Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна

Брой 16, април, година 2014

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април
Седмицата на Земята в ОУ
„Стоян Михайловски“
започва от днес – 22 април
С поредица от мероприятия на
22 април стартира седмица, посветена
на Земята. Дейностите ще обединят
децата в стремежа към опазване на
планетата: тържествено откриване с
издигане на зелен флаг, тематична
изложба „С грижа за Земята“, конкурс
за есе и стихотворение
„Зелено
бъдеще за децата“, почистване на
училищния двор, засаждане на цветя.
В инициативата е предвидена
среща с представител на Дружество
за защита на птиците във Варна с
образователни игри на открито с
ученици от 1-4 клас и организирани
посещения на обекти от природната
среда на региона Налбанка, Ментеше
и Върбанова тумба за ученици от 5-7
клас.
За първи път Денят на Земята се
отбелязва официално на 22 април
1970 в САЩ и Канада. През 1990 г.
празникът на нашата планета е
обявен за международен, като
България се включва в отбелязването
му през 1993 г. Целта е да се обединят
хората на планетата в защита на
околната среда. Денят на Земята се
отбелязва за първи път в България на
14 декември 1930 г. по инициатива на
тогавашния министър на Земеделието
и държавните имоти Григор Василев.

Носители на приза
„Зелен флаг”

Новини
Наша гордост

НА СТР. 2

Училищен конкурс
„Зелено бъдеще за децата“
„...,за да опазим природата
чиста и с общи усилия да
спасим планетата Земя.“

НА СТР. 3- 4

В края на 2013 г. се проведе
национална среща с представители
на учебни заведения, носители на
приза
„Зелен
флаг”
с
цел
анализиране
дейността
на
Екоучилищата и защитата на приза
„Зелен Флаг”. Така Основно училище
“Стоян Михайловски” получи за
шести пореден път международен
сертификат и продължава достойно
да носи приза „Зелен Флаг
Екоучилище”. Бяха представени найновите постижения на учебните
заведения
в
екологичното
образование по три основни теми:
енергия, вода, отпадъци.
Участниците
в
мероприятието получиха материали
с интерпретативни образователни
програми – “Птиците в ПП „Златни
пясъци“; “Билките в ПП „Златни
пясъци“; „Магията на пролетта“. В
издадения бюлетин „Екоучилища в
действие” е поместен материал за
осъществени екологични дейности в
нашето училище.
През учебната 2013-2014 г.
ОУ
„Стоян
Михайловски”
продължава активно работата си по
тази
програма,
която
цели
повишаване информираността на
учениците по темите „ Опазване на
околната среда” и „Устойчиво
развитие”.
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Новини
Седмица на екологичното образование и възпитание
21.10.2013 – 25.10.2013 г.
Тази година седмицата на екологичното образование и
възпитание започна с тържествено откриване, на което се издигна
зеленият флаг на училището и се проведе рецитал на ученици от VІІ-ми
клас.
По време на мероприятието са организирани тематична изложба на
детско творчество, включваща рисунки, пана, апликации с природни
материали и хербарии на тема: „Грижата за природата – грижа за нашия
живот“ и конкурс за рисунка върху асфалт за учениците от І – ІV клас. На
отличилите се малки художници се връчиха грамоти и награди.
Учениците от начален и прогимназиален етап засадиха розови
храсти и ели с помощта на своите учители.

Наша гордост
На фестивала „Златна есен“ в
Природен парк „Златни пясъци“ под
мотото
„Багрите
на
децата“
Благовест Стелиянов, VIб клас и
Виктория Великова, VIIб клас
спечелиха I-ва награда и купа.

