да
подготвят изложба на тема "Вода".
Ние пестим електроенергия. Включете се и Вие!

Големи и малки
На 24.03.2017 г. се проведе среща между децата от
четвъртите групи на Детска градина „Приказка” и
ученици и учители от ОУ „Стоян Михайловски” –
Варна.
Бъдещите
първокласници
разгледаха
Природния дом, библиотеката, класните стаи,
кабинета по природни науки, а в кабинета по физика
ученици им демонстрираха опити за водата,
статичното електричество и др. Големи и малки
засадиха в двора на училището плодно дърво, с
пожелание да се множат успехите на двете учебни
заведения.
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Изнасяне на уроци с екологична насоченост по
всички учебни предмети

Определяне дълбочината на Атлантическия океан.
Стопанско значение и използване на водите на
Световния океан

"Характеристика на горски природни зони" практическа работа за синтезиране на информация и
попълване на таблица по определен алгоритъм с
ученици от 7 клас

Приготвяне на сандвичи по Домашна техника и
икономика

Програма „Екоучилища‘
Защита на Зелен флаг
На 11 и 12 ноември в комплекс „Св. св.
Константин и Елена” град Варна се проведе работна
среща с представители на Програми „Екоучилища”,
„Учим за гората” и ПП „Златни пясъци”.
За осми път ОУ „Стоян Михайловски” с гордост
защити престижната награда „Зелен флаг” и получи
грамоти по проект „Да намалим отпадъците” и за
активно участие в Глобалните дни за действие.
Програма “Екоучилища” е международна програма,
която стартира през 1994 година в отговор на
предизвикателството за обединяване на усилията на
младите хора за разрешаване на екологичните
проблеми и работа по програми за устойчиво
развитие.

„Най-големият урок в света“
а

На 22.03.2017 г. ученици от 6 клас при ОУ “Стоян
Михайловски“ град Варна се включиха в инициативата
на Уницеф „Най-големият урок в света”. Тема на
дискусията беше една от Глобалните цели за
устойчиво развитие - изкореняването на бедността. С
интерес учениците се запознаха с предоставените им
материали за бедността по света и потърсиха решения
на проблемите на хората, живеещи в нищета. Класът
се запозна с формите на неравенство и всеки ученик и
изказа свои предположения за начини за премахване
на глада в бедните страни.
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На 31.03.2017 г. учениците се включиха в акция
„Да почистим Варна“.

Толерантни и добри
От деца за деца
Във връзка с Международния ден на толерантността
16.11.2016 г. в ОУ „Ст. Михайловски“ се проведе
дарителска кампания – „Подарък за дете в
неравностойно положение”, в която се включиха деца
от подготвителна група и ученици от начален и
прогимназиален етап. Участниците в кампанията имаха
възможност да се запознаят с презентация за
декларацията на ООН, призоваваща за толерантност в
богатото многообразие от култури по света, хармония
в многообразието и отричане на дикриминацията.
На 19.12.2016 г. ученици от ОУ „Ст. Михайловски“
предоставиха дарение от 96 пакета с подаръци –
играчки, топки, книжки и др. на стойност 2160 лв. на
Комплекса за социални услуги за деца и младежи от
община Варна.
Дарението ще бъде разпределено между 8 центъра
за настаняване от семеен тип, в които живеят 97 деца и
младежи с и без увреждания.

Програма „Екоучилища‘
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Отбелязване на световния ден на възпоменание
за жертвите от пътнотранспортни произшествия
20.11.2016 г.
По повод Световния ден на възпоменание за
жертвите от пътнотранспортни произшествия –
20.11.2016 г. учениците от начален етап се включиха в
кампанията за безопасност на децата в автомобилите
„С предпазен колан на задната седалка”, организирана
от Солвей Соди с подкрепата на Община Варна и РУО
Варна. Ученическата общност участва в симулативни
игри, осъществени със съдействието на доброволци на
БЧК и медицинската сестра в училище, свързани с
безопасността на движение по пътищата и оказване на
първа помощ при катастрофа.

