ИНФОРМАЦИОНЕН ЕКОБЮЛЕТИН
ИЗДАНИЕ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”, ГРАД ВАРНА

АПРИЛ 2015 Г.

„Факелът на живота не може да бъде удържан от един човек, един народ, една държава, ако
всички ние, които живеем на планетата Земя и наричаме себе си Хомо Сапиенс, не го опазим.“

22 април –Ден на Земята
2015 - Международна година на
светлината и светлинните технологии
Чрез обявяване на Международната година на
светлината вниманието на световната общественост
се фокусира върху темата за светлината в науката и
нейните приложения. ООН е признала важността на
светлинно-базираните технологии за насърчаване на
устойчивото развитие чрез решения на глобалните
предизвикателства в енергетиката, образованието,
селското стопанство и здравеопазването. Светлината
играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през
21 век. Тя направи революция в медицината, лежи в
основата на международната комуникация чрез
интернет и е от съществено значение за културните,
икономическите и политически връзки на
глобалното общество.
През 1815 г. О. Френел публикува първия научен
труд, посветен на вълновата теория за светлината, а
през 1865 г. Джеймс К. Максуел изгражда Общата
теория на електромагнетизма и в частност доказва
електромагнитната природа на светлината.
През 1915 г. А. Айнщайн публикува Общата
теория на относителността (ОТО), с която показа, че
светлината е в центъра на структурата на
пространството и времето, като предсказа
изкривяването на светлината от гравитацията.

От разстояние…
Наслаждавайте се на дивата природа, но
наблюдавайте животните от разстояние и не
ги хранете. Запомнете, че миризмата, която
остава, след като докоснете гнездо или
леговище, може да прогони родителите
завинаги. Вместо да ги докосвате, постарайте
се да научите повече за тях и за това как бихте
могли да помогнете за опазването им.
Посещавайте природните резервати и
паркове, за да покажете подкрепата си за
тяхното създаване, запазване и дори
разширяване. Не забравяйте да оставите тези
места във вида, в който сте ги намерили.

Включете се в инициативите!
Екокалендар 2015 г.
15 май – Световен ден на климата
21 май – Световен ден за засаждане на дръвчета
22 май – Международен ден на биологичното
разнообразие
23 Май – Национален ден на природните паркове
5 юни – Световен ден на околната среда
8 Юни – Ден на океаните
17 юни – Световен ден за борба със сушата и
настъпването на пустините
29 Юни – Ден на река Дунав
За един по-добър свят
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ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА

Да намалим отпадъците

Промяната на навиците е ключът!
Намалявай, поправяй, използвай за
друго, рециклирай, погледни
света с нови очи.
Така ще спестиш пари, ще намалиш
замърсяването на планетата и
изчерпването на природните й
ресурси.
За един по-добър свят!
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Когато избягваме да правим боклук, не е нужно да се
притесняваме за изхвърлянето или рециклирането му покъсно. Промяната на навиците е ключът – мислете за
начини, по които можете да намалите отпадъците си,
когато пазарувате, работите и се забавлявате.
Често изхвърляме неща, защото смятаме, че са стари,
повредени, изхабени или просто, защото не са ни
нужни. Замислял ли си се колко дълго този отпадък ще
остане в околната среда?
 Не замърсявай – не изхвърляй нищо извън
определените места.
 Старите дрехи и играчки можеш да предложиш в
благотворителни акции – така те ще могат да се използват
от хора, които имат по-голяма нужда от тях, вместо да
отидат на бoклука.
 Поправяй онова, което може да бъде поправено,
вместо да го изхвърляш. Използвай за друго, ако не можеш
да поправяш.
 Откажи се от найлоновите торбички при пазаруване. И
без това се късат още на изхода на магазина. Ползваме ги
за половин час, а се разграждат за половин век!
 Събирай разделно хартията, стъклото и пластмасата.
Това спестява суровини, но така също и намалява
отпадъците, които изхвърляме в природата.
 Хранителните и градински отпадъци могат да се
преработят в компост - органична тор, която може да
ползваш за подхранване на зеленчуци и плодни дръвчета.
Напълно безвреден е за разлика от изкуствените торове.
Върни се малко назад към позабравения, но
практичен, уютен и изпълнен с любов свят на нашите
предци! Съчетай модерните технологии с прагматизма!
Нека създадем един по-добър свят - за теб и мен, за
семействата и приятелите ни, за потомците, за всички.
Свят, в който има място и ресурси за всички.

Всеки лист хартия е глътка въздух!
Не го изхвърляйте, защото:
Един тон рециклирана хартия или картон спестява около 13 дървета.
Хартията може да се рециклира до 8 пъти!
Защо да рециклираме?
90% от всички картонени опаковки се възобновяват.
Намалява се използването на дървесина. Така запазваме горите от изсичане.
При обработка на вторични суровини се използва 60% по-малко вода и 40% по-малко енергия.
Рециклирането на хартиените отпадъци намалява броя на дърветата, необходими за производството
на нова хартия.

За един по-добър свят
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Инициативата Часът на Земята
Учениците от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в Часът на Земята - най-голямата природозащитна
инициатива в света. Тази година Часът на Земята беше на 28 март и започна в 20:30 часа. В България Часът на
Земята 2015 се посвещава на реките.
По време на Часът на Земята милиони хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си
за един час, а знакови сгради притъмняват. Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще.

