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Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна                  Брой 18, април, година 2016 

 

22 април – Ден на Земята 
 

     ОУ „Стоян Михайловски“ - град Варна 
е носител на Зелен Флаг от 2002 г. Вече 
14 г. работи в сферата на екологичното 
образование и възпитание.  
     Денят на Земята е специален ден за 
всички нас и той е в чест на Земята и 
това което тя ни е дала.  
     Всяка година се отбелязва с различни 
демонстрации и акции по целия свят за 
защита на природата. Международната 
мрежа за Деня на Земята координира 
действията на повече от 12 000 
партньори в 174 държави, насочени към 
опазване на планетата Земя и 
съхраняване на живота върху нея.  
     Изменението на климата има много 
реални ефекти върху хората, животните 
и екосистемите, върху природните 
ресурси, от които всички зависим. На 22 
април, милиони хора по света се 
обединяват с обща отговорност за 
запазване на Земята. 
     Да използваме разумно водните 
ресурси… Само 3% от водата на Земята е 
годна за пиене. Основен източник на 
замърсяването й са отпадъчните и 
канални води, фабриките и селското 
стопанство. България е една от страните 
в Европа с най-малко водни ресурси. 
Ако не спираме чешмата, докато 
извършваме обичайни дейности в бита, 
губим средно по един литър на всеки 
шест секунди. Всяка спестена капка е от 
значение. 
     Да бъдем отговорни към Земята!      
     Бъдещето е в нашите ръце! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как може да се помогне на 
Земята? 

 Може да карате колело 
или да ходите пеша, когато 
това е възможно. 

 Използвайте чантички за 
многократна употреба  при 
пазаруване в 
супермаркета.  

 Рециклирайте хартия, 
стъкло, алуминий и 
консервените кутии.  

 Изхвърляйте разделно 
отпадъците в кофите за 
боклук.  

Всеки може да помогне по някакъв 
начин, колкото и малко да е това, 
направено много хора резултатите 
са наистина впечатляващи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април 
 



 
 

 

Световни дни за действие 2015 г. 
1-8 октомври 

„Засади дърво за мир“ 
     ОУ „Стоян Михайловски” активно се включи в 
глобалните дни за действие – посветени на промени в 
климата. През седмицата 3-7 ноември се проведоха 
редица дейности. Във връзка с Международната 
инициатива „Засади дърво за мир“ в двора на 
училището бяха засадени 80 фиданки от ученици, 
учители и родители. Участие взе госпожа Лилия 
Христова – Директор на Дирекция „Образование и 
младежки дейности“ към Община Варна, която сподели 
ентусиазма на учениците и се включи активно в 
залесяването. 
В приветствието си тя поздрави учениците с тяхната 
инициатива да засадят дръвчета в училищния двор, с 
която да оставят частица зеленина за бъдещето, и изказа 
удовлетворението си от добре стопанисваното училище 
и успешно реализираните проекти, финансирани от 
Община Варна..  
     Всички ученици се включиха в почистване на 
Английските дворове и училищния двор. Седми 
ноември – Ден на Екоучилища бе отбелязан официално 
с вдигане на зеления флаг и кратка програма. Откриха се 
две изложби: „Златна есен“ и „Изложба на предмети от 
отпадъчни материали“.  Децата от ПГ и учениците от 1-5 
клас рисуваха на асфалт. 

Световни дни за действие - 2015 г. 
9-15 октомври 

     От  9 до 15 ноември 2015г.  в  ОУ  „Стоян 
Михайловски” се проведоха  инициативи, посветени 
на глобалните промени в климата. Децата от 
Подготвителната група и учениците от първи и втори 
клас наблюдаваха образователен филм за 
рециклиране на хартия, стъкло и пластика от Екопак. 
Петокласниците изработиха климатограма и работиха 
с контурни карти по въпроси, свързани с примени в 
климата на Земята. Организира се среща с 
представител на почистваща фирма, който разясни 
важни проблеми за почистването на  град Варна. Бе 
изработен и разпостранен флаер за климатичните 
промени. Проведена бе анкета  с жителите на 
квартала.    Организира се конкурс за 
енергоспестяващ знак и литературен конкурс на тема: 
„Климатичните промени в нашия живот“. Ученици от 
V клас изработиха презентация на тема „Застрашени 
видове в моя роден край“ и разпространиха флаери 
сред жителите на квартала. Бе проведен урок в 
Природния дом с ученици от III клас на тема: 
„Природата в моя роден край“. Всички ученици се 
включиха активно в дейностите. 
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Най-големият урок в света 
от 28 септември до 2 октомври 2015 г. 

