
 

 

 

 

 

ИЗДАНИЕ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”, ГРАД ВАРНА                            АПРИЛ 2016 Г. 

 
 
 
 

22 април – Ден на Земята 
Да помогнем на Черно море сега! 

 

 
          Черно море е символ на надеждата за по-добро 
бъдеще за 16 милиона души от шест държави, 
населяващи крайбрежието му. 
 
     1. Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе 
си всички свои отпадъци и поне още един, който не е 
оставен от мене. 
     2. Ще се опитам да съхранявам водата като 

 затварям крана на водата, докато си мия зъбите 
 стоя под душа с една минута по-малко 
 не мия чиниите под постоянно течаща вода 

     3. Няма да изливам мазнини, бои или химикали в 
канала или в тоалетната. 
     4. Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите 
пространства около моята къща или блок. Ще се уговоря 
със съседите си за грижите и поддържането на растенията. 
Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на 
отпадъци и води преди постъпването им във водните 
обекти. 
     5. Ще си нося пазарска чанта, когато отивам на покупки 
на пазара или в супермаркета, и няма да приемам 
ненужни найлонови торбички. 

 
31 октомври – 

Международен ден на Черно море 
     Учениците ОУ „Стоян Михайловски 
отбелязаха Международния ден на Черно море 
с две изложби от рисунки.  Третокласниците и 

четвъртокласниците изработиха оригами и ги 
подариха на децата от подготвителна група и 
учениците от 1-ви и 2-ри клас с послание да 
опазват Черно море. Включиха се в 
Национални конкурси „Морето, морето, 
морето...“ и „Аз обичам Черно море“. 
Разпространиха флаери сред учениците и 
живущите в квартала. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 



 
 

 

Време е да действаме и 

да помогнем на околната среда! 
      

Дърветата 
променят 

съществено 
мястото, в което 

живеем – смекчават 
климата, пречистват 

въздуха, запазват и подобряват 
водата, подслон са за дивата 
природа. 
• В близост до дърветата температурите са по-
ниски. Колкото по-голямо е дървото, толкова по-
силно е охлаждането. Затова и засаждането на 
дървета в големите градове може да намали 
градския парников ефект, причинен от пътната 
настилка и сградите.  
• Дърветата филтрират и пречистват въздуха, който 
дишаме като отстраняват от него праха и други 
вредни частици. Дъждът пък отмива тези 
замърсители на земята. 
• Листата поемат въглеродния двуокис от въздуха, 
за да образуват въглехидрати, нужни им за 
структурата и функционирането на растението. В 
този процес, листата абсорбират и други 
замърсители на въздуха като озон, въглероден 
моноксид, серен двуокис. И отделят кислород! 
• Дърветата осигуряват по-добро качеството 
на водата – намаляват оттичащите води и ерозията 
на почвата, съответно често ни спасяват от 
наводнения. 
• Все повече птици и животни са застрашени 
заради практиката на масово изсичане на горите. 
Залесяването, дава място за живот на много диви 
животни. 

Да запазим горите от изсичане! 
 Намали разходите на 

хартия; 
 Използвай повтирно; 
 Рециклирай. 

Защо да рециклираме? 
     Намалява се използването 
на дървесина. Така запазваме 
горите от изсичане.        

 Всеки тон рециклирана хартия 
спасява от изсичане 13 дървета. 

 1 килограм рециклирана хартия спестява 
използването на 32 литра питейна вода. 

 Всеки тон рециклирана хартия спестява 
използването на 4 кВт/ч електроенергия. 

 Хартията може да се рециклира от 5 до 8 пъти, след 
което се разпада. 

 90% от всички картонени опаковки могат да се 
рециклират. 
     Пестим ценни природни ресурси, като 
понижаване на потреблението на енергия и 
суровини от 70 до 90%. 
      При рециклирането на 1 тон стара хартия се 
използва с 60% по-малко енергия, отколкото при 
производството на нов материал; спасяваме от 
изсичане около 13 дървета и спестяваме 31 780 
литра вода, 4 100 киловатчаса електроенергия, 2.5 
барела нефт; 4 куб.м от обема на сметището. 

Правила за разделно събиране на хартиени и 
картонени отпадъци 

        Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и 
картонени отпадъци, като например: вестници и 
списания; празни кутии от сокове и мляко; кашони и 
други хартиени и картонени опаковки; картонени 
кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.; 
хартиени торбички и чували. 

Как да се включим в опазване на защитените 
видове? 

 Да проучваме разпространението и 
екологията на вида у нас. Да повишим 
природозащитната  си култура.  

 Умишлено да не улавяме или убиваме 
екземпляри с каквито и да е уреди, средства 
и методи. 