Отбелязване 7 ноември - Световния ден на
Екоучилища

Програма „Екоучилища‘
31 октомври – Ден на Черно море

21 март – Международен ден на водата
По случай Международния ден на водата
учениците
направиха
презентации,
написаха
литературни произведения, участваха в национални
конкурси, в часа на класа се запознаха със значението
и опазване на водата на планетата Земя.
7 ноември – Световен ден на Екоучилища
Денят на Екоучилищата – 7-ми ноември беше
тържествено отбелязан в ОУ „Стоян Михайловски”.
Отбелязването на празника беше съпроводено с
редица дейности:
• Тържествено откриване с изнасяне на Зеления флаг;
• Училищен конкурс „Есенна изложба от природни
материали”;
• Награждаване с грамоти и предметни награди на
победителите в конкурса;
• Засаждане на 7 фиданки в двора на училището
дарени от родители;
• Беседа с учениците за пожарите в гората и влиянието
върху околната среда;
• Разходка в Морската градина;
• Почистване на училищния двор;
• Провеждане на уроци с екологична насоченост в
кабинет „Природен дом”.
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Моят домашен любимец
На 24.04.2017 г. се проведе изложение на
животни под надслов „Моят домашен любимец“.
Учениците
представиха
своите
домашни
любимци: кучета, заек, канарче и др. и разказаха
как се грижат за животните, за да се чувстват
добре, с какво ги хранят, от какви медицински
грижи се нуждаят и др. С ентусиазъм заявиха, че
животните са членове на техните семейства.

Програма „Учим за гората“
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Пролетен лагер в град Трявна
Пролетен лагер с 43 ученици от I и II клас от ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна се проведе от 10 до 14
април 2017 г в Туристически комплекс “Балюва къща”, разположен в гр. Трявна.
Изпълниха се седемте стъпки от Програма „Учим за гората“.
Стъпка 1: Научи се да се забавляваш сред природата
Лагерниците наблюдаваха природата
– климатичните промени, гората, водата, растителността и
животинския свят. Навлизайки в гората ние съзерцавахме природата чрез сетивата си. Преминахме през мостче
и дочухме шума на реката. Чухме песента на птиците, дочухме шума на листата и помирисахме цъфналите
цветя. Изпълнихме практически упражнения по чучствителност чрез използване на сетивата. Тествахме климата.
Влизайки в гората ние усетихме топлото време и горещото слънце. Термометърът показваше температура,
близка до тази на летния ден. Наблюдавахме времето и измериха температурата. Научиха за промените в
климата. Разучихме терена. Проведоха се спортни игри на открито и турнир по футбол за момчета. Всеки
участник в турнира получи по една раничка.
Стъпка 2: Изживей и наблюдавай природата. Дейност: „Земно изкуство за деца“
Целта ни беше да придобием по-ясна представа за разнообразието в природата. За начало имахме задача да
съберем различни горски материали: листа, клонки, пера, цветя, камъчета и др. След това ние си
сътрудничехме, и по групи създадохме произведение на земното изкуство.
Проведе се състезание за земно изкуство, наградиха се най-хубавите пана – изработени с природни материали с
грамоти за 1, 2, и 3 място.
Децата рисуваха природата с ентусиазъм. В своите рисунки изразиха своите настроения, впечатления и лично
отношение към природата.
Стъпка 3: Научи за екологичната мрежа
Наблюдавахме разнообразието от растителен и животински свят. Изучавахме с интерес тревистите растения,
храстите, дърветата и цветята. Научихме за горските мравки, дървесната жаба, щъркелите, катериците, за много
видове птици и други представители на животинския свят.
Наблюдавахме растителния и животински свят в реките и езерата – риби, жаби, водорасли и др. Научихме за
екологичната мрежа и съобществата.
Стъпка 4: Научи за взаимодействието между човек и природа
Игра: „Търсим следи“
Задача 1. Застанете неподвижно в гората. Вслушайте се. Отворете очи и кажете!
- Звуци и шумове от организми, живеещи в гората: чухме шума на птиците и близката река.
- Звуци и шумове от човешка дейност: шум от течащата вода на близката чешма
Отговорихме на въпросите: Кои звуци и шумове преобладават? и Кои звуци и шумове бихте искали да
преобладават и защо?
Задача 2. Хората и организмите оставят след себе си следи. Открийте тези следи в гората и ги опишете!
- следи от хора: свличане на пръст от нашата гора, хвърлени бутилки от вода, безалкохолни напитки и опаковки
от храни, шум от коли и влакове.
- следи от животни: в началото на гората малки кученца.
Отговорихме на въпросите: Има ли следи, оставени от самите нас? Често ли оставяме такива следи? Какви следи
вече няма да оставяме? Как да пазим нашата гора?
Задача 3. Отговорете на въпросите: Кой сезон сме сега? Как се променя природата през пролетта?
Проведената дискусия по въпросите беше полезна за нас, защото ние заедно решихме, че трябва да пазим
нашата гора чиста и да не оставяме човешки следи в нея, следи които нарушават нейната хубост и цялост.
Стъпка 5: Вземи решения по екологични проблеми
Проведохме викторина „Обичам и пазя природата”. Горите служат на хората за много неща. Някои имат
икономически интереси, някои ги е грижа за горите заради социалните им и културни ценности, а има и други,
които ги интересуват биологичните ценности на горите. Всички перспективи са еднакво важни и често се стига
до конфликт на интереси. Стигнахме до извода, че всеки човек е отговорен за опазване на природата и горите и
със своята дейност и решения той допринася за това.
Стъпка 6: Бъди отговорен за бъдешето
За да направим добре основани решения и по-добър избор на действия, за да поддържаме и подобряваме своя
начин на живот и своята отговорност към бъдещето проведохме игри: «Бързи смели, сръчни» и «Изкачване по
планински склон» за опознаване на гората и оцеляване в нея. Учениците разбраха, колко са важни знанията за
природата и физическите качества за оцеляване сред природата.