 

     Учениците от ОУ „Стоян Михайловски“ участваха в глобалната 
инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим 
нашата планета справедлива, здрава и устойчива. Запознаха се с новите 
Глобални цели за устойчиво развитие и поеха ангажимент за опазване на 
планетата Земя. Заедно научиха най-важния глобален урок, който ще има 
решаваща роля за живота и бъдещето й през следващите 15 години. Те 
отправиха своите послания чрез рисунки. 
     Глобалните цели за устойчиво развитие бяха подписани от лидерите на 
193 страни по света. Министерство на образованието и науката е партньор 
на УНИЦЕФ България. 
     ОУ „Стоян Михайловски“ получи сертификат за участие в инициативата. 
Благодарим на всички родители, които ни подкрепиха. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Национална конференция 
на Екоучилища 

     На 29 и 

30 януари 

Директорът 

на ОУ 

„Стоян Михайловски“ – Варна и г-

жи Ант. Стоянова и Р. Георгиева 

взеха участие в Националната 

конференция на Екоучилища, която 

се проведе в Бургас. 

Представена бе презентация, 

отразяваща част от всички 

дейности, провеждащи се във 

връзка с екологичното възпитание 

на децата.  

     Събитието събира участници от 

цяла България. Бяха представени 

текущи и бъдещи проекти.  

     През месец ноември 

петокласниците от училището взеха 

участие в Националния конкурс 

“Защитени видове в моя роден 

край”. 

     Училището получи две 

престижни награди за участие: в 

световни дни на действие и 

Националния конкурс “Защитени 

видове в моя роден край”. 

 

 

 

 

 

Да раздвижим България 
23-25 септември 2015 г. 

 
     Move Week е ежегодна седмица на движението и спорта провеждана в 
цяла Европа, за да окуражи по-мащабното включване във физически 
дейности и спорт. 
     Седмицата се провежда в цяла Европа. 
     Учениците от ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна взеха актично участие. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Национална  среща на 
Екопарламента 

     На 27 и 28 ноември 
представители на ОУ „Стоян 
Михайловски“, град Варна взеха 
участие в Национална  среща на 
Екопарламента в град София. 
     Представиха се основните 
характеристики и приоритетни оси 
на ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020“. 
Обсъдиха се идеи. 
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Проект “Litter Less” 
Да намалим отпадъците 

     Проект „Да намалим отпадъците“ е финансиран от Фондация WRIGLEY чрез Международната координация на 
Програма „Екоучилища“. Кампанията е насочена към намаляване на отпадъците и замърсяването и се 
осъществява в 25 страни, включително България.  
     От месец октомври ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна участва в проект „Да намалим отпадъците“ по 
Програма Екоучилища. Проектът има за цел да ангажира и повиши информираността на учениците за 
въздействието на отпадъците върху околната среда чрез организиране на дни на действие, да се увеличат 
знанията и практическите им умения в предотвратяването на замърсяването и управлението на отпадъците. 
     Създаде се Екокомитет и се направи преглед на отпадъците. Взе се решение училището да работи по темата 
„Рециклиране“. Измериха се на 31.10 2016 г. за един ден хартиените отпадъци на училището. Изготви се план за 
действие за намаляване на отпадъците и управлението им. Създаде се екокод, който се изложи във фоайето на 
училището. 
     Всеки месец се извършва мониторинг и оценка на отпадъците чрез графика изложена на видно място. 
     Проектът е обвързан с учебната програма по ДБТ, Изобразително изкуство, човекът и природата и др. учебни 
предмети. 
     Изготвени са три брошури за опазване на горите и рециклиране, които са раздадени на ученици, родители и 
общественост. 
      Организираха се беседи: с представител на почистваща фирма по проблемите за отпадъците и сметището с 
ученици от I-IV клас; с д-р Петкова (училищен лекар) за влияние на отпадъците върху човешкия организъм с 
ученици от I клас. В часа на класа се повиши осведомеността на учениците за влиянието на отпадъците върху 
околната среда и обществеността.    
     Учениците участваха активно в почистване на училищния двор през месец октомври и се включиха в 
унициативата на Община Варна за почистване през април. 
    През месеците октомври и април се организира акция за събиране на хартия под надслов „Да спасим дърво“. 
    Прганизира се конкурс „Моята хартиена птица“ през месец януари, в които взеха участие ученици и родители. 
На победителите се връчиха грамоти и награди. 
    На 1 април се проведе дарителска кампания  под надслов „Подари книга на приятел“. Учениците размениха 
книги и събраха такива, които ще бъдат подарени на нуждаещите се. 
    Предстои участие на училището в Национален Екофестивал във Варна, в който учениците от IIIб клас ще 
покажат направата на оригами от отпадъчна хартия.   
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                Проект „Учим за гората“ 
 