 Да не обезпокояваме животните и най-вече 
птиците. 

 Да поставяме къщички и хранилки за птици.  
 Да опазваме места за размножаване, 

почивка и струпване по време на миграция.  
 Да се включваме във всяка инициатива, за 

която получаме информация. 
     Нека обединим сили да запазим  природата на 
България с всичките и  природни 
забележителности, растителни  и животински 
видове! 

Местността „Ятата“ 
     Местността "Ятата" представлява блато с 
водолюбива растителност. Местообитание е на 
защитени видове птици като малък корморан, розов 
пеликан, къдроглав пеликан, малък воден 
бик, нощна чапла, черен щъркел, бял щъркел и др. 
Прелитат и ята бели и черни щъркели и различни 
видове грабливи птици. 

Черен щъркел 
     Черните щъркели живеят в 
тихи вековни гори, като строят 
гнездото си на някое голямо 
дърво. Хранят се с риби, 
бозайници, влечуги, мекотели, 

насекоми и др. Размножават се през пролетта. 
Женската може да снесе от 2 до 6 яйца през 
интервал от 2 дена. Отлитат през септември и 
зимуват в тропическата част на Африка, в Индия и 
Южен Китай. Защитени по ЗБР. Включени в ЧКБ. 
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Разходка до близка местност 
 

     Програмата “Учим за гората“ осигурява 
възможност за учениците да се насладят на 
природата, да я преживеят и наблюдават.           
     Учениците от петите класове направиха своята 
първа среща с гората на 22 април в деня на 
планетата Земя. 
     Осъществихме четири стъпки по програма „Учим 
за гората“ и новата тема „Гората и водата“.  
     Стъпка 1 “Научи се да се забавляваш навън сред 
природата“: Прекарвайки време сред природата, се 
научихме да й се наслаждаваме. Навлизайки в 
гората, съзерцавахме природата чрез сетивата си . 
     Цел на нашето занятие беше тестване на 
климата. Влизайки в гората ние усетихме топлото 
време и горещото слънце. Термометърът 
показваше  висока температура, близка до 
температурата на летния ден. Гората изглеждаше 
различно, облякла своята зелена премяна. Веднага 
си спомнихме  урока по човекът и природата за 
процеса фотосинтеза. Отбелязахме в своя дискусия, 
че зеления цвят  се дължи на веществото хлорофил, 
без който растенията не могат да извършват най-
значимия процес в живата природа – процеса –
фотосинтеза. Някои петокласници  с нетърпение 
прочетоха  своите домашни работи – съчинение на 
тема: „Човекът и фотосинтезата“. За пореден път 
доказахме със своите разсъждения, че хората са 
тясно свързани с растенията, защото без тях няма 
да има процеса – фотосинтеза, чрез който ние 
получаваме органични вещества от неорганични и 
обогатяваме атмосферата с кислород - необходим 
за дишането на  всички живи организми, 
населяващи планетата Земя. 
Стъпка 2 “Изживей и наблюдавай природата“ 
  За да изживеем и наблюдаваме природата, е 
важно да се запознаем с природните системи и 
различните видове живот. Събрахме материали от 
гората и направихме “Земно изкуство за деца“. 
Стъпка 3 “Научи за екологичната мрежа“ 
   За да научим за екологичната мрежа, е важно да 
разберем взаимодействието в горите. 
Изиграхме играта: “Създай хранителна мрежа“. 
Стъпка 4“ Научи за взаимодействието между 
човек и природа“ 
     Проведохме изследователска игра, посветена на 
22 април  – Ден на планетата Земя. 
Предстои ни да изминем още две стъпки от 
екологичния цикъл на програмата „Учим за гората“. 
Това ще направим при следващото си излизане в 
близката гора. 
     Гората  представлява отличен учебник, при това 
най-широко достъпния учебник, който не ни коства 
нищо - той е налице тук, при това безплатно.  
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     Как използваме енергията? 
     През месец ноември ученици 
от Vб клас проведоха анкета “Как 
използваме енергията?“ с 23 
жители на ж-к „Владислав 
Варненчик“, град Варна. 
1.  Изключвате ли осветлението 
след като излизате от стаята? 

 20 анкетирани - отговарят 
с ДА - 86.95%, а само 3 с 
НЕ - 13% 

2.Използвате ли 
енергоспестяващи крушки? 

 20 анкетирани - отговарят 
с ДА - 86.95%, а само 3 с 
НЕ - 13% 

3. Изключвате ли компютъра 
след приключване на работа с 
него? 

 20 анкетирани - отговарят 
с ДА - 86.95%, а само 3 с 
НЕ - 13% 

4.  Предпочитате ли електричен 
ток пред твърдо гориво? 

