Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна

Брой 20, април, година 2018

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април
22 април – Ден на Земята
Това е един от найголемите
празници,
почитащи планетата
Земя, който се чества
от
над
половин
милиард души по
целия свят.
Според Световния фонд за дивата
природа (WWF) началото на празника е
поставено преди почти 50 години в САЩ и
Канада. Целта на Деня на Земята е да се
създаде световно движение за опазване на
Земята и околната среда.
В сяка година 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. Целта е
да се създаде широка гражданска подкрепа
за устойчиви и ефективни екологични
политики за развитие по целия свят.
В България Денят на Земята се отбелязва
за първи път на 14 декември 1930 г. по
инициатива на тогавашния министър на
земеделието и държавните имоти Григор
Василев. Инициативата се радва на
широката подкрепа на други земеделски
министри от цяла Европа.
На 22 април 1992 г. Президентът на
Република България Желю Желев подписва
клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди
български деца се подписват под
Декларацията за пълномощие за живот на
Земята.
Документът
е
връчен
на
Конференцията на ООН за околната среда и
развитието, проведена в Рио де Жанейро
през юни 1992 г.
Оттогава всяка година България участва в
отбелязването на Деня на Земята.
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СЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА В
ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

Да бъдем отговорни към Земята!
ОУ „Стоян Михайловски“ - град Варна е носител на
Зелен Флаг от 2002 г. и вече 16 г. работи в сферата на
екологичното образование и възпитание.
С поредица от мероприятия за поредна година в ОУ
„Стоян Михайловски“ се проведе седмицата,
посветена на планетата Земя. Дейностите активираха
учениците и техните родители за опазване на
околната среда и поемане на отговорност за своите
действия и тяхното влияние върху планетата Земя.
Учениците се включиха в акцията „Да почистим
Варна“ с почистване на училищния свор. Организира
се изложение на домашни любимци под надслов:
Проучване и дискусия на тема: "Земята- проблемите
„Дари животните с любов“. Проведе се акция „Дари
днес и заплахите утре" - VII клас
книга на приятел“. Учениците донесоха книги, които
ще бъдат дарени на деца в неравностойно
положение. В библиотеката се проведе маратон на
четенето. Изнесоха се уроци с екологична насоченост.
По випуски бяха изпълнени следните дейности:
•
I клас – Рисунка на асфалт „Природата и аз“;
•
II клас – Разговор: „Защо трябва да опазваме
дърветата?“ “;
•
III клас – Проучване на растителни видове „Моето дърво“;
•
IV - клас – Експониране на изложба „Земята е
място за всички“;
•
V - клас Изследователска дейност:
„Застрашени растения“;
•
VI клас – Проучване и дискусия на тема:
"Разбирателство и уважение - път за решаване на
Проучване и дискусия на тема: "Разбирателство и
проблемите на Земята“.
уважение - път за решаване на проблемите на Земята“
•
VII клас – Проучване и дискусия на тема:
"Земята - проблемите днес и заплахите утре".

Акция „Да почистим Варна“

Ден на Земята
Дари животните с любов
Ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ за поредна
година участваха в изложението „Дари животните с
любов. Стопаните представиха своите любимци под
бурните аплодисменти на публиката – ученици и
родители.
Учениците имаха възможност да се порадват на
различни породи кучета, котки, зайчета, хамстери,
попагали, игуана, охлюв, рибки и другиживотни.
Награди получиха най-добрите.
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Седмица на гората
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Седмица на гората

Среща с представител на Горгко стопанство Варна

На 21 март светът отбелязва Деня на гората.
Решението е взето през 1972 г. в деня на пролетното
равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на
Европейската конфедерация по земеделие (ноември
1971), подкрепена от Организацията на ООН по
прехрана и земеделие, за да се защити флората и
фауната на горите.
Горите са природно богатство, на което дължим
чистия въздух и вода, както и естествена среда за
живот и развитие на разнообразие от растения и
животни. Наред с това горите имат и важно стопанско
значение за икономиката на дадена страна. Затова
всеки носи отговорност за опазването на това
природно богатство, за неговото развитие и
рационално използване в името на благоденствието
на страната.
Учениците от ОУ „Стоян Михайловски отбелязаха
21 март – Световен ден на гората. От 19 до 23 март се
проведе седмица на гората с редица дейности, които
насочваха учениците със своето гражданско
поведение, да не увреждат гората, а да я пазят и
обогатяват като съществена част от заобикалящата ни
естествена среда.
Засадихме 40 фиданки дарени от Фондация "77"
"Хиляди дървета за децата на България" в училищния
двор. Експобираха се две изложби: „България в
макети” и „С хартия и природни материали“. Отвори
врати „Работилница-творилница” – художественотворчески, занимателни и научно - познавателни
ателиета. Проведоха се спортни състезания във
всички випуски, които преминаха с много вълнения и
емоции. Седмицата завърши с музикален поздрав към
всички присъстващи поднесен от ученици от школа за
модерен балет „Карлос шоу“ при ОУ “Стоян
Михайловски“.

Учениците от 1-4 клас се срещнаха с представител
на Горското стопанство Варна г-н Ърфан Ахмед, който
разказа за дървестните видове във Варнанския
регион, опазването им и залесяването. Подробно
бясни как се осъществява сечта в горите. Засегна
проблемите и на животните живеещи в горите. С
удоволствие отговори на зададените от учениците
въпроси.
За Коледа получихме жива елха подарък от
Форското стопанство.

Гората и енергията
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Производство на енергия от сухи горски отпадъци

Енергия от биомаса

Биомасата е важен енергиен източник в рамките на
глобалната стратегия за независимост от фосилните
горива, насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници, повишаване на енергийната
ефективност в бита и индустрията и постигане на
нисковъглеродна икономика.
За производството на енергия се отличават сухите
горски и селскостопански отпадъци, които са с ниска
влажност, висока достъпност и могат да бъдат
ефективно оползотворявани за производството на
енергия не само във фермите, селските и горските
райони, но и в домакинствата и индустрията.
Растителни енергийни култури
Растителните енергийни култури са многогодишни
растения, включително треви, храсти и дървесни
видове, които се отглеждат чрез традиционни
селскостопански практики и се използват главно като
изходна суровина за производството на енергия и
енергийни продукти (течни, твърди и газообразни
горива).
Дървесна биомаса и горски
отпадъци
Дървесината е най-големият
източник на биоенергия. За
добив на биомаса се отглеждат
главно бързорастящи дървесни
видове, които бързо регенерират след отсичане. Тези
растения могат да достигнат височина над 10 м и да
бъдат използвани обикновено след 5 до 8 години и в
продължение на 10 до 20 години преди
презасаждане. Сред най-масово разпространените
дървесни енергийни култури са хибридни тополи,
хибридни върби, клен, канадска топола, ясен, орех и
чинар.
Горските и дървесни отпадъци, получавани при
изсичане на дърветата, прочистване и подрязване,
също притежават значителен потенциал за
производство на биоенергия и енергийни продукти.
Те включват клони, кора, пънове, корени, дървесина
за огрев, съчки, листа, както и отпадъци от
дървопреработката (изрезки, талаш, стърготини,
трески и т.н.).
Използването
на
такава
суровина
за
производството на биоенергия води до значително
по-ниски емисии на серен диоксид и азотен оксид в
сравнение с изгарянето на въглища. Горските
отпадъци обикновено имат средна енергийна
стойност приблизително 3,32 kWh/kg (влажни) и 8,570
kWh/kg (сухи).