     “Учим за гората” e Програма на Фондацията за 
Екологично Образование /FEE/, създадена с цел да се 
отговори на нарастващата необходимост от единна и 
всеобхватна международна инициатива, насочена към 
повишаване на знанията и обогатяване на дейностите, 
ориентирани към гората. 
    Българско Движение „Син флаг” е един от пионерите 
за налагането й в международен мащаб през 1999 
година в сътрудничество с FEE.   
       ОУ 

„Стоян Михайловски“ участва в Програмата от няколко 
години. Тази година темата е „Гората и водата“. 
     Създаде се Горски комитет. Изготви се План за 
действие. Изработиха се и се разпространиха три 
флаера с образователени материали за горите и 
климата, за застрашените видове и рециклирането. 
Проведе се анкета за гората с ученици от V клас на 
тема “Проучване нивото на осведоменост за нашата 
гора“. Основните дейности се извършиха по времето 

на Световните дни за действие на Екоучилищата и 
Глобални дни за действие – март 2016 г. Проведе се 
анкета с жители на квартала за енергоспестяване в 
домакинството. Изнесоха се презентации на тема 
“Природни зони в Австралия“ с ученици от 7 клас.  
     Учениците проучиха Лонгозната гора и изготвиха 
постери. Организираха се изложби с материали от 
гората и от отпадъчни материали. Изнесоха се много 
уроци за гората.  
     Предстоят още дейности. 

Лонгозната гора 
     В долното течение на река Камчия се намира най-
голямата вековна крайречна гора в България, наречена 
Лонгоз, обявена за природен резерват (1951 г., от 1977 
г. - биосферен), за да се запази първичният й естествен 
вид. 
     Най-характерната особеност на лонгозната гора са 
периодичните заливания, свързани с измененията на 
нивото на Камчия. Заблатените територии по поречието 

на реката и лонгозната гора се считат за естествена 
влажна зона на Черноморското крайбрежие. 
     В лонгозната гора и заблатените територии се срещат 
общо 245 вида висши растения.  От тях 8  са  включени в 
Червената книга на България -  като  лъскаволистна 
млечка, блатно кокиче,  северница.  Има около 40 вида 
дървета: летен дъб, елша, дива круша, върба и др., но 
преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от 
дърветата са на възраст над 150 години и с височина 
над 35 метра. 

      До края на 19 век лонгозата се простирала на 10 000 
ха, днес оцелели 1200 ха съсредоточени при устието й. 
     Камчийският Лонгоз е един от най-северните 
представители на лонгозни гори в Европа. Той е не само 
наше национално богатство, но и важна влажна зона от 
миграционния път на прелетните птици. 
     В резервата са установени 196 вида птици, от тях 56 
са редки и застрашени видове. В камчийската гора 
зимуват зеленоглави патици, сиви и бели чапли и други 
редки и застрашените видове. Тук е единственото в 
България зимовище на червеноглавата потапница. 
Косове, скорци, дроздове, гургулици, гривеци и много 
други целогодишно огласят гората. Гората е убежище и 
на много бозайници - сърни, елени, диви свине, лисици, 
диво котки, а в реката се срещат 39 вида риби, от които 
8 мигриращи от морето. 
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Глобални дни за действие – март 2016 г. 
 