 От 23 анкетирани 14 - 
отговарят с ДА - 60.86%, а 
само 9 с НЕ - 39.13% 

5.  Бихте ли използвали слънчеви 
батерии за битови нужди? 

 От 23 анкетирани 23-
отговарят с ДА - 100%, а 0 
с НЕ - 0% 

     Чрез анкетата се разбра колко 
икономично се използва 
енергията вкъщи. Отговорите на 
анкетираните граждани 
красноречиво говорят за 
навиците на техните семейства. 
Учениците стигнаха до извода, че 
жителите на квартала имат много 
добри навици, които могат да 
послужат за добра основа за по – 
нататъшна работа над себе си  и 
над енергоспестяването в дома. 
Тяхното поведение и действия са 
екологично правилни и 
заслужават похвала. 

Край морето 
     С мама ходихме край морето. 
То беше неспокойно. В небето 
летяха бели чайки. Сред бурните 
вълни се мяташе малка лодка. 
Скоро причерня. 
     Идваше буря.                                                                 

Теодора Якимова, Ia клас 

Обичта към сезоните 
      Обичта ми към сезоните е 
силна. Обичам ги и четирите по 
някаква различна от другите 
причина. 
      ПРОЛЕТ – Пролетта е красива. 
Цветята отново цъфват. Дърветата 
отново напъпват. Времето се 
стопля. Плодовете и зеленчуците 
отново растат. Щъркелите и 
лястовичките идват при нас. 
       ЛЯТО – Лятото е прекрасно. 
Топло е. Ходим на море. Слънцето 
грее жарко. Децата играят и ядат 
сладоледи. 
       ЕСЕН – Есента е красива. Тя е 
цветна. Дърветата окапват и 
всички листа са цветни на земята. 
Времето захлажда. 
      ЗИМА – Зимата е прекрасна. 
Валят снежинки. Децата правят 
снежни човеци. Бият се със снежни 
топки и творят снежни ангели.  
       Обичам и четирите сезона. Те 
са прекрасни.                                      

Кристина Стоянова, Vб клас 

Здраве 
Здравето е важно! 
Знам какво да хапвам аз. 
Най-обичам в ранен час- 
Плодове - ябълчица или две. 
На обяд пък в бързината 
хапвам свежа аз салата. 
Ранната вечеря лека, 
най-добра е за човека. 
Щом се храня здравословно, 
здрав ще бъда аз 
и ще ритам топка час след час. 

Теодор Палашев, ІІ а клас  

 
 
 
 
 
 

 

Цветето 
     Пролет е навън. Катеричката 
Кики реши да се разходи. Видя 
едно малко листенце. На него 
имаше капчица роса. Кики го 
гледаше и се чудеше какво е това 
на листенцето. Казва си: 
     -Ех, колко е красиво и тъй 
изящно! Виж какви неща върши 
пролетта!     
     Погледа го още малко и се 
прибра в хралупата. 
     На следващия ден тя отново 
видя листенцето, но то беше 
станало по-голямо. 
     -Леле! Пораснало е и вече има 
цветчета. Ох! Колко е красиво и 
нежно! – с възхищение отбеляза 
катеричката. – Сигурно росата му е 
дала сили и живот, за да порасне. 

     Никол Георгиева, IIIа клас 

Конче 
Едно конче се удари в клонче. 
Горкото конче. 
От големите му очи потекоха 
едри сълзи. 
Ах, това лошо клонче натъжи 
веселото конче. 
Цветята красиви с листата си 
мили, 
нежно прегърнаха малкото конче. 
За жалост то не спря да плаче. 
Едно цветенце като детенце 
мило и нежно целуна малкото 
конче. 
Ето макото ни конче 
стана сладко и усмихнато като 
бонбонче. 

Валерия Маринова, IIIа клас 
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Седмица посветена на деня 
на Земята 

15-22 април 2016 г. 
 
