
 

 

 

 

Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна                  Брой 21, април, година 2019 

 

22 април – Ден на Земята 
      Денят на Земята – 22 април, е най-
големият нерелигиозен празник в света, 
отбелязван от над половин милиард хора. 
Всяка 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 обединят хора от цял свят в защита на 
околната среда.            
      Ние ви каним, да се присъедините към инициативата, 
обединила усилията на милиони хора от целия свят да 
помогнат за опазване на околната среда. 
      Забързани в ежедневието си, дори не се замисляме 
какво причиняваме на Планетата, когато изхвърляме 
пластмасови бутилки и торбички, стари батерии в 
контейнерите за отпадъци! И оправдаваме постъпките 
си с думите „Нищо не зависи от мен!”. Ние вярваме, че 
от нас зависи да живеем в по-добра среда.      
     ЗЕМЯТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ! 
     Можем да спасим Земята. Нека бъдем по-отговорни в 
действията си и опазваме околната среда! 
      Нека направим така, че всеки ден да е денят на 
Земята, като се грижим за нея. 
      ВСИЧКИ ЗАЕДНО можем да намалим вредните 
емисии на въглероден диоксид!     
      ПРИЯТЕЛИ, ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ИНИЦИАТИВИТЕ!  
      ПО-СИЛНИ СМЕ, КОГАТО ВСИЧКИ ОБЕДИНИМ СВОИТЕ 
ДЕЙСТВИЯ!    
 
НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ 
музика Kрасимир Гюлмезов 
текст Борислав Мирчев 
Ще можем ли с теб да съхраним 
богатствата от всички векове? 
Земята днес е в твойта длан и само ти ще я спасиш. 
Земята днес е твоят храм от житен клас, небе, цветя, 
реки. 
Земята днес е в твойта длан, една любов - едно море. 
Кристален звън от чистота се носи пак от песен на Орфей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Посвещава се на Международния ден на планетата Земя – 22 април 
 



СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА               

СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА 15-22 АПРИЛ 2019 Г. 
 

      От 15.04 до 22.04 в ОУ „Стоян Михайловски” се 

проведе Седмицата посветена на Деня на Земята 
Започна с почистване на двора и Акция за събиране и 
предаване на капачки. Училището получи Сертификат за 
благодарност от Празник на рециклирането „Аз Вярвам и 
Помагам 2“.  Проведе се и акция за събиране на хартия. 
Учениците от V- VII клас проучиха горите в България и 
теми свързани с опазването на околната среда и 
направиха 12 постера и презентации. Цветя засадиха 
шестокласниците. Четвъртите класове организираха 
дебат на тема „Аз, природата и светът“. 
Първокласниците и третокласниците посетиха  Аквариум 
– Варна. Ученици от ученическия съвет изнесоха беседа 
пред първокласниците в часа на класа и ги запознаха с 
пестенето на енергията. Подариха им книгоразделители. 
Направиха и раздадоха флаери с призив за опазване на 
Земята. Изиграха се много образователни игри и се 
проведоха уроци на екологични теми. Експонираха се 
изложби: за рисунки (IIб, Iб клас); за апликации (Iа клас); 
за къщички за птици (Iа клас, с участие на всички ученици 
и родители); на рисувани торбички за многократна 
употреба (IVа,б клас); часовници (IIIa клас); велкденски 
яйца и украса за Великден (Групи за целодневно 
обучение от V-VII клас и II клас). Проведе се изложба на 
домашни любимци „На животните с любов“. Учениците 
от  V- VII клас активно се включиха в литературния 
конкурс „Нашата планета Земя“. Изявилите се ученици 
бяха наградени с грамоти. 
     Чрез дейности в клас и извънкласна работа се 
стимулира съзнанието и отговорността на учениците и 
техните родители за опазване на околната среда, 
активираха ги за поемане на отговорност за действията 
си и тяхното влияние върху планетата Земя. 

  
 
 
 
 
 
 

    

 



С ОБИЧ И ГРИЖА 

„ДАРИ ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ“ 
        На 22 април 2019 г. в ОУ "Стоян Михайловски" за 
поредна година се организира изложба на домашни 
любимци "На животните дари любов!“ под 
ръководството на г-жа Абибе Халилова. Инициативата е 
посветена на Международния ден на Земята и идеята за 
съпричастност против тормоза в училище.  Учениците от 
VIб клас ръководени от г-жа Стела Георгиева изпяха 
песента "Обичайте Земята". Участниците имаха 
възможност да представят своите домашни любимци, да 
се забавляват с игрите "Докосни" и "Име на животно". 
Организира се и изложба от рисунки на домашни 
любимци. 
 

„Птиците са мои приятели“ - Iа клас 

Рисунки IIб клас и Iб клас 

Плакати за Земята и гората - ученици от V-VII клас 

                             Великденско ухание 



 

МАРАТОН НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА 
        На 23 април– Световен ден на авторското право- 
учениците от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в 
Маратон на четящите хора. Тази година той е  обвързан 
с още една бележита дата в световния и българския 
календар – 50 г. от стъпването на Луната и 40-
годишнината от първия орбитален полет на космонавта 
Георги Иванов. Пред учениците от I-IV клас се извършиха 
демонстрации за движение на планетите и всеки 
прочете страничка от любима книга. Ученици от 5, 6 и 7 
клас се събраха в училищната библиотека и с голямо 
удоволствие се потопиха в света на книгите. 
        От групата за  целодневна организация на учебния 
ден 5-7 клас  дариха книги за библиотеката. 

