Издава ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна

Брой 23, април, година 2022

Международен ден на Земята - 22 април
22 април – Ден на
Земята
Денят е пролетен, носи надежда, и е избран в
далечната 1970 година. Американски сенатори
призовават управляващите да се насочат към почистване
на замърсените водни басейни, от които се черпи питейна
вода. През следващите години идеята се възприема от
много хора и се разгръща в опазване на земните богатства
в природни и урбанизирани територии. Интересите се
припокриват и датата 22 април се приема от всички
кътчета на Земята, за да се превърне в световна изява.
Международно признат символ за Деня на Земята е
гръцката буква ϴ. Тя е зелена и в нея е кодирана думата
екология.
България е една от първите страни, присъединили се
към международното отбелязване на Деня на Земята,
започнало от 1990 г. Това е една от многото екологични
дати, свързани с наболелите и неотложни действия за
съхраняване на чиста околна среда.
ЗЕМЯТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ!
Не е невъзможно да намалим замърсяването и
съхраним богатството на обитателите й. Обединени всички
индивидуални постижения могат да променят посоката
към рационално и щадящо използване на природните
ресурси, към запазване на хармонията между човек и
околна среда. Можем да спасим Земята!

СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА
СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА 18-22 АПРИЛ 2022 Г.
Всяка година седмицата около 22 април има своето
значимо място в богатия на извънкласни дейности
училищен календар. През настоящата година изявите на
учениците са под надслов „За мен, за теб, за нас“. Те
обхващат възпитаници от начален и прогимазиален етап
и са застъпени като индивидуални или групови
занимания.
Грижата за чиста околна среда започва с грижата за
поддържане на приветлив и чист училищен двор с
прилежащите му зелени площи.
Всички ученици приеха отговорно задачата и се
погрижиха
за
пространството, в което през
свободното време се разхождат и играят.
Първокласниците пресъздадоха своите представи
за зелена, красива и мечтана планета чрез рисунки на
По-горните класове четоха произведения на
тема „Да опазим Земята“.
екологични теми, обсъждаха своята роля в опазването
на околната среда и анализираха .
В часовете се дискусираха теми, свързани с
отражението
на
глобалните
технологии
и
информационни потоци върху средата за живот на
организмите и хората. Изиграха се много
образователни игри и се проведоха уроци на
екологични теми.

🌍 Let's save the world together! 🌍

Логото и свързания с него призив са добре познати
на учениците още от ранна детска възраст. От тези
детайли се разкрива потенциала на учениците да
претворят знанията си за ограничаване на отпадъците
около нас в красиви предмети. Възможностите и
проектите са различни и въпреки това, са обединени.
Обединени от знания за вида на матералите, които са
опасни замърсители, за периода им на разпад в
естествени условия, за степента им на застрашеност
върху организмите.

УЧИМ ЗА ПРИРОДАТА
Горите - зеленото богатство на България

Гората – символ на могъщество, прохлада и
дълголетие, присъства в любимите ни приказки.
Знанията за нейния принос са тема не много уроци в
часовете на учениците от начален и прогимназиален
етап.

Благодарение на горите ние дишаме чист въздух. Не
случайно горите са наричани белите дробове на
Земята. Освен красиви растения в гората можем да
намерим и много полезни билки и гъби, които имат
лечебно действие върху нашия организъм. Това са
едни от многобройните добрини, които природата ни
дава. В горите има различен брой животни, които са
на изчезване поради ловуването на хората и именно
поради тази причина са направени специални
резервати за тяхното опазване.
Майката природа ни е предоставила един от найголемите дарове на света, а именно горите-зеленото
богатство на България.

ПРИРОДЕН ДОМ
В училището екологичните знания са водещи
от десетилетия. В интересният и богат на експонати
Природен дом се провеждат запомнящи се уроци.
Там в подходяща атмосфера учениците разпознават
видове от българската флора и фауна. Често
дискутират по важни
въпроси, свързани със
съвременните
технологии,
обезлесяването,
намаляване на биоразнообразието, промяна в
условията на живот на диворастящите организми.

Колекцията от морски безгръбначни животни
изобилства от представители на тип Мекотели – миди
и охлюви.
Варовиковите единични или двойни
черупки са отличителен белег на черна мида, бяла
пясъчна мида, морско ветрило и други.