     По традиция     Денят на Земята 
в ОУ „Стоян Михайловски се 
отбеляза с разнообразни 
инициативи, насочени към 
опазване на околната среда.  
Кампанията  обучи и мотивира 
учениците за действия.  
     С почистването на  училищния 
двор се включихме в 
инициативата на Община Варна. 
Откриха се две изложби: от 
отпадъчни материали и от 
рисунки. Съвместно с родителите 
се организира екопоход до 
близка местност под надслов 
„Здраве и бодрост чрез общуване 
с природата“. Учениците от VIII 
варосаха дръвчетата. Организира 
се акция за събиране на хартия – 
„Да спасим дърво“. Учениците от 
V-VIII клас проучиха състоянието 
на отпадъците в квартала и 
декларираха своето становище. 
Те отчетоха въздействието на 
отпадъците върху околната 
среда. Дадоха идеи за 
предотвратяването на 
замърсяването и управлението на 
отпадъците. 
     На 23.04.2016 г. ОУ „Стоян 
Михайловски“ взе участие в Ден 
за действие с Общността по 
Проект „Да намалим 
отпадъците“ на Национално 
ученическо екоизложение във 
Варна. В музикалната програма 
участва Мартин Стоянов от Iа 
клас. Училището се представи с 
изложба от отпадъчни материали 
и работилница „Втори живот на 
отпадъците“. Учениците от IIIб 
клас изработиха предмети от 
отпадъчна хартия, които 
подариха на публиката. 
Раздадоха и брошури с 
образователен материал, с които 
призоваха гражданите да събират 
разделно хартия. 

Училището и всички 
участници получиха грамоти за 
участие. 
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Варненско-Белославският езерен комплекс 
 
     Варненско-Белославският езерен комплекс 
обхваща две езера – Варненското и Белославското, 
разположени на запад от гр. Варна и свързани 
помежду си с изкуствено прокопан канал. 
Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с 
естествен произход. 
     Мястото е важна зона с международно значение 
за зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се 
концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 64 
вида. На територията на комплекса са установени 
202 вида птици, 59 от които са включени в 
Червената книга на България. Варненско– 
Белославският езерен комплекс е единствената 
влажна зона между отстоящите на около 200 км 
едни от други Шабленско и Дуранкулашко езеро на 
север и Бургаските езера на юг. По тази причина той 
е от изключителна стойност по време на миграция. 
През този период, а също и през зимата комплексът 
е от световно значение за малкия корморан 
(Phalacrocorax pygmeus). Поради факта, че не 
замръзват през зимата, езерата са удобно място за 
зимуване на различни видове патици, потапници, 
корморани и други водолюбиви птици. 
Международно значими струпвания образува и 
кафявоглавата потапница (Aythya ferina). От 
световно застрашените видове, главно по време на 
миграция се срещат къдроглавият пеликан 
(Pelecanus crispus) и белооката потапница (Aythya 
nyroca), а през зимата и тръноопашатата потапница 
(Oxyura leucocephala). 
     През 1997 г. територията е обявена от BirdLife 
International за Орнитологично важно място. През 
1998 г. комплексът е определен и за КОРИНЕ място, 
поради европейското му значение за опазването на 
застрашени птици. 
 

Кафявоглава потапница 
     Кафявоглавата 

потапница преди 
гмуркане подскача 
над водата. Храни се 
с  дребни мекотели 
и личинки на 
насекоми. Гнездото 
си построява винаги 

в непосредствена близост до водата, често пъти на 
малки островчета или купчини стара тръстика.  
 
 
 
 
 

Малък корморан 
     Водолюбива птица 
от семейство 

Корморанови. 
Известен е още като 
малка дяволица или 
карабатак. Размах на 
крилете: 85 см. Гнезди 
колониално по ниски 

дървета, храсти и в тръстикови масиви. Образува 
смесени колонии с малка бяла чапла, нощна чапла, 
ибис, лопатарка и други. Снася 4 – 6 яйца, има едно 
поколение годишно през периода май-юли. 
     Световно застрашен вид. 
 

Розов и къдроглав пеликан 
     Розовият пеликан и къдроглавият пеликан са най-
едрите летящи птици на Земята. Розовият пеликан се 

среща в Мала 
Азия, Африка и Европа. 
Хранят се 

с риба каракуда, ша-
ран, бабушка, червено

перка. В България 
единственото място за 
гнездене е резерватът 
„Сребърна“, където 

има малка колония. Пеликани в Европа гнездят още 
само на 3 места - по Волга, делтата на Дунав и 
в Гърция. 
 

Природен парк „Златни пясъци“ 
     На територията на Природен парк Златни пясъци 
са установени 621 вида безгръбначни животни от 
които 6 вида, приети за световно значими – 
включени в международната  природозащитна орга-
низация, която се грижи за опазването на 
природните ресурси. 
 

Смок мишкар 
     Смокът мишкар 
е вид змия. На дължина 
достига до 1,8 м, по-
често 1,2-1,4 м. Той е 
отличен катерач.  
Основната му храна 
са гризачи, птици, яйца. 
Женските снасят 2 до 10 

обли яйца, често в гниещи пънове. 
     Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. 
Когато не може да избяга захапва нападателя си и 
забива силно острите си зъби в тъканта, като държи 
продължително време без да пуска. Захапаната от 
него част най-лесно се освобождава като се потопи 
във вода заедно със главата на смока. 
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