Биомасата се използва за пряко отделяне на
топлина, обикновено във въздушна среда. За
предпочитане е използването на суха и хомогенна
маса. Въздухът съдържа почти 80% азот, който се
отделя като такъв или под формата на газообразни
азотни окиси.
Дървата за огрев са такова традиционно биогориво
за пряка домашна употреба. В индустриални мащаби,
плантациите за дървесина като гориво са обект на
пълно
оползотворяване
след
изсичането.
Подкастрянето
на
горските
насаждения
и
дървообработващите предприятия предоставят също
отпадъци за горене. В България дървесните отпадъци
от дърводобива и дървообработването са един от
основните източници на биомаса. Проучванията
показват наличие на 1 600 000 тона дървесни
отпадъци годишно.
Нетрансформираната дървесна маса (клони, кори,
изрезки, трупчета, трески, стърготини, стружки) заема
голям транспортен обем, поради което създава
трудности при складиране и дозиране. В сурово
състояние тя е с високо съдържание на вода, което
намалява значително топлотворната й способност. Ето
защо от средата на миналия век се прилагат
технологии за подобряване свойствата на биогоривата
чрез
уплътняване
на
раздробена
биомаса.
Уплътнените биогорива се отличават от първичната
биомаса с подобрени свойства по отношение на
енергийната им плътност, транспортируемост, ниско
влагосъдържание, устойчивост при съхранение и
ниско отрицателно влияние върху околната среда.
Високоплътните биогенни горива са известни под
наименованието биопелети и биобрикети, често се
употребяват и термините
пелети и брикети.
Битовите
отпадъци
също съдържат биомаса
(например хранителни
отпадъци и дървесина от
строителството), но и пластмаси от фосилни
източници, и като такива могат да се използват за
горене.
Отделяната при изгарянето топлина може да бъде
използвана както директно, така и за получаването на
пара за производството на електричество от бутални
двигатели или турбини. Често срещана практика при
изгарянето на биомасата е смесването й с фосилни
горива или битови отпадъци. Пепелта от изгарянето
на чистата биомаса се използва за наторяване на
почвата.

Глобални дни за действие
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МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ

ГЛОБАЛНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ

На 7.11.2017г. по повод седмицата на
Екоучилищата се проведе среща с представители на
екоучилища и декски градини от гр. Варна, Природен
Парк „Златни пясъци“ и координаторите на Програма
„Екоучилища“– ж-га Петя Йорданова и на Българско
движение „Син флаг“ – г-н Станимир Георгиев. Бяха
раздадени грамоти и награди по проектите „Учим за
гората“ и „Да се храним разумно“.
За най-достойно представяне по проект „Учим за
гората“ основно училище „Стоян Михайловски“ беше
удостоено с международна награда плакет LEAF
AWARDS WINNER на Движение Син флаг, която за
първи път се връчва в България, и с грамота за активна
работа по проект „Да се храним разумно“.

ОУ „Стоян Михайловски” от 6 до 10 октомври се
включи в Глобални дни на действие, които са призив
към всички по света да споделят активно действията
си, насочени към един по-устойчив свят.
Инициативата има за цел да отпразнува и да
демонстрира действията предприети от участниците в
Програмите
на
Фондацията
за
екологично
образование и Българско движение „Син флаг”, както
и от хора със сходни мисли по целия свят, желаещи да
допринесат за устойчивото общество. Бяха изпълнени
следните дейности:

ГЛОБАЛНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ



Засаждане на фиданки. В училищният двор се
засадиха 6 фиданки, един храст и 4 рози,
подарени от родителите. Участваха 427
ученици и учители;
 I клас – Рисунка на асфалт „Природата и аз“;
 II клас – Игра: „Да се храним разумно“;
 III клас – Изложба: „Обичам те, море“.
Учениците написаха и разкази за морето.
Изнесе се и урок по Изобразително изкуство
„Вътрешни и външни образи на животните“ в
III клас;
 IV клас – Урок в Природния дом: „Резервати в
България“;
 V клас - Изследователска дейност: „В търсене
на застрашени растения“;
 VI клас – На пътешествие в Амазонската
джунгла;
 VII клас – Горски природни зони на земята;
 Посещение
в
планетариум
„Николай
Коперник“ – Варна. Участие в Научна
лаборатория за приложна и забавна химия и
биология опганизирана от Байер – България;
 Участие в „най-големият урок в света“ –
кампания на УНИЦЕФ;
 Изнесоха се уроци на екологични теми.
Училището получи сертификат за участие в
Глобалните дни на действие.

Глобални дни за действие
Изследователска дейност:
„В търсене на застрашени растения“
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Страници из дневник на растение:

Учениците проучиха застрашени растения и
изготвиха презентации.
Изготвиха дневник на растение.