На 29.03.2014 г. в гр. Ловеч се
проведе Националната олимпиада
„Знам и мога“. От област Варна бяха
класирани
четирима
четвъртокласници за участие в него,
от които Емили Хаджииванова от IVти В клас бе на I място с 47,5 т. от
На 15-ти ноември се проведе екопоход по екопътеката до горски 50. Емили зае VI–то място и беше
наградена с грамота и много
фонд над втори микрорайон на ж.к. „Владислав Варненчик” с ученици от
връчени от
първия
6-ти б и 7-ми б. Учениците достигнаха крайната си цел - местността Яйлова награди,
български
космонавт
Георги
чешма, заедно със своите ръководители.
Иванов.
На 21.03.2014 г. бе отбелязан Международният ден на водата.
В творческа сесия за рисунка,
Тържеството бе открито със слово на тема: „Водата, без която не можем“.
във
връзка с патриотичния конкурс,
Учениците изгледаха презентацията „Жажда“. Изнесе се и литературно организиран
със съдеиствието на
музикална програма.
Учениците Анна Димова, Мерлин Шенер, Моника Стефанова, Държавна агенция за българите в
Кристина Колева и Радостин Михайлов бяха наградени с грамоти за чужбина, Кристияна Петрова, 13 г.
участието си в училищния конкурс за презентация на тема: „Водата извор зае I–во място – в категория цветна
рисунка /акварел/, а Сияна Петрова,
на живот“.
13 г. – II–ро място в категория
Знаете ли, че
графична рисунка.





В Оригон има гигантска гъба която е над 2,400 години, покрива
3.4 квадратни мили и продължава да расте!
Вулканът има достатъчно сила да изпрати пепел на 50 км. В
атмосферата.
На пласмасова кофичка и трябва над 50, 000 години за да се
разложи в почвата.

Моника Стефанова, VIб клас

Гергана Тодорова, VIIб клас

Камен Демиров от V б клас получи
поощрителна награда за рисунка от
национален конкурс “Детско море”,
организиран от Моряшки професионален съюз.

Моника Стефанова, VIб клас

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА“
Да опазим природата чиста!
Какво е природата? Всеки един човек си задава този въпрос,
когато открие една от тайните й. Тя е нещо огромно, величествено,
достойно за възхищение. Ние хората, нейните тборения никога не
можем да я обгърнем, да разгадаем и открием всичките загадки,
които тя пази със „зъби и нокти“, но по-скоро обратното, тя ни
обгръща. Всичко, намиращо се наоколо, принадлежи не на нас, не на
животните, не на слънцето, не на растенията, не на Луната и на
звездите, а на природата.
Нейното опознаване е нещо, което всеки един човек трябва да
прави през целия си живот. Да се старае да мисли за миналото,
настоящето и бъдещето. Да помисли за себе си, преди и сега, да
помисли за бъдещите поколения. Как мога аз да действам, за да
опазя природата? Това трябва да бъде въпрос, който да си задава
всеки един човек на Земята. Но за съжаление хората не си го задават
често: „Е, какво толкова, ако тази хартийка не в коша за отпадъци, а
до някое дърво или храст“. Може би така си мислят повечето хора –
всеки втори на планетата, а това означава половината население на
света.
Какво мога аз? Какво мога да направя за майката природа?
Труден въпрос, на който има отговор – търпение, старание...,
мобилизация. Това са трите неща, които могат да измъкнат света
оттам, накъдето е тръгнал – към края.
Представете си природата като един тигър, а аз съм се
изправил с голи ръце срещу него. Вие знаете завършека на тази
история. Аз ще бъда победен. Но как мога да победя в тази битка?
Отговорът е един-единствен. Ако целият свят се обедини и с общи
сили, този тигър ще бъде победен без особена трудност, защото
мнозинството винаги печели.
От друга страна имаме глобалното затопляне и стихиите, които
са наказание, пратено от природата заради щетите, които нанасяме.
Всички действия на човека, които са против законите на природата,
ни водят още по-силно към пропастта – екологичната катастрофа. Тя
ще доведе до края на живота на планетата Земя. Едва ли някой от
вас би искал това да се осъществи, затова съветвам всеки, който
осъзнае
що
за
мистерия е природата,
и какви тайни крие тя
(някои биха били поопасни от смъртта) да
положи малко сили, и
да даде нещо от себе
си, за да опазим
природата чиста, и с
общи
усилия
да
спасим
планетата
Земя.
Екатерина Баева, VIIб клас,
Румен Димитров,
Наградена Международен детски
VIIб клас - II-ро място
фестивал „Млади таланти“
Сив орех на хълм висок.
Земята след дъжд пробива,
Що е то?
/облъкък/
излиза в гора и нива.
Сред езерото огън гори
С чадър разтворен трепери:
вода и вятър не го гаси.
кой ли ще я намери?
Що е то? /слънцето/
Що е то?
/гъбата/
Йоана Тодорова, IIIа клас
Валенсия Матаич, IIIа клас
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Пропиляната капка вода
Спокойно вълните поклащат се пак,
всичко потъва бавно във мрак.
Няма ни надежда, ни знак, че утре всичко
ще се повтори пак.
Щом вълните яростно се вълнуват,
движат се бързо и ловко, без страх,
знаят, че в тях се нещо лошо бунтува,
на брега изхвърлят боклуците пак.
Отварям очи и усещам –
нещо не е наред.
Брега самотен поглеждам –
Боклуци отляво, отдясно, напред.
Затварям очи и си мисля
колко ще издържим.
Вода всеки за себе си иска.
Защо тогава я мърсим?!
Нещо в мен иска да кипне:
-Кому е нужно това?
Животът за миг може да стихне
като пропиляна капка вода...
Ивета Недялкова, VIIб клас
I-во място

