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22 април – Ден на Земята 
 

      

       Всеки от нас може да прави дребни неща в 
ежедневието си, които наистина допринасят за 

спасяването на планетата. 
1. Когато си миете зъбите, не оставяйте водата да тече. 
Може да спестите 20 литра вода на ден. 
2. Гасете компютъра през нощта. Ще спестим 40 вата -
часове на ден. 
3. Рециклирайте стъкло. Рециклирането на стъкло ще 
помогне за намаляване с 20 % на замърсяването на 
въздуха и с 50% на замърсяването на водата. 
Нерециклирането стъкло се разгражда за милиони 
години. 

 
 
4. Един ден в седмицата яжте само плодове и 

зеленчуци. Ще имате по-слаба фигура, но и ще 

допринесете за опазването на природата. За обработката 
само на 0,50 кг телешко меса, са нужни хиляди литри 
вода. 
5 Купувайте храни местно производство. Така ще 
подкрепите родната икономика, но и ще намалите 
вредните емисии от превоза на храна. 
16. Засадете дърво. 
Ще направите нещо изключително важно и полезно за 
света. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Да действаме! 



 
 

ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ВАРНА 
 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2016 г. 
 

ЗАЕДНО 
ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ДЕЙСТВИЯ, 
ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!  
Това е една възможност да станем 

съпричастни към идеята за намаляване 
на отпадъците. Време е да променим 
своите навици и нагласи, за са спестим 
ресурси и пари, за да оставим съхранена 
природата на идните поколения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАК ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО? 

 Да готвим с 
пресни хранителни 
продукти, по този начин 
ще се храним 
здравословно и ще 

спестим много отпадъци от опаковки на 
пакетираната готова храна. 

 Да използваме тези продукти, които имат 
кратък срок на годност. Това е прост начин 
за всички, да намали изхвърлянето на 
отпадъци. 

 Когато отиваме на пикник, да сложим 
храната в кутии и да вземем ежедневни 
прибори за хранене. По този начин ще има 
по-малко боклук, който да приберем в 
раницата или да изхвърлим в контейнерите 
за разделно събиране. 

 Да изберем, продукти в насипно състояние. 
Така не само излиза по-ефтино, но и помага 
за свеждане до минимум на отпадъците от 
опаковки.  

 Да купуваме енергийно ефективна крушка, 
която използва 80% по-малко 
електричество, и трае от 6 до 8 пъти по-
дълго! 

12 ДОБРИ НАВИЦИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

 Използване на торби за многократна 
употреба 

 Поставете стикер "НЕ на нежелана поща" на 
пощенската си кутия 

 Старайте се да нямате хранителни отпадъци 
 Купувайте в насипно състояние или в 

големи размери опаковки 
 Купете пълнещи се или зареждащи се 

продукти 
 Пийте вода от чешмата 
 Ограничете използването на принтера 
 Използвайте повторно хартията 
 Започнете да компостирате 
 Правете дарения със старите си дрехи и 

вещи 
 Заемете или наемате инструменти 
 Ремонтирайте повредените стоки и 

оборудване 
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Ябълка 

2 месеца 

 

Пластмаса 

400 г. 

 

Стъкло 

4 000г.  

 

 

 

Обувки 

10 г. 

 

 

 

Торбичка 

5-10 г. 

 

 

 

Приблизително време за разграждане на 
боклука в природата 

Консерва 

50 г. 

 

 

 

ДА ДЕЙСТВАМЕ СЕГА! 

Грижим се за околната среда 



 
 
             ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“  -  ВАРНА 

 

 
Ако погледнем към бъдещето храната е 

голям глобален проблем. 
Изборът, който правим, по отношение на 
производството и потреблението на храна, вече има 
директни или индиректни последствия върху 
климата, върху използването на ресурси като вода и 
земя, върху възможността на хората да се изхранват 
и да живеят приличен живот тук и по света. 

Какво ядем? 

Откъде идва храната ни? 

Как е произведена храната ни? 

Колко храна консумираме? 

Колко храна изхвърляме? 

Как храната ни въздейства 

върху планетата? 