Бяла водна лилия

Родопско лале
Биологичен
вид:
многогодишно
луковично
растение.
Състояние на застрашеност:
застрашен вид. Български
ендемит.
Разпространение:
Средни
Родопи.
Местообитание: в разредените
гори и храсти върху излужени канелени горски почви с
варовита скална основа на над 500-800 метра
надморска височина.
Размножаване: със семена и вегетативно. Цъфти май,
плодоноси юни. от семена растенията започват да
цъвтят след 6-8 години. Образуването на ъщерни
луковички в природата е рядко явление.

Златиста кандилка
Биологичен вид:многогодишно
тревисто растение.
Състояние на застрашеност: рядък
вид.Балкански
ендемит.
Разпространение: Витоша, Пирин,
Рила и Западни Родопи. Феографския ареал на
разпространение обхваща територията на бивша
Югославия.
Местообитание:по скалисти места в субалпийския
пояс. Има добра плътнос на популацията.
Размножаване: със семен. Притежава добри
възобновими възможности и оптимално развитие.

Размер:
В
зависимост от сорта
дълбочината
на
отглеждане варира от
30 до 80 см. По-старо
растение, засадено в
голяма саксия може да
покрие до 1 м и повече от повърхността на басейна с
листната си маса.
Декоративност: Декоративни са най-вече цветовете,
който са едри – до 10 см в диаметър, с красиви
оранжево жълти тичинки. Има сортове със зелени или
изпъстрени с кафяви петна „мраморни“ листа.
Цъфтеж: Летен, продължителен. Започва от юни и
може да продължи и през есента, ако е топла и без
слани.
Жълт планински крем
Биологичен
тревисто

вид:многогодишно
растение
Състояние на застрашеност:
застрашен
вид.
Разпространение:Черноморското
крайбрежие,
Тракийската
низина. Въдъдт е изчезнал от
Дунавската равнина и Североизточна България.
Географският ареал на вида включва Европа,
Югозападна и Централна Азия, Кавказ и Сибир.
Местообитание: в застояли и бавнотечащи води,
блата и езера, в болните течения на реките.
Размножаване:със семена и вегетативно. Цъфти юни септември, плодоноси през август и септември.

Глобални дни за действие
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ГОРСКИ ПРИРОДНИ ЗОНИ НА ЗЕМЯТА
НА ПЪТЕШЕСТВИЕ В АМАЗОНСКАТА ДЖУНГЛА
С помощта на тематична географска карта учениците
С презентиране на река Амазонка се представиха
от VII клас разгледаха разположението на видовете особеностите на тази природна зона. Акценти бяха
гори по земята. Презентирани бяха особеностите и условията на живот, характерните растителни и
проблемите на всяка горска зона.
животински видове, също и проблемите от
стопанското използване на Амазонската джунгла.

Урок в природния дом в 4 клас:
„Резервати в България“

Урок по Човекът и природата в 3 клас:
„Въздух, свойства и значение“

Рисунка на асфалт – 1 клас

Игра: „Да се храним разумно“ – 2 кла

Учим за гората
Пролетен лагер в еленския балкан
През пролетната ваканция - 1-5 април 2018 г. се
проведе пролетен лагер в еленския балкан с ученици
от II и III клас. Лагерниците се забавляваха сред
природата. Наблюдаваха животински и растителни
видове в гората, водни басейни и дървесни видове.
Най-интересни се оказаха кафява горска жаба, водно
лютиче, щиркрлите и мравките. Събраха природни
материали и направиха земно изкуство. Правиха
опити, с които научиха как растенията всмукват
хранителните вещества. Запознаха се с гората като
източник на енергия. В своите рисунки отразиха
впечатленията си и отношението си към природата.
Украсяваха великденски яйца. Изработиха глинени
съдове. Научиха за екологичната мрежа. Наблюдаваха
луната и звездите и показаха своя талант в
музикалното изкуство на открита сцена под звездите.
Направихме си пикник и децата си почистиха терена.
Учениците се забавляваха и показаха със своите
действия отговорно отношение към природата.
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С интерес опознаха еленския балкан, за когото
митовете и легендите създават една специфична
романтична
атмосфера,
а
поддържаните
туристическите маршрути позволяват на посетителя
да обиколи удобно зелените планински кътчета и да
се потопи в хубостта на Еленските височини и Балкана.
Дървото Слон е величествен дъб, чийто корени могат
да ви разкажат истории на повече от 1300 години.