Пролетен лагер в Трявна
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Пролетен лагер в Нисово
Пролетен лагер в Нисово
От 10 до 14 април 2017 г. в с. Нисово се проведе
пролетен лагер с 45 ученици от IV клас на ОУ „Стоян
Михайловски“, град Варна. Лагерниците посетиха
музея Абритус, пещерата „Орлова чука“, екомузей
„Аквариум" – Русе. В навечерието на Великден
боядисваха великденски яйца.
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Представителна изява по Проект „Да се храним разумно“
Изложба „Постните ястия на баба“
Във фоайето на училище „Ст. Михайловски” се
проведе представителна изява по проект „Да се
храним разумно“ и изложба „Постните ястия на баба“.
Идеята е да върнем на трапезата българските ястия,
които се приготвят с продукти и подправки, характерни
за региона. Учениците проучиха ястия, присъствали на
трапезата на българите в миналото и днес. Направиха
и избор на рецепти, които са свързани със
здравословното хранене. Съвместно с родителите си
приготвиха: салати, основни ястия, десерти, с които се
експонира изложба с дегостация. На изложбата
присъстваха родители и гости.
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Представителна изява по Проект „Да се храним разумно“
Представителна изява
Истинска храна
В ОУ „Стоян Михайловски“ се проведе
представителна изява по проект „Да се храним
разумно“, финансиран от Българско движение „Син
флаг”. Учениците приготвиха нектари, чай и печени
картофи в кабинета по готварство, които раздадоха на
гости и ученици. Бяха използвани закупените по
проекта електрическа печка, две електрически кани,
блендер, дъска за рязане, кухненски престилки и тава.
Проведоха се разговори за истинската храна и как
да се храним разумно.
Тези действия допринесоха за мобилизирането на
младите хора да разберат по-добре взаимосвързания
свят, в който живеят, да бъдат мотивирани, за да
предприемат действия в полза на глобалния проблем
за отговорен начин на хранене. Направиха се два
плаката и се раздадоха 200 флаера, за повишаване на
информираността на родителите и по-широката
общност.
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Светът е хубав
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Здравословното хранене

Моето любимо дърво

Храненето е важна част от нашия живот, но
много хора не го осъзнават. Повечето деца закусват с
нездравословни храни, като чипсове, снаксове,
бургери и други вредни храни.
Здравословното хранене означава да ядем
повече плодове и зеленчуци, защото съдържат
витамини. Човешкото тяло се нуждае и от млечни
продукти, които са необходими за костите. Важни за
растежа са месото и чистата питейна вода. Трябва да
пием повече вода, защото и тя е нужна на човешкия
организъм. Трябва да се яде по пет пъти на ден, но в
ограничени количества, защото в противен случай
хората затлъстяват. Нужно е да спортуваме по-често.
Ако се храним по този начин, ще бъдем по-здрави и
силни.
Виктория Господинова, 5а клас