Замърсяване на реките
Основни водоприемници на замърсените отпадъчни води от промишлеността са
реките и езерата. Реките от своя страна стават причина за замърсяване на морета и
на Световния океан. Такива води са негодни не само за напояване, но не могат да
се използват за други цели. Застрашена е флората и фауната на реките.
Вредното въздействие на замърсените речни води пряко или косвено заплашва
човека. Нефтодобивната и нефтопреработвателната индустрия са сериозен
източник на замърсяване не само на атмосферния въздух, но и на моретата.
В целия свят остро е поставен въпросът за опазване на водоизточниците от замърсяване и изчерпване.
Бъдещето на човечеството е поставено под въпрос по отношение на питейната вода.

Замърсяване на Черно море
Черно море е подложено
на екологична атака от
отпадъците на 17 страни,
разположени между Европа
и
Азия.
Основните
източници на замърсяване
от човешка дейност са
Радина Пенева, 4а клас
изпускането на промишлени
води
и
многобройните
разливи на нефтопродукти, причинявани от засиления трафик на танкери.
Oбикновено при разливи тънкият слой нефт или нефтопродукти се
задържа на повърхността в продължение на няколко часа до няколко дни
в зависимост от конкретните условия в района. След това нефтеното
петно или се изпарява, или се разтваря във водата, като предизвиква
сериозни последици за флората и фауната.
Замърсяването на морето има няколко ефекта. Първо, поглъща
Тея Димова, 7б клас
кислорода във водата, вследствие на което настъпва масов мор. Второ,
прозрачността на водата намалява до такава степен, че лъчите не могат
да проникнат и водораслите умират. Трето - отделят се отровни вещества,
силно токсични за всички организми, и заради това се образува токсична
тапа.
По данни на Програмата на ООН за околната среда на всеки
квадратен километър морска площ се падат около 13 000 парчета
пластмасови отпадъци. Съответно морските течения ги разнасят по целия
свят. Tова трябва да се прекрати.
Моника Стефанова, 7б клас
Затворете крана на чешмата!
Жадни ли сте?
Не хабете вода, докато си миете зъбите, и ще
Напълнете кана с вода и я дръжте в хладилника,
спестявате близо 10 литра всеки път. Налейте си вместо всеки път, когато ви се допие студена вода, да
вода в чаша и затворете крана – така ще използвате изчаквате водата да се източи.
само колкото ви е необходимо.
Изхвърляйте, не изливайте!
Вземете си душ вместо вана!
Всичко, което изсипвате в канала, мивката или
Така ще ограничите разхода на вода с една трета! тоалетната, може накрая да се озове в реките или
Спирайте водата, докато се сапунисвате, и морето! Никога не изхвърляйте масла, смазки или
избягвайте дългите душове. При вземането на душ опасни течности като разредители или неизползвана
се изразходват около 30 до 80 литра, а на вана – от боя, като ги излеете в канала. Вместо това ги съберете
150 до 200 литра.
в един кашон и ги изхвърлете с останалия боклук.
Кипвайте само толкова вода, колкото ви е
Когато сте на екскурзия, не оставяйте нищо след себе
необходимо за чашата кафе или чай.
си, особено боклук.

Да пазим планетата ЗЕМЯ!
Моята зелена мечта за
България
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Природата се събужда

В градината на мечтите
може семе да посадиш,
няма да го поливаш с вода,
а с твоите мечти.
То ще расте щастливо
с твоите фантазии,
ще е красиво.
В градината на мечтите
може да си всеки:
прочут футболист
или в нивата тракторист;
да си певица
или актриса;
да си треньор
или боксьор.
В градината на мечтите
може да си себе си,
без да се притесняваш, че някой
ще те нагруби
“
или няма да те одобри.
В градината на мечтите
ще си сам,
е, всъщност не съвсем сам.
Ще си само ти
със своите пъстри мечти!
Рая Стоянова, 6а клас

Даниел Мирчев, 1б клас

Изложба „С грижа за Земята“

Събуждам се. Поглеждам
навън и усещам как природата се
събужда заедно с мен. Виждам
как изгряващото слънце топи
снега по високите върхове на
скалистите планини. Виждам как
големите
красиви
дървета
разцъфват
и
се
разнася
благоуханен мирис от малките
цветчета.
Виждам
как
грациозните мили лястовички
прииждат насам и кръжат около
разноцветните ароматни цветя.
Слънцето се издига и осветява
зелените
широки
поляни,
величествените гори и всяко
друго скрито кътче. Хората се
смеят, децата играят, а аз си
казвам с усмивка на лице:
„Пролет е!“.
Елица Славова, 6а клас

Кристиян Любомиров, 3б клас

Гергана Тодорова, 8а клас

4а клас

Момиченце и светулка
Момиченце през гората вървеше.
Иво Иванов, 7б клас

Кокиченце до дърво видя.
Небето скоро потъмня.
Светулка засвети до него.
Попита го: Какво правиш тук само?
То последва го и се прибра у дoма.
Снежина Павлова и

М. Калоянова и Е. Баева, 8а клас

Ванеса Ангелова , 2б клас

Ноела, Нели, Яница и
Станислава, 4б клас
Редакционна колегия:
Екокомитет, Комисия по здравно
и екологично образование и
възпитание, ученически творби