 

 

Присъединете се към нас за 

намаляване разпиляването на храна и 

борба с глада!  
            Ако разхищението на храна в световен 
мащаб намалее само с 25%, ще има достатъчно 
храна за всички хора, за които в момента тя не 
достига. Ежегодно 1,3 млрд тона храна, около една 
трета от всичко което се произвежда, се губи. 
      Великобритания е първенец по разхищение на 
храна в ЕС. Румъния пилее най-малко. 50% или 80% 
тона от храната в ЕС се изхвърля. Количеството е 
достатъчно да изхрани цяла Испания. У нас 
българите разхищават над 670 хиляди тона храна 
всяка година.  
      Производство на храна е един от най-крупните 
икономически отрасли в света и ако една трета от 
това производство се разхищава, можете да си 
представите, какво огромно влияние оказва това 
върху природните ресурси - земя, вода, енергия и 
парникови емисии.  
 

Какво мога да направя като потребител, за да 
допринеса за намаляването на разхищението на 

храни? 
Всеки ден може да правим прости неща, за да 
пестим храна и пари при пазаруването на 
хранителни продукти. 

1. Проверете уплътненията и температурата на 
хладилника си. Храни трябва да се съхранява при 
температура между 1 и 5 градуса Целзий. 

2. Проверявайте храната в задната част на вашия 
хладилник от време на време и преместете нещата, 
които трябва да изядете скоро напред, за да не ги 
забравите. 

3. Сервирайте малки количества храна с 
разбирането, че всеки може да се върне за повече. 

4. Меките плодовете може да се използва за 
направата на шейкове или плодови пайове. Старите 
банани са идеални за бананов хляб или смути. 
Ябълките могат да бъдат използвани за 
приготвянето на ябълков щрудел или пай. От 
зеленчуци, които започват да изсъхват, може да се 
направи супа. 

5. Хлябът може да се съхранява в хладилник или да 
се замразява. Извадете няколко филийки няколко 
часа, преди да го консумирате. 

6. Марулята, броколито, целината и пресният лук са 
като цветя и биха издържали по-дълго, ако ги 
сложите в малко вода. 

7. Вашите моркови ще издържат по-дълго, ако 
отрежете зеленината и ги съхраните в покрит съд, 
пълен с вода. Това ще ги запази свежи за по-дълго! 

8. Преди да сложите яйцата в хладилника, ги 
намажете с малко зехтин и това ще ги запази 
пресни за три-четири седмици. 

9. Ако увиете дръжките на бананите 
с малко стреч фолио, ще удължите 
живота им с три или четири дни. 

10. С утайката от кафето можете да 
наторите растения, които обичат кисели почви. Тя 
донася ползи и на кожата. Затова я използвайте за 
приготвянето на ексфолиращ крем. 

Да започнем днес пестенето на храна! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                       Проект „Да се храним разумно“                        стр. 3 

 

 

Да НЕ разхищаваме храната! 

 

 

20 април 2017 г. 



 
 

Влияние на месото, което ядем върху планетата и хората 
1.     Загуба на биоразнообразие 
      Вредите, нанесени от животновъдството, са заплаха за флората и фауната на цялата планета. 
Изчислено е, че ако започнем да се храним без месо, ще намалим с повече от 60% загубите на 
биоразнообразие.  
2.    Обезлесяване 
•   Развъждането на добитък е една от основните причини за обезлесяването.  
•  От 1990 година насам около 90% от горите, които се изсичат в Амазония, са предназначени за пасища 
или за отглеждане на фураж. 
•   В Австралия 91% от всички изсичани в продължение на 20 години гори са превърнати в пасища.   
3. Опустошаване 
•   Опустиняването се причинява от прекомерното изтощаване на пасищата от добитъка и непрекъснатото 
разширяване на площите, които се използват за добив на фураж. Над 50% от ерозията на почвите в 
световен мащаб се причинява от добитъка, а това довежда до превръщането на земите в пустиня. 
   4.    Болести 
•   Над 65% от инфекциозните болести по хората се предават от животни. Мръсните и нехуманни условия 
във фермите за животни стават развъдник на смъртоносни бактерии и вируси като тези, причиняващи 
птичи и свински грип. 
•   Други болести, свързани с консумацията на месо: туберкулоза, листерия, болест на Крон, луда крава, 
инфекции, причинени от кампилобактерии и стафилококи, шап и др.  
•   Антибиотиците, които редовно се дават на животните в производствените ферми, водят до мутиране на 
бактериите, което ги прави неподатливи на съществуващите медикаменти. 
  