Всички хора имат нужда от почивка и избират
различен начин за релаксация. Аз, както всички се
нуждая да си отдъхна от уроците и домашните.
Единствено, когато седя под стария дъб на село и
размишлявам, мога да си почина от оживения град и
напрежението.
Този величествен дъб е моето любимо дърво,
защото винаги, когато искам да избягам и да се скрия
от всички, отивам при него и разсъждавам над
проблемите ми.
През летните горещини често отиваме с мои
приятелки под стария дъб, защото огромната му
корона пази сянка и хладина. Играем на какви ли не
игри, събираме жълъди, правим си пикници и берем
цветя. Времето, когато сме при величественото дърво,
минава неусетно бързо.
Този голям дъб е много красив, както през
лятото, така и през зимата. Зимно време животните са
се скрили по хралупите си, но старият дъб, покрит
целият в сняг, стои непокътнат и все така величествен.
Дърветата са много важна част от нашия
живот, но много хора не го осъзнават. Често изсичат
горите незаконно неосъзнавайки, че трябват много
години, за да се възстановят дърветата . Въздухът в
една гора е много по-чист и свеж, отколкото в
оживения град. Дърветата са "белите дробове" на
планетата Земя!

Здравословното хранене
Здравословните
храни
са
плодовете,
зеленчуците, както и месото в умерени количества,
такива са и млечните продукти. Те укрепват костите и
зъбите.
Повечето хора страдат от затлъстяване и това се
дължи на употребата на вредни храни, като чипс,
сладкиши и много други.
Здравословното хранене е начин на живот. Този
начин на живот означава да се храним правилно и да
спортуваме.
а
Вилизара Ст. Стефанова, 5 клас

Здравословното хранене

Добрина

Здравословното хранене е важна част от живота
ни, но много хора не го осъзнават. Повечето деца
закусват с нездравословни храни, като бургери,
чипсове, гризки и др. вредни храни. Здравословно
хранене означава да ядеш повече плодове и
зеленчуци, защото те съдържат много витамини.
Тялото на човека се нуждае и от млечни продукти,
които са необходими за костите. Важни за растежа са
месото и чистата питейна вода. Трябва да се пие
повече вода. Препоръчително е да се яде по пет пъти
на ден, но в по-малки количества, защото в противен
случай хората затлъстяват.
Нужно е да се спортува по-често, а ако се храним
и здравословно ще бъдем по-здрави и силни!
а
Денислава Димитрова, 5 клас

Край едно село имало голяма нива, а в нея –
плашило. То носело стара, синя шапка и риза. Очите му
били черни, а обувките грозни и окъсани. Една вечер
се извила страшна буря. Валял дъжд като из ведро.
Мокра и премръзнала от студ мравка видяла
плашилото, отишла при него и го попитала:
- Мило плашило, ще ми дадеш ли обувките си?
Бурята отнесе къщата ми и сега децата ми нямат дом.
- Разбира се. – отговорило плашилото.
След три дни мравката пак отишла при
плашилото и казала:
- Добро плашило, слънцето много ни пече. Ще
ни дадеш ли сламената си шапка?
Плашилото свалило шапката и с усмивка я
подало.
Един ден край плашилото минали селяни. Те му
казали да се маха от нивата, защото е грозно и
ненужно. Мравката чула това. Отишла при плашилото
и му предложила да живеят заедно.
Сега вече то имало дом и приятели и никога
вече не оставало само. Добро с добро се отплаща.
а
Виктория Петкова, 2 клас

На белия стобор
На белия стобор цвърти в задружен хор
крилатата чета на малките врабчета.
Трохи едно кълве пред малката вратичка,
за зрънце други две край него се боричкат.
Към тях едно дете от своя дом изтича,
тъй мъничко е то, че също на врабче прилича.
а
Александър Стоянов Тодоров, 3 клас

Забавно е да си ЕКО
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Откъде идва нашата храна?

Редакционна колегия: Румяна Георгиева и Ася
Асенова със съдействието на всички учители.