Екоучилище
КАК ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ?
Всички ние трябва да се замислим по въпроса”Как да
опазим планетата Земя?”, защото това е единствената
до момента планета, на която има живот.
Нужно е да се грижим за опазването на природата,
тъй като ние не сме нито първите, нито ще бъдем
последните, които живеят тук.
Затова е необходимода се стремим, да сведем до
минимум замърсяванията и да я опазим чиста и
занапред.
Към този момент се говори много за глабалното
затопляне,природните
бедствия
и
вреди,които
човек,съзнателно или не, причинява на околната среда.
В днешно време замърсяването е факт, тъй като
превишава нормалните граници
Има много фактори, които влияят отрицателно върху
природата.Това са битовите и ядреди отпадъци,
промишлеността, радиоактивността, изгарянето на
милиони тонове въглища, нефт и газ и много други.
Всичко това предизвиква замърсявания на водата,
въздуха и почвата, и водят до множество заболявания.
Причините за замърсяването нямат край, но найголемите замърсители сме ние хората, тъй като всичко е
в резултат на човешката дейност.
Затова трябва да се погрижим за опазването на
планетата Земя.
Всеки от нас може да допринесе за това с дребни
неща,като например: да не оставяме водата да
тече,докато си мием зъбите, да използваме
енергоспестяващи крушки, да изгасяме компютъра през
нощта, да рециклираме,да принтираме двустранно,да
засаждаме дървета,да намалим до минимум
употребата на найлонови торбички,да се движим,когато
е възможно с колело или пеша, а не с автомобил.
Да сведем до минимум или изобщо да не използваме
стиропор,тъй като той не може да се разгради по
биохимичен начин.
Ако имате възможност, ще направите нещо много
добро, ако поставитеслънчеви панели на покрива
си,използвате електрически или екоавтомобили,
засаждате дървета или дарявате пари за това.
Това са съвсем малка част от начините за опазването
на околната среда.
Ако всеки човек се опита да ги спазва, всички ние ще
живеем на една по-хубава и чиста планета.
В никакъв случай не подценявайте проблемите и емисиите
свързани със замърсяването, защото това влияе не само на
околната среда, но и на нас самите. Ние трябва да се грижим
за опазването на природатаи за благото на Майката Земя!
Виктория Господинова, VI клас
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ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Планетата Земя - единствената планета в
слънчевата система за която е доказано, че има
живот. Но като се замислим това не е просто
планета, това е нашият дом. И с всеки изминал ден
ние замърсяваме домът си по всякакви начини.
Дали ще е като изхвърляме отпадъците си по телата,
като изсичаме дърветата или чрез горивата които
използваме, това е без значение. Фактите са на лице
- ние унищожаваме планетата, въпреки че не
осъзнаваме това, ще ни изиграе много лоша шега.
Имаме шанс да спасим домът си - имаме шанс да
спасим планетата Земя. Просто трябва да проумеем,
че ако продължаваме така след време няма да има
какво да спасяваме. Има най-различни начини на
спасим планетата. Да започнем да изхвърляме
отпадъците си на правилното място, да спрем да
изсичаме дърветата, да не злоупотребяваме с
леснозапалими вещества и с горивата.
Има още множество решения на този проблем,
просто трябва да се замислим, да си отворим очите,
за това което се случва около нас. Имаме шанс да
спасим Земята, нека не го пропиляваме!
София Янева, Viа клас

ПТИЦАТА ДОДО
Птицата Додо днес е изчезнал вид,заради
човешката небрежност и дейност. Хората са
взимали яйцата на тези птици,за да се прехранват,
унищожавали са домовете им, заради бита си и
създаване на мебели. Друга причина са опасните
животни, които хората водели до островите, където
живеели Додо.
Птицата Додо вече не съществува, заради човешката
безотговорност и е символ на изтребването на
животинските видове.
Валерия Маринова, Vб клас