Пламен Гълъбов, VIб клас
През стъклото влиза без да го счупи.
Що е то?
/светлината/
Голям кошер: през лятото утихва, през
зимата оживява.
Що е то?
/училището/
Симеона Радева, IIIб клас

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА“
Защитени птици в България
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Благодата на Водата

През последните четири века от лицето на
Земята безвъзвратно са изчезнали около 130
В земния живот познат,
вида птици, както и много други животни. В
върти се чуден кръговрат.
нашата територия има няколко вида защитени
От природата е сътворен
и редки птици, които са в “Червената книга на
и за хората благословен.
Република България”. Сред тях е Белошипата
ветрушка.
Тук герой на чудесата
Ако хората, както в миналото, така и днес,
е Нейно Величество Водата.
бяха малко по-отговорни и не нараняваха
Течна, твърда и газообразна,
невинни животни, то може би днес нямаше да има нито изчезнали,
нуждаем се от нея ненапразно.
нито защитени видове. Белошипата ветрушка е много дребен вид.
Мъжкият е с ръждиво-сиви криле без петна по тях,а женските имат Тя царица е на чистотата, на здравето и
много светли нокти. Размахът на крилете им достига 65см.
красотата.
Белошипата ветрушка е прелетен вид, който се среща в Европа, За всяко живо същество, най-добро е
северна Африка и централна Азия. Зимува най-вече на юг от пустинята
H2O.
Сахара. Този рядък вид предпочита места, обрасли с трева, храсти и
малко дървета.
Ако пожар те сполети,
Белошипата ветрушка е изключителен хищник. Храни се
тя веднага ще го погаси.
предимно с едри скакалци, но лови също така и дребни гущери и змии.
В беда ще ти помогне... знай –
Когато ловува, застава неподвижно във въздуха, трептейки с криле,
Пази я ти завинаги - докрай!
което и позволява да оглежда и следи района достатъчно време.
Диана Петрова, VIIб клас
Можем да кажем, че птиците са като хората. Те чувстват, усещат и
III-то място
разбират, но за съжаление не могат да ни кажат това, което мислят или
по-точно ние хората не можем да ги разберем.
Синем Юнал Ремзи, VIIб клас

Камен Димитров, Vб клас

Кристина, VIIб клас

Сияна Костадинова, VIб клас

С уважение към Земята
Моята гора е място, в което се чувствам далеч от всичко и всички.
Там, на фона на натовареното ежедневие, аз релаксирам сред
красотата на природата в нея, сред песните на птичките, сред тишината
и сред звука на поточето се чувствам щастлив. За съжаление цялата
природа на планетата Земя е обект на лекомислието на хората.
Всекидневно в горите се разхождат много хора, но макар и да се
намират на метри от кошчета за боклук, те, без да помислят колко
лошо могат да сторят на природата, хвърлят отпадъците си в красивите
и бистри поточета и рекички и по обсипаните със зеленина части от
гората. Това много пъти ме кара да разбера колко безчувствени са
хората. Също така това ми дава повод да се замисля и как може да се
решат тези проблеми на човечеството, а именно замърсяването на
природата и горите.
Трябва да разберем, че природата не е даденост и не е играчка, с
която ни е позволено да си играем. Благодарение на нея ние
трябва
да се отнасяме с известно уважение, за да съществува Земята още
дълго.
Хюсеин Хюсеин, VIIб клас

Иво Иванов, VIб клас
Редакционна колегия:
Еко-комитет и Комисия по здравно и
екологично образование и възпитание,
с участие на ученици от
ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна

