Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна

Брой 17, април, година 2015

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април
Седмицата на Земята в
ОУ „Стоян Михайловски“ - Варна
С поредица от мероприятия на 17
април стартира седмица, посветена
на Земята.
Дейностите обединят
децата в стремежа към опазване на
планетата.
На
тържественото
откриване се издигна зеленият флаг.
Откриха се тематични изложби „С
грижа за природата“ и „Светлината
във
Вселената“,
посветена
на
Международната
година
на
светлината и светлинните технологии.
Организира се акция за събиране на
хартия „Да съберем хартия - да
спасим дърво” и се изгледа
презентация „По пътя на хартията”.
Учениците
се
включват
в
Националната
кампания
„Да
изчистим България” с пролетно
почистване на училищния двор и
засаждане на цветя. Учениците
посетиха обекти от природната среда
на региона: в Ботаническа градина за
1-2 клас; проведоха поход «По пътя
на сойката» в Природен парк Златни
пясъци за 3-4 клас; екопоход до
Яйлова чешма за 5-8 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. 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.

Екоучилище
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Лагери в Пампорово и
Велико Търново – стр. 4
За животните – стр. 5
Конкурс“Природата – моят
дом“ - стр. 6

Световни дни за действие

ОУ „Стоян Михайловски“ град Варна е носител на Зелен Флаг
от 2002 г. Вече 12 г. работи в сферата
на екологичното образование и
възпитание.
На 07. 11. 2002 г. ОУ„Стоян
Михайловски” е удостоено с ПРИЗ
„ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на Европейската
федерация
за
екологично
образование. Училището
получи
тази
престижна
награда
за
задълбочената
си
работа
по
екологични проекти и програми и
принос в екологичното образование
на подрастващите и се присъедини
към
голямото
семейство
на
екоучилищата по света.
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Световни дни за действие
7-ми ноември - Световен ден на Екоучилищата
беше тържествено отбелязан в ОУ „Стоян
Михайловски” - град Варна с поредица от събития в
Седмицата на екологичното образование и възпитание
под надслов „Да съхраним нашия дом - Земята”.
На 26.09.2014 г. 250 ученици от I до VIII клас в
ОУ „Стоян Михайловски”
взеха участие в
инициативата „Засади дърво за мир”. В двора на
училището бяха засадени 20 фиданки, осигурени от
българско движение „Син флаг” по проект
„Училищната мрежа на Програмите „Екоучилища” и
„Учим за гората” – модел за успешно сътрудничество
за устойчиво развитие, опазване на околната среда и
екологично образование”.
Откриха се тематични изложби на детско
творчество в малък и голям корпус – макети,
пана, апликации с отпадъчни материали.
Организираха се конкурси: за екокод;
литературен конкурс на тема: „Природата - моят
дом“; за рисунка на асфалт с учениците от І-ІV
клас.
Учениците от третите класове пуснаха балони с
послания.
На 12 октомври 2014 г. учениците се включиха в
Национален конкурс, организиран от „ЕКОПАК
България” АД под наслов „Моята зелена мечта за
България”. Изразиха чрез авторски проект - разказ,
есе, стихотворение или рисунка своята мечта за една
по-красива и зелена България.
В Национално състезание „Водата - извор на живот”
с презентация участваха Рая Стоянова от 6а клас,
Кристина Янчева, Паолина Кънчева от 6б клас.
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Погледнете наоколо.
Колко е хубав светът
край нас – от наймалката тревица до
голямото небе!
Тази земя е наша!
Радвайте се и я
пазете! Тя е извор на
живот!

Природата е наша
майка!!!
Нека се грижим за
нея!

Колко природата
ни е нужна?
Нека пазим
природата чиста!

Намаляване на отпадъците
Новини
31 октомври –Международен ден за опазване на
„Черно море“
По повод 31 октомври – Международен ден за опазване на
„Черно море“ учениците изготвиха изложби с рисунки и постери за
черноморските видове, замърсяване, опазване на Черно море. В часа на
класа се проведе беседа за Черно море. Учениците участваха и в
конкурсите „Морето, морето, морето...“ и „Аз обичам Черно море“.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците
17-21. 11.2014 г.
17-21 ноември - Европейската седмица за намаляване на
отпадъците беше тържествено открита с екофлага на училището. Откриха
се изложби в малък и голям корпус: „Да оползотворим отпадъците“.
Като отговор на целта на политиката на Европейския съюз за
повишаване информираността на гражданите за намаляване на
отпадъците в държавите членки учениците подготвиха брошура с призив
към гражданите да се съчетаят модерните технологии с прагматизма за
един по-добър свят, в който има място и ресурси за всички. Бяха
раздадени на гражданите, разпространени по електронните пощи на
близки и познати и в сайта на училището. Изготвиха рекламни флаери под
формата на книгоразделители за пестене на хартията. Те бяха
разпространени сред ученици и служители в училището.
В часа на класа учениците изгледаха презентация „Глобални
социално-екологични противоречия“.
Засадиха се 10 дръвчета в училищния двор.
С многообразието от дейности ученици и учители осъществиха
идеята „Да направим света по-добро място за всички!”.

Трета награда в Национален
конкурс за екокод
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Наша гордост
На 17 и 18 октомври 2014г. в гр.
София на Национална конференция
„Младежи за устойчиво развитие”
по
покана
на
Националния
ученически
екопарламент
присъстваха
представители
на
отличилите се училища от цялата
страна. ОУ „Стоян Михайловски” бе
удостоено с грамота за активно
участие на Екоклуб
”Факел” в
проект „Младежи за устойчиво
развитие”.
В изпълнение на проект
„Училищната мрежа на програмите
„Екоучилища” и „Учим за гората”,
Българско движение „Син флаг”
приключи Национален конкурс за
екокод под формата на плакат.
Ученици
от
шести
клас
пресъздадоха
с
художествени
средства своята идея за правила за
екосъобразно
поведение
в
обществото и сред природата. Чрез
творбите си изявиха готовност за
опазване на околната среда и
биоразнообразието. ОУ „Стоян
Михайловски” получи трета награда
във възрастова група 12-19 години.

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
Ограничете използването на
принтера
Започнете да компостирате
Правете дарения със старите
си дрехи
Ремонтирайте повредените
стоки и оборудване

Сред природата
Зимно предизвикателство
На 25.02.2015 г. ученици от
5а и 5б класове от ОУ„Стоян
Михайловски” се включиха в
празника
„Зимно
предизвикателство“,
който
се
проведе на ледената пързалка в кв.
„Младост“ в града. Проявата беше
организирана
от
Дирекция
„Образование, младежки дейности и спорт” със съдействието на ОП
„Спорт–Варна“ и СК Ледени спортове. На представителите от ОУ
„Стоян Михайловсвки” бе връчена награда топка от организаторите
на инициативата.

Зимен лагер в Пампорово
През
Коледната
ваканция
учениците от 5 и 7 клас посетиха
Курортен комплекс Пампорово за
зимен отдих. Те съчетаха почивката в
планината с развлечения по ски
пистите и пързалките. Най-вълнуващо
беше на лифта към връх Снежанка. От
телевизионната кула учениците се
насладиха на заснежените склонове на
Родопите и усетиха магията на
планината през зимата. Посетиха
втория по големина манастир –
Бачковския. Докоснаха се до звездите
в Планетариума на град Смолян.
Заредени и изпълнени с нови сили
учениците се завърнаха у дома.
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Пролетен лагер във
Велико Търново
Със смях и забавления започна
пролетният лагер за 80 ученици в к-с
„Момина крепост” – Велико Търново.
Игри на открито с инструктори по спортна
анимация, походи по екопътеки и конна
езда
бяха
част
от
спортноразвлекателната програма на учениците.
Посетени бяха пещерата Бачо Киро,
Дряновският манастир, Петропавловският
манастир. Наред със забавленията място в
програмата намериха и посещения на
културно-исторически забележителности
в старата столица Търново. Дискотеки и
пижамено парти разнообразиха вечерите
на лагерниците. Неусетно минаха пет
весели дни, които заредиха учениците с
настроение и позитивна енергия за
предстоящите великденски празници.

Пещера Бачо Киро
Пещерата “Бачо Киро” се намира до Дряновския
манастир в каньоните, прорязани от река Андъка и
Дряновската река. Тя представлява сложен лабиринт от
галерии и разклонения с дължина около 3 600 м.
Първата пещерна зала носи името “Преддверието”. В
нейния вътрешен край таванът рязко се повишава и
образува късия тунел “Арката”. Южно от този тунел,
пещерната галерия добива форма на готически храм и образува така наречената ”Дъждовната зала”. Тук е
“Мечата пързалка” и синтровото образувание, носещо името “Медузите”. По маршрута се наблюдават
Централната пещерна галерия, известна с името “Поп Харитон” , “Самотния сталактон” и “Залата на езерата”.
Най-тясната част от тази зала е наречена “Чистилището” и след тесен коридор се вижда живописният синтров
водопад, наречен “Тронът”. Достига се ”Конгресната зала”, в която има различно дебели сталактони.