     Глобалните дни за действие - кампания на 
Фондацията за екологично образование, в ОУ „Стоян 
Михайловски“ се проведе на 25 март 2016 г. 
     Ученици, учители и родители се включиха 
активно, за да започнат промяната към по-устойчив 
свят чрез изпълнени със забавления и обучения 
дейности, чрез създаване на условия за приятни и 
дълбоки преживявания. 
     Участието в съзидателни, стойностни дейности 
помага на младите хора да осъзнаят смисъла и 
съдейства да разберат, какво могат те самите да 
направят, за да помогнат на природата.  
     Глобалните дни за действие в ОУ „Стоян 
Михайловски“, град Варна се проведе на 25 март 
2016 г. Ученици, учители и родители засадиха в 
училищния двор 16 дръвчета, 3 храста и рози. 
Фиданките, храстите и розите са подарени от 
родителите, за което им благодарим. 
     Учениците от 7 клас направиха проучване за 
Лонгозната гора и изработиха постери, които 
поставиха във фоайето на училището. Ученици от 5 и 
6 клас раздадоха бюлетини на родители и ученици 
за промените в климата, с които ги призоваха да се 
присъединят към Глобалните дни за действие. 
     Откри се изложба с рисунки на тема „Обичам 
гората“.  
     В часа на класа учениците се запознаха с 
     Денят продължи със Спортен празник и концерт, с 
който отбелязахме и 160 години от рождението на 
нашия патрон Стоян Михайловски. 
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Пролетен лагер в 
к-с „Момина крепост“, Велико Търново 

04-08 април 2016 г. 
 

     Пролетен лагер с 44 ученици от I, II и IV клас от ОУ 
„Стоян Михайловски“, град Варна се проведе от 4 до 8 
април 2016 г в Туристически комплекс “Момина 
крепост”, разположен в крайградската зона за отдих и 
туризъм на Велико Търново – парк Ксилифор. 
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Лагерниците наблюдаваха природата – климатичните 
промени, гората, водата, растителността и 
животинския свят. Забавляваха се по най-невероятен 
начин сред природата като изразиха своето 
наслаждение, използвайки сетивата си – помирисваха 
и докосваха растенията, чуваха звуци, песента на 
птиците и жуженето на пчелите проведе се и дискусия. 
Играха много игри. Проведе се състезание по народна 
топка.  
     Децата изживяваха и наблюдаваха природата като 
натрупаха опит, изразиха лично отношение по въпроси 
на природата. Научиха за много растителни и 
животински видове за екологичната мрежа и 
взаимодействие между различните видове в 
екосистемите. Чрез наблюдение стигнаха до извода, че 
дърветата абсорбират хранителните вещества и 
замърсителите  и ги трансформират в по-малко вредни 
вещества, горите подържат високо качество на вода 
чрез намаляване на ерозията, горите пречистват 
въздуха – осъзнаха важността от залесяването, 
значението на горите за изменение на климата. 
Наблюдаваха река и езеро и се запознаха с 
растителния и животински свят. Разгледаха се 
проблеми свързани с връзката между гората и водата. 
Проведоха се опити. 
     Учениците разбраха, защо горите са толкова важни 
в биологичен аспект, а и за живота на хората и научиха 
начини за защитата им.  
     Във викторината учениците показаха много знания 
за природата, пяха песни. Победителите получиха 
грамоти – „Най-добър природолюбител“. 
     Посетихме крепостта Царевец във Велико Търново.  
Учениците научиха за Второто българско царство (1185 
– 1393), когато Търново е столица на царството. 