 5.    Емисии парникови газове 
•   Животновъдството и неговите вторични продукти са отговорни за най-малко 51% от общия обем 
парникови газове.  
•   МЕТАНЪТ. Размножаването на животни е източник номер едно на метан, причинен от човешката 
дейност. 
•    ПРИЗЕМНИЯТ (ТРОПОСФЕРЕН) ОЗОН. Ферментиралата храна за животните отделя вредни озонови 
газове, на местно ниво повече от озона, отделян от колите. 
 •   ЧЕРНИЯТ ВЪГЛЕРОД (4 470 пъти по-мощен от CO2), който се отделя главно от изгарянето на горите и 
саваните заради отглеждането на животни, е отговорен за 50% от повишението на температурите в 
Арктика и ускореното топене на ледниците по целия свят.  
• АЗОТНИЯТ ОКСИД. От животновъдната индустрия идват 65% от всички емисии на азотен оксид. 
 6.    Използване на земя 
 •   70% от цялата обработваема земя и 30% от повърхността без лед на планетата, се използва за 
производство на добитък.  
7.    Упадък на океаните 
•   90% от големите риби вече са изчезнали от океаните, най-вече в резултат на свръхриболов.  
•   Аквакултурата (рибните ферми), отговорна за 50% от консумираните по света риба и ракообразни, 
застрашава дивата риба. Нужни са два килограма и половина дива риба, за да се произведе половин 
килограм сьомга.  Една трета до близо половината световен улов на риба се дава за храна на добитъка.   
8.    Замърсяване 
 •   От всички сектори, месната индустрия е най-големият източник на замърсяване на водата. Прекомерни 
и нерегулирани животински отпадъци, химически торове, пестициди, антибиотици и други, свързани с 
добитъка замърсители, затлачват водните пътища. 
 •   Животновъдната индустрия излъчва 64% от всичкия амоняк, който причинява киселинен дъжд и 
сероводород (смъртоносен газ). 
  •   Животинският тор вече е известен като главната причина за замърсяването на подпочвените води и 
затоплянето на атмосферата.  
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 Консумацията на по-малко месо помага в борбата с климатичните промени; 

 Консумацията на по-малко месо помага за спестяване на вода; 

 Консумирането на по-добро месо (отглеждане по устойчив начин), помага за спестяване на 

подземна вода, запазване на качеството на почвата и запазване на породи животни. 

 



 
 

         ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА 

 

УРОК ПО ТОЛЕРАНТНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Да бъдем толерантни – означава да уважаваме 

другите, независимо от различията. Да бъдем 

внимателни към другите и да обръщаме внимание 

на това, което ни сближава. 

Да уважаваш някого включва много неща – да го 

изслушваме с внимание, да зачитаме гледната му 

точка, труда му. С думи като: „Моля!“ и 

„Благодаря!“ се показва уважение. Също с 

обръщение към непознати или по-възрастни. 

Състрадание е способността на човека да вижда 

чуждите чувства, и най-вече болката и огорчението. 

Благородната постъпка за насърчаване на доброто. 

Споделянето на чувствата и проявата на 

богатството наричаме съчувствие. То е умението 

да се забелязват нюансите в чуждото настроение и 

способността да откликнем. 

Открит израз на добронамерени отношения към 

чувствата на другия, наричаме сърдечност. Това е 

средство за приближаване до света на другите, а 

символ на това качество е сърцето. 

Нашата земя – 
това е място, 

където ние 
можем да се обичаме 
един друг, да спазваме традициите и да бъдем 
ТОЛЕРАНТНИ. 
 

 
ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО 

ОБЩУВАНЕ: 
 

 Уважавай събеседника. 

 Старай се да разбираш, за какво говорят 

другите.  

 Отстоявай собственото си мнение тактично. 

 Търси най-точните аргументи. 

 Бъди справедлив. Проявявай търпение. 

 Признавай правото на другия.  

 Изслушвай, не прекъсвай събеседника. 

 Стреми се да бъдеш учтив към всички. 

 

 

Разказ за доброто 
 Един ден, когато с мама се прибирахме от училище, аз случайно натиснах копчето на асансьора за 

седмия етаж. Там, на площадката между етажите, намерихме малко котенце с наранено око. Помолих 
мама да го приберем вкъщи и да се погрижим за него. На следващия ден го заведохме на ветеринарен 
лекар. Той ни даде капки за очи и каза, че котето ще оздравее. Кръстихме го Маша.  

Сега Маша живее на село при баба и винаги, когато ходя там си играя с нея. 
 

Даниела Апостолова, 2а клас 
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- Да бъдем по-добри, 

чрез знанието, 

песните и игрите! 

- Да проявяваме 

разбиране и 

човечност. 

Да бъдем 

толерантни! 

- Да бъдем по-добри, 

чрез знанието, 

песните и игрите! 

- Да проявяваме 

разбиране и 

човечност. 

Да бъдем 

толерантни! 

Предай доброто нататък! 

От учениците от II клас 



 
 

Консумация на преработени храни 
Всички нездравословни храни са 

преработени, тоест съставките им са обработени и 
променени във фабрична условия. Но не всички 
преработени храни са нездравословни. 

Пълнозърнестият хляб например е 
здравословен, макар че се прави от преработени 
продукти. Храната губи или запазва полезните си 
хранителни вещества в зависимост от начина на 
преработка. При нагряване до високи температури 
много храни губят повечето от полезните си 
качества. 

Подобрителите са добавки, които 
производителите добавят към храната, за да 
подобрят нейния външен вид, вкус, цвят, аромат 
или мирис, дълготрайност. Част от тях са естествени 
продукти от растителен произход и са напълно 
безвредни, но за много подобрители учените са 
установили, че могат да навредят на някои хора.  

Натриевият глутамат например, предизвиква 
главоболие или безсъние, за други подобрители е 
установено, че могат да причинят астма, 
свръхактивно поведение при младите и други. 
Повечето специалисти смятат, че подобрителите са 
вредни за здравето на хората, защото променят 
състава на продуктите.  

По възможност избягвай храни, съдържащи 
прекалено много оцветители, консерванти, 
ароматизатори, изкуствени подсладители и т.н. 
Винаги предпочитай прясно приготвената храна, а 
не преработената. 

Избягвайте тези преработени храни: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консумация на преработени храни 
      Преработена храна се отнася до онези 
хранителни продукти, които са преминали 
поредица от механични или химически 
манипулации, извършени с цел промяна или 
съхранение. 
       Това са храните, които обикновено се продават 
в пакети или кутии и съдържат повече от една 
съставка. 
      Те съдържат трансмазнини, рафинирана захар и 
сол и вредни хранителни добавки. Често имат 
висока калорийна стойност, но са лишени от 
витамини и минерали. Ако даваме на тялото си 
лоша храна системно, това може да има нежелани 
последствия за човека. Те могат да доведат до:  

 Пристрастяване и преяждане. 
 Затлъстяване,храносмилателни проблеми, 

болести. 
 Депресии и промени в настроението. 

      Ако искате да сте здрави, не прекалявайте с 
преработената храна. 

 Намалете консумацията на захар и 
рафинирана сол . 

 Осигурявайте си храни, богати на 
пробиотици и пребиотици.  

 Избягвайте да пазарувате в големи 
хранителни магазини. 

      В много хранителни вериги зеленчуците, 
плодовете, ядките, пресните меса и риби са по 
периферията, а в центъра са чипсовете, вафлите, 
консервите, тортите и т.н. 
      Избирайте минимално преработени или 
непреработени храни: 

 Пълнозърнести култури (пълнозърнест ориз, 
овесени ядки, пълнозърнест хляб, 
макаронени изделия и киноа) 

 Зеленчуци (разнообразние от всякакви 
видове пресни и замразени зеленчуци, без 
картофи) 

 Плодове (цели плодове, а не плодови 
сокове) 

 Ядки, семена, бобови култури и други 
здравословни източници на белтъчини 
(риба, пиле и др.) 

 Растителни мазнини (зехтин) 
      Ограничете максимално консумацията на 
следните храни и напитки: 

 Подсладени напитки (газирани напитки и 
натурални сокове) 

 Рафинирани храни (бял хляб, бял ориз и др.) 
и сладки неща 

 Картофи (пържени) 
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