За животните
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Най-бързото
животно
Най-бързото
живо
същество на
Земята е соколът скитник.
Той се храни предимно с
птици, които атакува във
въздуха и при пикиране към
жертвата със свити крила и
капковидно тяло може да
развие скорост от 100 метра
в секунда или невероятните
360 км/час!

Най-, най-...
Най-бързата риба в океана
е рибата „меч''. Тя може да
развие скорост от 110 км/ч.

Най-, най-…

Да летиш заднешком

Водните кончета са
Всички знаем, че
едни от най-бързо
заднешком могат да
летящите насекоми.
летят хеликоптерите,
Скоростта
на
по-наблюдателните са
движенията им достига 57 км/ч. Те
виждали
това
да
могат дълго време да се задържат
правят
и
някои
във въздуха на едно и също място,
пеперуди, а малцина
бавно да се спускат, без да махат с
знаят, че с тази
крила, мигновено да сменят удивителна способност са надарени и найпосоката на летене и почти дребните птици на планетата – колибрите.
вертикално да се издигат нагоре.
Това не е случайно, повечето от тях се хранят
с нектар, а това е възможно само ако можеш
Гепардът е най-бързото да „увиснеш” на едно място, преди да
сухоземно животно и
пъхнеш човката и езика си в цвета на
достига
скорост
от растението и да достигнеш до лакомството.
110км/ч. Той може да
А ако искаш да „пиеш” и от дълбоки
развие от 0 до 110км/ч.
фуниевидни цветове, трябва да можеш да
само за 3 секунди.
даваш на заден.

29 Август – Европейска нощ на прилепите
Прилепите
Изключително полезни са. Срещащите се в България се хранят
изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители, а в
световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите и без тях те
не биха могли да съществуват. Много видове растения, които се
използват за храна, лекарства и прочие, не могат да оцелеят без
прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им.
Прилепите не са слепи. Всъщност те виждат доста добре, но
не възприемат цветовете. За да използват зрението си, е
необходима някаква, макар и минимална, светлина. Как тогава
прилепите „виждат” и се ориентират и при пълен мрак? Прилепите
умеят да издават ултразвуци – звуци с висока честота, недоловими
за човешкото ухо. Те се отразяват от предметите и се улавят отново
от чувствителните уши на прилепите, като им позволяват да
определят местоположението, размера, каква е повърхността на
предметите и по този начин да се ориентират в тъмното.
В зависимост от сезона прилепите обитават различни убежища.
През зимата всички видове живеят в убежища с постоянна
температура между 2º до 10º С. Такива условия се намират найчесто във водните пещери, наводнени минни галерии и по-рядко
по таваните и мазетата на жилищните сгради. През пролетта и
есента могат да бъдат намерени в най-разнообразни убежища,
където температурата е променлива или постоянна. През лятото
прилепите предпочитат убежища с по-висока температура, където
се размножават.
От декември до около края на март прилепите в умерените
ширини спят зимен сън. През ранната пролет някои видове
мигрират до летните си убежища и се подготвят за размножаване.
Стационарните видове напускат зимните си квартири и се заселват
сравнително равномерно в района, който обитават. През пролетта
всички прилепи се хранят много активно, за да възстановят
загубените през зимата резерви и да натрупат телесна маса.

Убежища

Голям нощник
Голям
нощник

Бехщайнов нощник

Бехщайнов
нощник

Училищен конкурс „Природата – моят дом“

Широкоух прилеп
Широкоух
прилеп

Малък вечерник

Малък
вечерник
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Да опазим планетата Земя чиста
Ние хората сме неразделна част от природата. Зависим от нея,
както тя от нас, но дали осъзнаваме, че без нея ние не бихме оцелели.
Повечето хора не оценяват нашата природа, нейната красота, нейното
въздействие върху нас. Хората не я опазват, изхвърлят своите
отпадъци, не се грижат за нея. Природата трябва да се пази, защото
благодарение на нея ние сме тук. Ние хората сме неблагодарници, не
оценяваме нищо, само грабим и захвърляме. Постепенно всяко
красиво място започва да се изсича и да се застроява, правят се
увеселителни паркове на места на красивите гори. За построяване на
фабрика са нужни няколко години, но за залесяване на една гора –
стотици години. Хората вече не мислят за горите, за природата, те
мислят как да изкарат пари, какво ново да се построи, но никои не
мисли за нашата майка природа, тях не ги тревожи това, че природата
е нашият дом.
Нека опазим въздухът, който дишаме, да залесяваме повече, да
се грижим за природата, защото тя ще ни се отблагодари. Обичайте я,
защото тя е нашата майка, тя не иска нищо от нас, дава ни прекалено
много, но ние не ценим този дар. Проблем са също и реките, които са
пълни с отпадъци. Такива води днес се ползват и за пиене в жизнената
ни среда.
Иска ми се да бъдем по-внимателни и да пазим нашия дом
Земята, нейната красота и всичко, което ни заобикаля. Така ние ще
имаме една по-чиста, по-зелена природа, гъсти гори, бистри извори и
чист въздух. Всичко това е нашият дом, нека пазим домът си чист.
Всеки човек иска да има един красив живот, но това няма как да стане,
защото ние сме егоисти. Природата е едно съкровище, от което ние
грабим, защото сме алчни. Нека да се преборим с нашия егоизъм и
непукизъм и да направим нашата Земя още по-добро място за
живеене. Нека да опазим природата чиста, да се радваме на даровете,
които ни дава. Трябва да пазим чиста и приветлива нашата Земя, да
живеем в хармония. Обичайте Земята, защото тя е нашият дом.
Гергана Тодорова, 8а клас

Да опазим планетата Земя чиста
Земята е третата планета от Слънчевата система и единствената,
на която има живот. 71% от повърхността е покрита с океан, а
останалото са континенти и острови. Питейната вода от реките и
езерата е необходима за всички живи организми, затова я наричат
„синьото топче”.
Земята е богата на изкопаеми горива като въглища, нефт и
природен газ. Човекът използва тези ресурси и за производство на
енергия и като суровина за разнообразни химични продукти. Много
области и територии са обект на замърсяване на въздуха и водата, в
резултат от дейността на човека. Хората са причина за глобалното
затопляне, което води до промени като топенето на ледниците и
повишаване на температурите.
Хората още нарушават естествения баланс в природата, като
изхвърлят токсични отпадъци, изпускат газове и въглероден диоксид.
Така ние губим естествени растителни и животински видове и
разрушаваме естествения състав на атмосферата. За да запазим
природата, ние децата също можем да помогнем, като засаждаме
дървета и растения, намалим отпадъчните материали и ги
рециклираме, използваме по-малко електричество и учим нашите
близки да правят същото.
Десислава Попова, 6б клас

Природата - моят дом
Природата е всичко около нас,
което не сме сътворили ние. Но ние
съществуваме благодарение на нея.
Не можем да сътворим нещо
по-велико и по-могъщо от природата.
Природата е животът. Тя е нашият
естествен дом. Великият наш писател
Иван Вазов посвещава някои от
произведенията си на красотата на
българската природа и казва, че когато
се намира сред природата, се чувства
като у дома си. Това трябва да
разбереме като доказателство, че
човек се чувства по-добре сред
природата, далеч сред ежедневните
проблеми, с които се сблъсква в
обществото, сред което живее. Сред
високите гори и пенливите потоци те
обзема спокойствие.
Моят дом е тук - във Варна. Тук
аз намирам своето спокойствие - в
шума на вълните, граченето на чайките
и
мириса
на
водораслите.
Освобождавам
се
от
тревоги,
зареждам се със сила и увереност.
Сърцето ми се изпълва с любов.
Природата
е
изумително
красива, но ние не трябва да я
възприемаме само като даденост.
Трябва да се замислим какво място
заема във всеки един от нас. Всеки има
право да направи уютен своя собствен
дом, така, че да не руши нашия общ
дом, даден ни от природата.
Природата носи живителните
сили на житейското начало. Тя е
слънцето, въздухът, водата, горите и
планините. Тя е моят дом, вашият дом,
който трябва да бъде съхранен.
Йоана Милевска, 7а клас
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