Развиването на природо-научна грамотност,
изграждането на осъзнато и мотивирано екологично
поведение налага познаването на основни документи от
законодателството. Тук може да се разгърнат, прочетат
и приложат в актуални казуси Червена книга на България,
Закон за биоразнообразието и други международни
конвенции.

С ОБИЧ И ГРИЖА

„ДАРИ ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ“
Животните са онези същества, които винаги ще
прогонят скуката, ще разсеят умората, ще ни
докоснат с близостта, доверието и радостта си.
Затова е важно да им отвръщаме също с любов и
непрестанна грижа. Много ученици имат домашни
любимци. Чрез снимки, рисунки и интересни
истории с тях, се запознахме с „приятелите им“ на
подредено във фоайето табло.

ПРОЕКТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

Нашият принос към училището
Пролетния сезон радва всички със събуждането
на природата, с разлистването на дръвчетата, с
аромата на кокичета, зюмбюли и други луковични
цветя. Сезон на чести смени, на слънце с дъжд или
вятър и бури. Това не попречи на младите
природолюбители да дадат своя принос със
засаждане на дръвчета и засяване на семена.

РАСТЕНИЯ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

Див рожков Cercis siliquastrum L.

Японска дюля Chaenomeles japonica

Лаврова калина Viburnum tinus

Майски сняг

Spirea x vanhoutei

Гарвански лук

Ornythogalum sp

Кукувиче грозде Muscari sp

УЧИМ ЗА ПРИРОДАТА - ПРОЕКТИ

Моето любимо цвете
Цветята вдъхновяват творците, успокояват и
зареждат с ведро настроение хората. От тях се излъчва
нежност, богат колорит и неусетно се стремим да
предадем своите нагласи и емоции чрез словото,
рисунките или пластиката. Темата „Моето любимо
цвете“ е разработена в час по литература. Проектите
разкриват знания за развитието и отглежднето на
цветята и желание за притежаване на красиви
представители.

Царицата на цветята – роза е сред най-предпочитаните
за пресъздаване. Затова и много селекционери отглеждат
специални колекции. Сигурно сте се радвали на нежните
цветове на сортове от фамилия Мейланд, на Дейвид Остин
и други. Тенденциите през последните десетилетия са
насочени към обогатяване на ароматите, продължителния
и няколкократен цъфтеж, съчетан с устойчивост към
болести. Вероятно имате чаено хибридни, полиантови или
щамбови розови храсти.

Хубава си, моя горо
Природата се изучава не само по предметите
от природо-научния цикъл, но и по други
общообразователни
дисциплини.
Осъществените
междупредметни
връзки
осигуряват по-трайни знания и изграждат
логическо мислене. Часовете по български език
са интересни и в тях езиковата култура се
съчетава с научната информация.

С четка и боички

НАУКАТА В СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ
От древни времена хората са проявявали
любопиство за изгрева на Слънцето, за появата на
сезоните, за красотата на съзвездията пътеводители. Учениците от начален и от
прогимназиален етап вложиха огромно старание,
прецизност и изобретателност в изработка на
макети на Слънчевата система.

НАУКАТА В СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ

22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

ПЛАСТМАСА И ВОДА
Хедър Лесли от Амстердамския университет
Врейе от години изследва отровите в околната
сред и тяхното въздействие върху човека.
Експертката твърди, че ако проникнат в
тъканта
на
човешкия
организъм,
миниатюрните
пластмасови
частици
предизвикват т.нар „оксидативен стрес, който
може да доведе до различни хронични възпаления.
Рекламите представят бутилираната вода
като чист продукт, който е полезен за
здравето. Статистиката сочи, че пием повече
минерална вода през последното десетилетие.
Какво пием? От изследванията става ясно,
че 93 % от пробите са били замърсени с
пластмасови частици. Подложени на тестване
са общо 250 бутилки с вода, като е инжектиран
в тях оцветяващ пигмент, способен да се
задържа по повърхността на материали с
петролно съдържание.
Това е поредното
доказателство, че трябва да сме бдителни с
повторната употреба на бутилките за
хранителни цели. Не збравяйте да проследите
за употебата им, като се информирате от
специалната маркировка на дъното им.