 

Дебат на тема „Аз, природата и светът“.  

Раздаване на брошури 
 

Беседа за електричеството пред първокласниците в 
часа на класа 

 
 

 
Макет на Екопарк 



ДА РЕЦИКЛИРАМЕ 

ПРЕДИМСТВА НА РЕЦИКЛИРАНЕТО 
        Във всяка класна стая са поставени контейнери, 
оцветени в синьо - за събиране на отпадъчна хартия, и 
контейнери, оцветени в жълто - за събиране на 
пластмасови отпадъци. 
        Всяка година събираме и предаваме хартия за 
рециклиране. Средствата постъпват в касата на 
училището и се използват за закупуване на материали.             
Така ние спасяваме дървета от изсичане. Откриваме и 
следните ползи от  рециклирането: 
❖ запазването на околната среда 

❖ спестена енергия,  

❖ спестена вода 

❖ по- малко вредни емисии. 

       Знаем, че с предаването на 1 т хартия  спасяваме 17 
дървета от изсичане.  
        Участваме в кампанията “Капачки за бъдеще” за 
събиране на пластмасови капачки, като целта е да се 
окаже помощ на недоносени бебета. След като се 
съберат, капачките се транспортират до фабрика за 
рециклиране на пластмаса, където се сортират, смилат се 
на много малки парченца, след което могат да се 
използват за производството на пластмасови изделия. 
Парите от предадените капачки се оползотворяват за 
закупуване на кувьози, които се даряват на малки 
общински болници. 
        Много малко е необходимо, за да провокираме 
творческото мислене на децата  и да ги мотивираме да 
създадат нестандартни картички, декорации и предмети 
за класната стая, за дома, от неща, които са за 
изхвърляне.  
        С желание и идеи може да превърнем непотребни 
предмети в полезни и красиви неща.  
Използвайки изцяло рециклирани материали, 
спестяваме на околната среда природните ресурси, 
които са необходими за производството им. И не на 
последно място - даваме втори живот на предмети, 
които вече не са ни от полза. 

 

 
 



НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИТЕ 

ЗРЪНЦЕ ЛЮБОВ - ИЛИ  КАК  ДА ПОМОГНЕМ 

НА ПТИЦИТЕ ОКОЛО НАС      
         Учениците правят  чертежи на къщички за птици. 
Учат се да ги сглобяват. И накрая поставят къщичките на 
дърветата в училищния двор. 
         The students are drawing schemes of the houses for the 
birds. They are assembling the houses. Finally, they are 
placing the houses in the trees and thus the students take 
care of the birds during the winter. 
        Трябва да бъдем добри, да помагаме на хората и на 
всички живи същества около нас. Това доказаха 
учениците от VIа клас, като изработиха къщички за птици. 
ЗРЪНЦЕ ЛЮБОВ! С въодушевление и радост проведоха 
проучване какви птички зимуват при нас. Избраха 
подходящ дизайн на птичите домове, в зависимост от 
вида птици, които ще се приютяват в тях - синигери, 
червеноопашки, врабчета, косове и други. 
        С помощта на учители подготвиха чертежи, по които 
да се направят къщичките. Родителите също се включиха 
с осигуряването на материалите. 
Учениците с голямо старание сглобиха птичите къщички. 
След като бяха готови, ги поставиха на дърветата в 
училищния двор. Всички участници останаха 
удовлетворени и щастливи от извършеното добро. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ НА  НОЩНО НЕБЕ С ТЕЛЕСКОП 
        Ученици от 6 а клас посетиха на 9.03.2019г.  ЦПЛР - 
НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И 
ПЛАНЕТАРИУМ “Николай Коперник”  гр. Варна за 
наблюдение на  нощно небе с телескоп. Те се запознаха 
с устройството на телескопа, придобиха умения за 
получаване на астрономически знания чрез наблюдение 
и наблюдаваха звездното небе с телескоп.  
        Мероприятието  бе осъществено съвместно с 
родителите. 

 



ПРОЕКТИ – МАМА, ТАТКО И АЗ 
        Учениците от Iа клас направиха проекти 
съвместно със своите родители на парк и къщички за 
птици „Птиците са мои приятели“. Изработиха и 
предмети от отпадъчни материали. 

ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
5-9 НОЕМВРИ 

        През седмицата 5-9 ноември 2018 г. в ОУ „Стоян 
Михайловски“, град Варна се проведоха различни 
дейности, свързани с отбелязване на  Глобалните дни за 
действие – 2018.  Учениците засадиха 30 саксии с 
жълъди и кестени дарени от Фондация "77" "Хиляди 
дървета за децата на България",  получени като награда 
в надпреварата под надслов "Засаждаме бъдеще". Ние 
вярваме, че всички деца заслужават да получат 
възможност да засадят свое собствено дърво като  го 
отгледат. Учениците научиха как да отглеждат кестен и 
дъб. 
        Учениците от начален етап рисуваха на асфалт, 
играха игри в Природния дом,  четоха енциклопедии за 
животни и растения и написаха съчинения на тема: 
„Моето любимо дърво“. В прогимназиален етап се 
проведоха две проучвания: „Климатът във Варненския 
залив“ и  „Биоразнообразието в родния край“. 
Учениците от 5-7 клас направиха презентации на тема 
„Енергия“. Беше експонирана изложба на тема 
„Природа“. Взеха участие 380 ученици, учители и 
родители. 
        Дейностите са насочени към опазване на околната    
среда и бъдещето на децата и планетата. 

 



ГЛОБАЛНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ 15.03-25.03.2019 Г. 

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 
        Седмицата на гората за поредна година ОУ „Стоян 
Михайловски“ отбеляза със засаждане на 20 дръвчета 
дарени от Фондация "77" "Хиляди дървета за децата на 
България". Учениците от V-VII клас направиха изложба 
от рисунки за водата. Организира се литературен 
конкурс „Моята любима дума“. Проведе се спортен 
празник. Седмицата завърши с концерт посветен на 
Празника на училището.  



В ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ 

ЛАГЕР В ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ 
        През пролетната ваканция се проведе лагер в с. 
Нисово обл. Русе – Природен парк „Русенски Лом“. 
Учениците от трети и четвърти клас посетиха: най- 
топлата пещера „Орлова чука“, втора по дължина в 
България; Екомузея в Русе;  музея в Разград. Проучиха 
и наблюдаваха Природен парк „Русенски Лом“; 
каньон, реки Бели Лом и Черни Лом. Запознаха се с 
природни горива – пелети от слънчогледова люспа. 

ПЕЛЕТИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВА ЛЮСПА 
        Енергията, която се придобива от слънчогледовите 
люспи е много висока. Научните изследвания, 
направени наскоро, показват, че тази енергия може да 
бъде дори по-висока, ако люспите са сгъстени с висока 
плътност и без влага в състава им. Това несъмнено 
прави пелетите от слънчогледова люспа био гориво на 
бъдещето. За сравнение, изгарянето на два килограма 
пелети от слънчогледова люспа се равнява на 
изгарянето на литър течно гориво. 
КАК СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПЕЛЕТИТЕ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВА 

ЛЮСПА? 
        Слънчогледовите люспи се изсипват и обработват в 
буферен силоз с големина 300-кубически метра, от 
където отиват в сектора за палетизация. Там, люспите се 
пресоват в цилиндрични еко пелети със средна 
дължина от 10 до 30 милиметра и диаметър от 6 до 10 
милиметра. Средната продукция на една машина за 
палетизация е 1500 кг на час. 
        Пелетите от Слънчогледова люспа притежават 
висок индекс на концентрирана мощност: 4.3-4.5 kw / кг. 
Тази цифра е съпоставима с въглищата и 1.6 пъти по-
висока от тази на дървата. По време на горенето на 1000 
кг пелети от слънчогледова люспа, количеството 
отделена топлинна енергия е същото като при 
изгарянето на 685 литра мазут / 500 литра дизелово 
гориво / 479 кубични метра природен газ или 1600 кг 
дървен материал; 
        Пелетите са безопасни и екологични горива. При 
изгарянето им, количеството СО2 освободено във 
въздуха е същото като при естественото разграждане на 
биомасата, която се използва за създаването им; 
 

 



БЕЗОПАСНОСТ  НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
        На 13 декември  2018 година  учениците от 
групата за ЦОУД при прогимназиален етап проведоха  
състезание за проверка на знанията и уменията по 
безопасност на движението.  Отборите „Пешеходец“  
с капитан Цветелина Борисова и „Светофар“  с капитан 
Бисер Радев изпълниха задачи в 4 кръга-  отговаряха 
на въпроси от противниковия отбор, решаваха 
кръстословици и практически задачи за разпознаване 
на пътните знаци. По време на практическата работа  
за отборите бяха зададени  въпроси  към  останалите  
ученици от групата и гостите на откритото занятие- 
учениците от групата за ЦОУД при 4 клас. С разлика 
само от 1 точка победител в състезанието е отбор 
„Пешеходец“. 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ 
ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

        На 15 ноември 2018 година  за отбелязване на 
световната инициатива се събраха ученици от  III до  VI 
клас. 
        Заместник-директорът Даниела Георгиева в 
обръщение към подрастващите изтъкна  
необходимостта от повече толерантност, уважение и 
споделена отговорност за осигуряване на безопасно 
движение по пътищата. 
        Медицинска сестра  Жекова   демонстрира със 
съдействието на доброволци  оказване на първа помощ  
на  пострадали при пътнотранспортни произшествия.   В 
практическото  занятие учениците получиха знания и 
умения за  извеждане на пострадал  от превозно 
средство, проверка на пулс и възстановяване на 
дишането му,  както и  първи неотложни стъпки за 
реакция при редица  конкретни травми. 