Туристическо ориентиране 
     Проведе се туристическо ориентиране от 
представител на учебен център. Научиха се да се 
ориентират сред природата по маркировка, да се 
изкачват и слизат по труден терен. Преминаха през 
много трудно трасе и намериха букви от които 
образуваха дума. Участваха по екипи и всички екипи се 
справиха успешно със задачата. Втората игра беше 
щафетна. Децата се разделиха на отбори по трима като 
преминаваха препятствия. Отчете се времето на всеки 
отбор и се излъчиха отборите победители. Учениците 
проявиха съобразителност, внимание и много 
физически качества  в игрите. Разбраха колко са важни 
знанията за природата и физическите качества за 
оцеляване сред природата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Организира се конкурс за земно изкуство. Връчиха 
се грамоти на победителите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     В своите рисунки и съчинения изразиха своите 
настроения, впечатления и лично отношение към 
природата.  
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Приказка за Земята 
     Една планета на име Земя отначало 
била чиста и щастлива. Хората, които 
живеели на нея били щастливи. 
Работили и живяли щастливо на нея. 
Но един ден те престанали да я пазят 
чиста. Започнали да замърсяват 
нейната природа. Земята много се 
обидила на хората. Минали години, но 
никой не се постарал да се погрижи за 
планетата. Така и тя престанала да 
мисли за хората. Един ден на тях не им 
било приятно да живеят в мръсотия. 
Изведнъж станало чудо. Хората 
започнали всеки ден да мислят как да 
опазват природата. Така в 
продължение на много години Земята 
ставала все по-чиста благодарение на 
тях. Зарадвала се, че те се грижат за 
нея. Планетата била много, много 
щастлива и чиста. Хората, които 
живеят на Земята, също били много 
щастливи. Така всички започнали да 
опазват природата и никога не я 
замърсявали. Грижете се за планетата 
Земя, за да се грижи и тя за нас! Тя е 
нашият дом. 

Вилизара Стефанова-ІV а клас 

Чистата гора 
     Имаше едно време една гора. Но не обикновена гора, а замърсена. 
Тя беше  толкова мръсна, че имаше  само трима обитатели, заради 
които ставаше  все по-мръсна и все по-мръсна: врабецът хвърляше по 
дърветата слънчогледови семки, лисицата оглозгани кокали, а 
таралежът разнасяше обелки от плодове. 
     Дойде пролетта. Гората се раззелени, но беше тъжна. За първи път 
птиците не се завърнаха в старите си домове. 
     Докато всички разнасяха боклуци, при тях дойде едно малко 
момиченце. То бeше облечено в червена рокля, сини обувки и розова 
шапчица. 
     Момиченцето се изненада, че гората е толкова мръсна. 
     -Това ли е вашата гора?-пита то, а Лисана отговори: 
     -Да! Не е ли изумително! 
       Съществото разказа на животните как трябва да изглежда тази 
горица, за  да е чиста, подредена. 
     -Какво означава чиста?-пита Врабчо. 
     -Чиста означава да бъде  без боклуци. Шом ги изхвърляте 
безразборно,  вие всички замърсявате дома на много растения и 
животни, и най-важното.. . Замърсявате своя дом! 
Животинките го питаха как да оправят всичко. 
     -Само с чистене! 
Така всички започнаха да чистят. А след ден в гората някой написа 
правило:  
 
     ДА НЕ ЗАМЪРСЯВАМ! 
     ГОРАТА Е НАШ ДОМ! 

                                                           Валерия Маринова, IIIа клас        

Невероятното море 
Невероятно е морето, 
защото е красиво, 
защото е прекрасно, 
защото е забавно. 
 
Децата му се радват - 
плуват, пеят, играят  
и с пясъка се забавляват. 
 
Морето-синева! 
Морето-безкрайна красота! 
Морето - дълбока тайнствена страна, 
изпълнена със смях и веселба! 

Кристина Стояновa – Vб клас                                                                                   

Морето, Морето, Морето… 
Ах, морето - 
тъй красиво,  
тъй пленяващо  
със своите безброй  
вълни пенливи! 
В очакване  
на среща лятна с него 
посрещаме  
есенни и зимни дни. 
 
Прекрасно е, 
 че е голямо, 
за мен  -  
единствено и вярно. 
И щом отминем от Земята,  
морето ще остане. 
 
И знам,  
че то е всичко мое –  
българско, 
 единствено, 
 обичано!      Сияна Димова - VIа                                                                                                                                                   

Нашата планета 
Нашата планета-вода и земя! 
Нашата планета-колко много 
красота! 
Нашата планета-нарича се Земя! 
Пазете я чиста, мили деца! 
Природата ни дава храна, вода и 
светлина. 
Нека уважаваме Земята- 
Нашето богатство е тя! 

Анелия Иилиянова - II а клас 
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