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“ 
        В ОУ „Стоян Михайловски“  се организира конкурс  
за рисунка на тема „Да запазим децата на пътя“. 
Десетки ученици от  I  до VII  клас се включиха в  
инициативата. 
        На 31 октомври се състоя награждаване на 
победителите в конкурса. 
        Заместник-директорът Даниела Георгиева връчи 
награди на отличилите се участници. Специалната 
награда на Съюза на българските автомобилисти -
Варна получиха Максим  Радев от V  а клас, Кристина 
Йорданова, Ванеса Ангелова и Линда Рамани от III в 
клас . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 СЕПТЕМВРИ – „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА 
ПЪТЯ“ 

        В ОУ „Стоян Михайловски“ в Дните  за пътна 
безопасност малки и големи ученици се присъединиха 
към мащабната инициатива „Европейски ден без 
загинали на пътя“. 
        Ученици  от прогимназиален етап представиха пред 
съучениците си посланията на европейската 
инициатива, кратка информация за пострадалите от 
пътнотранспортни произшествия, заостриха 
вниманието върху рисковете на пътя. 
        Партньор на училището е Съюз на българските 
автомобилисти-клон Варна. 
 
 



ПРОЕКТА „ЗАСАДИ В КВАРТАЛА” 

ЗАСАДИ В КВАРТАЛА 
        На 14 септември 2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха част от зелената площ на входа на 
ОУ „Стоян Михайловски“. Инициативата е част от проекта „Засади в квартала” на Асоциация Биомрежа, с 
финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”, програма „Младежки 
проекти – 2018”.  
        Сред първите работещи по проекта е ОУ „Стоян Михайловски“. На поканата на учителите се отзоваха много 
ученици и родители. Тревните площи бяха подготвени за засаждане, специалисти-озеленители дадоха указания 
на учениците и бяха засадени: различни дървесни видове – магнолия, див рошков, глициния, туи; цъфтящи 
храсти – японска спирея; рози. Денят завърши с викторина и награди. 
        Всички дейности от инициативата провокираха в младите хора отговорно и ангажирано отношение към 
средата, в която растат. За чиста околна среда, за по-красиво училище, квартал и град – така бе даден старт на 
новата учебна година. 

ДИВ РОЖКОВ 
         Див рожков, по-известен като дървото на Юда (Cercis siliquastrum) е широколистно дърво. 
Понякога се развива и под формата на средно голям храст. Видът расте бавно и живее до 100 
години. Дивият рожков е естествено разпространен в следните флористични райони: 
Черноморско крайбрежие, Североизточна България и Стара Планина (източна); от 0 до 500 
метра надморска височина. 

Препоръки за отглеждане 

        Светлолюбив, сухоустойчив и непретенциозен вид. Расте бавно, чувствителен е на презасаждане, 

понася варовита почва.В млада възраст растението е чувствително на студ. Възрастните дървета са 

напълно студоустойчиви за нашите климатични условия. Страда от късните пролетни слани, но лесно 

се възстановява.  



ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ“ 

РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА 
        Всяко нещо създадено от природата диша, чувства, омайва и символизира 
нещо красиво. В това число се включва и първото звено на хранителната верига, 
основната част на екосистемата, а именно растенията. Цветята са хармония, 
радост от настъпващата пролет. Заедно с прекрасните си багри и удивителен 
аромат те радват хората. 
        Растенията са неизменна част от нашето ежедневие и Земята не би била 
същатата без тях. Та нали трите основни цвята на планетата ни са кафяво-почвата, 
синьо-водата и зелено-растителният свят. Без растенията Земята би била много 
по-различна, защото нямаше да се украсява от цветовете на цветята, нямаше да 

се пречиства от листата на дърветата, нямаше да се носи този нежен аромат на пролетните цветя. Затова казваме, 
че растенията са ни дар от Бог. 
        Сред всички тях най-много се отличава едно единствено цвете. От него се правят най-различни парфюми, 
кремове, масла и дори сладко. А това е именно моето любимо цвете българската роза. 
        Българската роза диша от най-чистия въздух. Пие от най-бистрите води и украсява с многото си багри 
българската земя, както и оцветява въздуха с прекрасния си аромат. 
        Това цвете е съхранило в себе си миризмата на кръв пролята от хилядите българи борили се за свобода. 
Съхранило е в себе си ентусиазма и силната воля на народа ни. 
Розата пие от води които таят в себе си много мъка и тъга, но точно тези води пълнят сърцата ни с гордост и 
непреклонен дух. 
        Кралицата на цветята расте и прегръща с корените си тази плодородна земя, от която смъква воля и 
храброст, с която е напоена. 
        От древни времена розата символизира мъдрост и любов. В своите цветове тя крие голяма топлина, а в 
стъблото си остри шипове символизира и болка. Затова казваме, че червената розата е цвете на любовта и 
болката. 
        Има една приказка за това,че розата попитала тръна защо й е. Казала му, че вече не го иска,защото никой 
не може да я докосне. Тогава трънът се обадил и казал,че ако всеки я докосва нямало да е толкова красива. 
       С тази приказка искат да ни покажат, че розата символизира и закрила. 
Заради всички тези качества българската роза ми е любимото цвете. 

Ивана Стоянова Иванова, VIб клас 

РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА 
        Растенията са живи организми населяващи Земята открай време. Те 
могат да се видят на всякъде, във всяка природна зона и във всеки 
климатичен пояс, но различни. Съществуват близо 300 000 различни вида 
растения, на суша и във вода. За тях няма ограничения. 
        Смисълът на растенията и тяхното съществуване е интересувало хората и 
през различните ери и епохи. През IV век пр.н.е, Аристотел разделя живите 
организми на такива, които се движат (животните) и на такива, които не се 
движат (растенията).  Хората дълго са разсъждавали върху това и са добавяли 
различни други техни открития и нови имена. По-късно през XVIII век 
Джоузеф Пристли установява, че зелените растения отделят кислород и 
пречистват въздуха. Това ни помага да разберем, че независимо колко са 
малки или големи, растенията са жизненоважни за човешкото оцеляване. 
        На темата „Растението, без което не мога“ е трудно да се отговори, 
защото човек не може без растения, дори и някои да са просто за декор и 
красота. Но ако трябва да съм честна не мога да си представя света и живота 
без дървета. 

        Дърветата са огромни и красиви растения с големи и дълги стъбла, които ни предлагат вкусни и ароматни 
плодове. Има различни видове дървета и различни видове красота. Дърветата са специални. Не мога да си 
представя света без тези огромни растения с груба кафява кора и тънки прелестни листа и цветя. Но независимо 
от това, всички растения са важни и светът не би бил същият дори и с един липсващ вид. 

Валерия Любомирова Маринова, VIб клас 



ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ“ 

НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ 
        Планетата Земя е нашият дом, без който ние не 
бихме били същите. Ние зависим от нея и тя зависи от 
нас. Затова трябва да се замислим  преди безразсъдно 
да пилеем водни ресурси, преди да изхвърляме 
отпадъците си, където ни падне. Добре е да се 
стараем да ограничим ползването на електричество, 
когато не ни е необходимо. Ако всички ние променим 
мисленето  и действията си, можем да помогнем на 
природата да стане, каквато е била преди - едно 
райско кътче. 
        Пазейки природата, ние ще опазим и самите себе 
си. Например за опазването на горите и околната 
среда можем да допренесем с инициативи в училище. 
Според мен, ако човек бъде научен от дете да опазва 
природата той ще го прави и в бъдеще. 
   Ние трябва да се замислим и върху пораженията, 
които нанасяме чрез строителството, изсичането на 
горите и вредите от промишлеността. Нека 
преосмислим отношението си към  Земята - нашият 
дом. Нека се стараем да я опазим и съхраним за 
идните поколения. Нека това бъде дълг и отговорност 
на всеки човек, за да живеем щастливи, здрави и 
спокойни в нашият общ дом - Земята.                                                                                             

Анелия Ангелова, Vа клас,                                                                                                                             
1-во място 

 

НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ 
        Планетата Земя е нещо невероятно. За да я опазим 
ние трябва да пазим природата. Въпреки  че човекът е 
доминиращ вид на Земята, никой не може да заповядва 
на Майката Природа. Тя не пита и не иска разрешение 
от никого. 
      Както в България, така и по целия сват природата се 
подценява, макар че ако я няма, няма да я има нашата 
планета. Тя се замърсява, унищожава и пренебрегва. 
Въпреки че по целия Свят, хората правят усилия да 
изчистят природата още има хора, които по един или 
друг начин я замърсяват. Отсичането на дървета, 
замърсяването на въздуха и още много неща я 
унищожават. Ако това продължи ще дойде време, 
когато всички ще ходят с маски по пътищата. Това ли 
искаме? Да унищожим цялата тази красота, всичкото 
това великолепие! Не забравяйте, че изчезне ли 
природата  ще изчезнат и всички животни и след това и 
ние. Със заличаването на природата ние си осигуряваме 
рано или късно сигурна гибел. 
   Запомнете, че и малките жестове като разделното 
хвърляне на боклуците лекува нашата планета, защото 
тя вече е болна. 
   Природата е нашият живот. Тя е нещото, което трябва 
да пазим най-много. Затова я ценете и пазете, защото 
ние сме тези, които трябва да се грижим за нея и да я 
опазим. 

                 Ивана Стоянова Иванова, VIб клас 
НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ 

         Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети в тази 
система и единствената, на която   според съвременни научни схващания има живот. Земята е формирана преди 
около 4,54 милиарда години и скоро след това придобива единствения си естествен спътник – Луната. 
         От всички животински видове, които са се развили на Земята, човекът  е единственият, който е 
развил интелигентност. 
        Земята е нашият дом. Ние не я оценяваме, но ако тя изчезне и ние изчезваме. През последните години 
нивото на замърсението се е увеличило. Ние трябва да започнем да я опазваме. Аз предлагам  няколко полезни 
съвета: 

1. Изхвърляйте отпадъците си  разделно! 
2. Пестете водата! 
3. Засаждаите повече дървета!  
4. Не използвайте полиетиленови торбички! 
5. Използвайте акумулиращи батерии! 
6. Принтирайте двустранно! 
7. Намалете употребата на книжни салфетки! 

         Има много други съвети , които ще помогнат на Земята. 
         Ако наистина обичаме нашата планета, трябва да спазваме тези съвети. Така тя ще бъде нашият дом, за 
който мечтаем всички. 
          Обичайте планетата Земя!                                                                                                                

Никалас Михалев,  VI а клас 

 

 



ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ“ 

НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ 
        Земята е третата планета от Слънчевата система, 71 % от повърхността е покрита с вода, 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 мястото, на което живеем. Ние трябва да я пазим чиста, защото ако не я пазим въздухът около нас 
ще се замърси, околната среда няма да е така чиста, а природата ще е ужасна. Какво по-хубаво, ако е чисто около 
теб? Няма да е приятно като отидеш на разходка сред природата, вместо зелена трева да има боклуци. 
        Природата е най–важна, затова трябва да я пазим чиста. Нещата, които застрашават природата са: 
замърсяването на водите - това води до природни бедствия; хвърлянето на боклуци по земята, което убива 
природата и планетата, на която живеем. 
        Друго, което е важно да правим е да не изхвърляме в боклука неща, които може да се използват два пъти-
хартия, пластмаса, метал и стъкло. Отсега нататък внимавайте какво правите! Питайте се “Това замърсява ли 
природата?”. 
        Природата е най–важното нещо на света. Тя ни помага да живеем. Тя ни дава вода за пиене и животни да 
се грижим за тях и да се храним с тях. Природата ни дава храната, която ядем и въздуха, който дишаме. Тези 
четири неща - вода, животни, растения и въздух ни помагат да живеем. Хората замърсяват нашата планета, като 
изхвърлят боклук във водата, секат дървета, убиват животни и ги оставят на земята, като използват много коли, 
които замърсяват въздуха. 
        Ние можем да помогнем на Земята като не убиваме животни, засаждаме повече дървета, караме 
велосипеди вместо коли и пречистваме водата. Какво по хубаво от това да живееш в един чист и красив свят 
(Земята)? 
        Ние трябва да се грижим за природата. За нас тя е безценна. Дърветата ни дават въздух, а реките са много 
чисти, но скоро няма да са. Ние трябва да престанем да хвърляме отпадъци. Всеки може да помогне. Достатъчно 
е само да засадим едно дръвче и да внимаваме с чистотата на реките, горите и всичко около нас. 
        Да направим добро на самите нас, за  да можем да дишаме чист въздух и да се наслаждаваме на красива 
природа. Ние можем да направим този свят много чист. Земята е най–уютният дом за нас хората. 

                                                                                                Натали Маринова, VIа клас  
 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МОРЕТО 
        Имало едно време едно момиченце, което живеело край морето. Момиченцето се казвало София.  Тя 
обичала да прекарва свободното си време със своя братовчед Тео. С него всеки ден ходили на брега на морето. 
Там гледали и се възхищавали на приказната картина. Било толкова красиво! Наблюдавали как рибките плуват, 
как чайките весело крещят. 
        Един ден, докато се разхождали и събирали мидички, видели, че към тях приближава малко корабче. 
Капитанът го закотвил на кея, обърнал се към тях и ги попитал весело: 
        - Здравейте деца, виждам ви много често тук, явно обичате разходките край морето,а искате ли да влезем 
вътре с моето корабче? 
Двете деца извикали в един глас: 
        - Дааааа! 
        - Но само трябва да попитаме татко – казал Тео и затичал към баща си. 
        Само след минута се върнали, заедно с баща му. Той също толкова, колкото децата обичал морето. 
        - Здравейте, капитане, мога ли и аз да дойда с вас? –попитал бащата. 
        - Разбира се, че може! Качвайте се! 
        Корабчето поело на малко пътешествие. Децата се радвали, на всичко, което виждали. За тях това било едно 
невероятно приключение. Морският бриз галел лицата им, морето било спокойно и блестяло под слънчевите 
лъчи. Палави делфини радостно подскачали над повърхността на водата и сякаш махали за поздрав с опашките 
си.  
        Разходката приключила привечер. София и Тео били много щастливи. Не знаели как ще изчакат да дойде 
утрото, за да могат да разкажат всичко на своите приятели. Това бил най-прекрасният им ден.  

Даниела Иванова, Iа клас 
 
 



НАШИТЕ МАЛКИ ТАЛАНТИ 

МОРСКИ ПРИЯТЕЛИ 
   Имало едно време едно жабче на име Квак. То живеело в едно блато. Квак много обичал да гледа 

телевизия. Един ден докато гледал телевизия видял едно предаване за Черно море. На жабчето много му се 

приискало да отиде там. То попитало майка си дали може да отидат на Черно море и тя се съгласила.  

Жабчето Квак много се зарадвало и започнало да си приготвя багажа. Сложило в куфара си дрехи, бански, 

пояс, слънчеви очила, крем за слънце и други неща. Качили се на колата и след няколко часа стигнали до морето. 

Квак веднага решил да скочи в морето, засилил се и скочил, но се озовал много надалеко и започнал да потъва. 

Започнал да вика за помощ. Един делфин го чул и отишъл при него. Жабчето не разбрало какво е това животно, 

което го е качило на гърба си.  

Делфинът казал:  
 - Не се страхувай. Аз съм добър. 

Квак се усмихнал и казал: 

 - Здравей! Аз се казвам жабчето Квак.  

Делфинът му казал: 

 - А аз се казвам  Хари. Искаш ли да те запозная с моите приятели? 

Жабчето  се съгласило и двамата тръгнали. Стигнали до един остров и там то се запознало с акулата 

Митко и рака Рачко.  

  Докато се чудели на какво да играят чули вик за помощ. Четиримата приятели решили да работят в екип 

докато търсят. Ракът  застанал на брега и оглеждал. Жабчето скочило на едно дърво да гледа отвисоко. Акулата 

и делфинът се гмурнали на дълбоко.  

На дъното на морето,  двамата открили една морска звезда със заклещено пипало в една пластмасова 

бутилка. Те извадили звездата на брега. Четиримата приятели се събрали за да измислят как да я спасят. Жабчето 

се сетило как да измъкнат пипалото от шишето.  

- Първо, ракът ще отреже бутилката с  двете си щипки. Второ, делфинът  ще държи морската звезда. 

Трето, акулата ще дръпне шишето. Четвърто, аз  ще изхвърля бутилката в боклука.  

Речено-сторено. Със задружни усилия измъкнали звездата. Тя благодарила на спасителите си.  

Казала им: 

 - Аз се казвам  Морчо. А вие? 

Първо казало жабчето: 

 - Аз съм Квак. 

После се представил делфинът Хари, след него акулата Митко и ракът Рачко. 

  Докато си говорели, жабчето видяло, че се стъмва. Било време да се прибират. Квак измислил как да се 

приберат по-бързо.  

-Акулата и делфинът ще застанат един до друг във водата. Морската звезда ще си залепи пипалата за тях. 

Ракът ще се покатери върху морската звезда и ще се хване здраво, а аз  ще се хвана за рака. 

Речено-сторено. Петимата приятели се прибрали на време и разказали на родителите си цялото 

приключение. Жабчето Квак никога не забравило новите си приятели и това пътуване до Черно море.  

Владимир Панайотов, Iа клас 
Голяма награда за съчинение в литературен конкурс „За морето“ 

ЕХ, МОРЕНЦЕ! 
 
Край морето ще играя, 
ще се смея и ще пея. 
Замъци ще правя, 
ще се гмуркам във водата. 
С рибките ще плувам, 
на брега ще лудувам. 
С вълните ще се боря 
с вятъра ще споря. 
Ех,моренце , 
как обича те всяко детенце! 
 
 Естелина Демирова, Iа клас 

ЛЯТО НА МОРЕТО 
 
 Лятото обичам  
към морето по бански аз да 
тичам. 
 Щом слънцето ме напече, 
бързо бягам в синьото море.  
С пясъка обичам да играя 
 и замъци да правя.  
С кофичка и лопатка играта  
през лятото с  пясъка е най-
сладка. 
 

Стефан Димитров, Iа клас 

МОРЕТО 
 
Морето прекрасно и блестящо 
 е моето любимо място.  
Сутрин ,обед или в мрак 
 искам да го видя пак.  
Рибите в морето плуват, 
 а децата там лудуват. 
 Пак ще тичам по вълните 
 и ще плувам като риба. 

 
Живко Жеков, Iа клас 

 



ПРИРОДА 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВОДАТА 
РАЗУМНО? 

         Хората,  растенията и животните се нуждаят от 
вода. Животът без вода е невъзможен. 
        Всеки ден ние утоляваме жаждата си.  Използваме 
водата за хигиена, за поливане на растенията,  за пране 
и чистене. Населението в света бързо нараства и 

използваме повече вода . 
        Да пестим водата! Да я 
използваме разумно! Да бъдем 
добри стопани на планетата 
Земя! 
            Биляна Петкова, III a клас 

ПАЗИ ПРИРОДАТА 
     Всеки ден изхвърляме боклук, който отива на 
сметището. Там се разлагат само хранителните 
отпадъци. Другите продукти могат да се използват 
отново, ако се преработят.  
     Рециклирането на една пластмасова бутилка 
осигурява електроенергия за шест часа на 
електрическата крушка. А стъклената бутилка - 
двадесет минути за работа  на телевизора. Един тон 
преработена хартия спасява деветнадесет дървета.  
   Ето защо отпадъците трябва да се събират в различни 
контейнери - за хартия, пластмаса и стъкло. 
     Да пазим природата!Тя е наш дом! 

                                    Никол Тодорова, III a клас 

ЗИМА 
        През зимата стрехите са се сгушили в бял пух. 
Жиците бели, тихо спят. Мъничките стъпки на 
врабчетата са навсякъде. Езерото се е завило в нежно 
ледено одеало. Аз поглеждам през прозореца и 
виждам, че навън е снежна картина. Децата играят, 
замерят се със снежни топки, правят снежни човеци. 
Много обичам зимата, защото е пълна с нежни и топли 
усмивки.                                                                                                                                                              

Йоана Гунчева, IVа клас 

МОРЕТО 
             Хайде, хайде, не плачете 
            хич дори не се чудете,  
            а багажа бързичко стегнете 
           и морето посетете. 
           А, за който няма време таз година, 
           то морето ще е тук и догодина. 
           И ще ви очаква да го навестите, 
           следващото лято да му се насладите. 
Селин Мустафа, Iа клас, II-ра награда за съчинение в 
литературен конкурс „За морето“ 

МОМЧЕТО С ВЪЛШЕБНОТО КАМЪЧЕ 
         Живяло някога едно момче. Веднъж като си 
играело край морето намерило камъче със странно 
сияние, затова решило, че това камъче не е 
обикновено, а вълшебно. Загледало се в него и си 
пожелало количка. Случило се чудо, пред очите му се 
появила мечтаната количка. Зарадвало се 
момчето,защото имало много приятели, с които искало 
да си играе. Видяло група деца, показало им 
вълшебното камъче и им казало, че ако си играят с 
него, камъчето ще изпълнява всяко тяхно желание. 
Децата се съгласили, а момчето започнало да иска от 
камъчето да изпълнява желанията им. Един ден докато 
си играели момчето изпуснало камъчето, то се 
търколило и паднало в морето, а морето го отнесло 
много надалеч. Заплакало момчето, а децата едно по 
едно си отивали, защото вече нямало вълшебно 
камъче. Изведнъж се появила морска буря, а децата 
нямало къде да се скрият. Момчето обаче знаело една 
тайна пещера. Завело децата там и така ги спасило от 
бурята. Те му благодарили и казали: 
        - Ние ще бъдем твои приятели завинаги, не ни 
трябва вълшебно камъче. 

Живко Жеков, Iа клас, I-ва награда за съчинение в 
литературен конкурс „За морето“ 

ДЕЦАТА И МОРЕТО 
    Имало едно време три момченца, които били 
приятели. Веднъж заедно с техните родители отишли 
на море. Първите две деца- Иво и Макси били много 
добри, а третото- Емил било много непослушно.  
Един ден Иво и Макси си играели на пясъка с кофички 
и лопатки, а Емо им казал: 
    - Искате ли да замърсим морето? Предлагам да 
хвърлим вътре опаковките от сладки и смачканите 
хартии, които имаме. 
   Двете деца не се съгласили, защото били много 
добри и възпитани. Те знаели, че това замърсява 
природата и вреди на животните и растенията в 
морето. А след това казали на родителите на Емил 
какво иска да прави. Когато се върнали от морето Емил 

бил наказан за 
един месец 
веднъж седмично 
да изхвърля 
боклука от вкъщи 
в контейнера и да 
чисти плажа от 
боклуци. 
    Виктор Петков,  

                                                                                          Iа клас 
 



НАШЕТО МОРЕ 

НА МОРЕ 
Ние сме близнаци двама, 
всеки ден мрънкаме на мама: 
-Искаме да ходим на море, 
там ще ни е най-добре... 
 
Ще вземем кучето ни Нора, 
там ще бяга до умора... 
Мама ще се пече и плува,  
а Алекс в пясъка ще рисува. 
 
Тати също ще пристигне с нас, 
но на плажа ще остане само час... 
Рибки с Дани ще ловят 
и вечеря ще подсигурят. 
Алекс Симеонов, Iа клас 

МОРЕТО 
Всичко в морето искри, 
скачат весели вълни. 
Рибките в морето плуват, 
а медузите лудуват. 
Водораслите играят, 
 сини китове мечтаят. 
Риби свирят в морето, 
вдигат врява до небето. 
В морето има и акули, 
но слава Богу, няма 
тарантули. 
Била съм в морето сред 
сините вълни 
и имам прекрасни спомени! 
Соня Методиева, Iа клас 

АЗ, МОРЕТО И МОЯТА СЕСТРА 
Един прекрасен ден, ден необикновен,  
двама сме самички, двама най-
добрички. 
 Аз и моята сестра си играем на брега, 
 с нея най ми е добре, да се къпем в 
синьото море. 
 С пясък златен, мокър и студен, фигурки 
си правим в този ден.  
С кофички, лопатки, сито и търмък 
 нашите фигурки различни, стават просто 
фантастични. 
 Ех, море, море, най ми е добре, 
 да се къпим с моята сетра, в твойта 
бистра, синичка вода. 
Николай Вълев, Iа клас 

МОРЕТО 
Виж, морето е голямо, 
казва татко, казва мама. 
Рибки най-различни плуват,  
и с вълните весело лудуват. 
И пак е лято, пак е лято! 
Игриво слънцето блести. 
И пак с надежда към морето 
пътуват моите мечти. 
Полина Йорданова, Iа клас 

  

  

 

 

 



 

МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО! ЖИВЕЕМ ЕКОЛОГИЧНО! 


