
            

            

           

 СОУ „Васил Левски”- ОПАКА 
Училищен вестник – брой 6, април 2011 г. 

 

22 април - Международен ден на 
Земята 

 

Всеки от нас 

възприема по различен 

начин понятието Земя . 

За едни това е родният 

дом, за други мястото, 

където живеят, за трети 

страната, където са се 

родили… Малцина се 

замислят колко е важно 

да се отнасяме към нея с 

чувство за отговорност, 

да я опазваме и да се 

грижим за съхраня- 

ването и. Склонни сме 

да я възприемаме като 

даденост, без да се  

опитаме по някакъв 

начин да предотвратим 

бедствията и катастро- 

фите, които ежедневно 

ни връхлитат. А обясне- 

нието е просто - ние я 

измъчваме и тя си 

отмъщава. 

       В последните десети 

летия се заговори  за 

опазване на околната 

среда. Създадоха много 

екологични организа-

ции. Тяхната цел е да 

подпомогнат институ-

циите в борбата им за 

чиста планета. Все още, 

като че ли няма резултат 

от работата им, но 

съзнанието на хората се 

променя бавно и ще 

дойде ден, в който всеки 

ще усети земята като 

свой дом и ще се 

погрижи в него да се 

живее удобно и 

безопасно  

 

 
 

         Денят на Земята - 

22 април, е най-големи-

ят нерелигиозен празник 

в света, отбелязван от 



 

над половин милиард 

хора. Появява се, за да 

обедини усилията на 

целия свят в защита на 

общия ни дом.  Всяка 

година Международната 

мрежа за Деня на Земята 

координира действията 

на повече от 12 000 

партньори в 174 дър-

жави, насочени към 

опазване на планетата 

Земя и съхраняване на 

живота върху нея. 

Мрежата се стреми да 

създаде широка граж-

данска подкрепа за 

устойчиви и ефективни 

екологични политики за 

развитие по целия свят. 

  

 
 

България е една от пър-

вите страни, присъеди-

нили се към междунаро-

дното отбелязване на 

Деня на Земята, което 

започва от 1990 г. В 

Международния органи-

зационен комитет за 

честването на Деня на 

Земята България е 

представена от Благо-

вест Сендов. Той сфор-

мира Национален коми-

тет за Деня на Земята. 

На призива за отбеляз-

ването на Деня на Земя-

та се отзовават хиляди 

българи и денят се 

чества с разнообразни 

прояви, посветени на 

опазването на околната 

среда. На 22 април 1992 

г. президентът на Репуб-

лика България Желю 

Желев подписва клетва-

та в името на Земята. 

Над 30 хиляди българ-

ски деца се подписват 

под Декларацията за 

пълномощие за живот 

на Земята. Декларацията 

е връчена на Конферен-

цията на ООН за окол-

ната среда и развитието, 

проведена в Рио де Жа-

нейро през юни 1992 г. 

Оттогава всяка година 

България участва в 

отбелязването на Деня 

на Земята и дава своя 

принос за по-чиста и 

здравословна околна 

среда, за съхраняване на 

живота на планетата. 

 

 Всичко започва 

през 1969 година, когато 

в южноамериканския 

град – курорт Санта – 

Барбара се разливат 

милиони тонове нефт. 

Смъртоносният разлив 

покрил огромни про-

странства от плажовете 

и океанската вода. 

Нефтеното петно убило 

всичко живо. Това 

страшно бедствие раз-

будило съзнанието на 

хората и те решили да 

посветят един ден от 

годината в защита на 

бедстващата планета. 

 Празникът се 

провежда на 22 април. 

Този ден напомня на 

всички за страшните 

екологически катастро-

фи и необратимите 

последствия от дейност-

та на човека  и е призив 

за защита на природата. 

Първата акция в този 

ден се състояла през 

1970 година в САЩ. 

Приет е Акт за чистия 

въздух, а през 1971 г., 

сенаторът Нилсон про-

възгласява „Седмицата 

на Земята”- третата сед-

мица на април, станала 

много популярна сред 

американците. 

 

През 1990 година Денят 

на Земята става меж-

дународен празник. 

Хора от 141 страни 

вземат участие в отбе-

лязването му. Провеж-

дат се  различни акции в 

защита на природата.  

 



 

Например алпинисти от 

три страни - Китай, 

Русия и САЩ покорили 

връх Еверест и събрали 

2 тона отпадъци, оста-

вени от предишни 

алпинисти. Същата го-

дина и Русия се присъ-

единява към празнува-

щите държави.  

         Оттогава празни-

кът се отбелязва всяка 

година в цял свят. 

Провеждат се демон-

страции. В много гра-

дове се организират 

„Ден без автомобилен 

дим”. Хората се при-

движват с колела. 

 2000 година се 

провежда под мотото 

„Екологично чиста 

енергетика”. Участват 

170 страни, 4000 

организации и повече от 

500 мил. човека. 

 Нашата планета е 

много болна и затова е 

препоръчително всеки 

ден да бъде Ден на 

Земята. 

 

Човекат и природата 

 

 Имало е време, 

когато човекът е 

използвал даровете на 

природата, без да и при-

чиняват сериозна вреда. 

Много хора смя-

тат, че човекът не е за-

висим от природата. 

Опасно заблуждение! 

Ние сме част от 

природата и като част от 

цялото не можем да 

съществуваме без  нея. 

         Защо учените от 

всички страни се 

тревожат толкова за 

биосферата? Има ли 

основания за тревога? 

        Преди приблизи-

телно 10 000 години 

възниква земеделието. 

За това време две трети 

от горите са изсечени, 

като с бръснач са 

отрязани от прекрасния 

лик на нашата планета. 

Брадвата - отначало ка-

менна, после желязна, 

трионът, електричес-

кият трион, всесилният 

огън са свършили сво-

ята работа. А горите са 

не само белите дробове 

на нашата планета, не 

само гигантски фабрики 

за кислород. Те пред-

пазват почвите и водите. 

Ненапразно се казва: 

„Гората – това е вода, 

водата – реколта, рекол-

тата – живот.” 

         Човекът ще про-

дължи да изсича горите 

и в бъдеще. Но как ще 

сече?  

         За разлика от въ-

глищата, нефта и газта, 

гората е възобновимо 

богатство.Човечеството 

може да удовлетворява 

потребностите си от 

дървесина безкрайно 

дълго, ако спазва най-

простото условие: да 

изсича не повече, 

отколкото залесява. 

Трябва да се 

предотвратяват горските 

пожари, да се борим с 

вредителите и болес-

тите, да предпазваме 

полезните птици и 

насекоми. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНО Е ДА 

ЗНАЕМ: 

 

Повече от 1,5 хектара 

гора изчезват всяка 

секунда; 

Към 2025 година ще има 

недостиг на прясна вода 

на планетата; 

За последните 50 години 

дебелината на ледовете 

в Северното полукълбо 

е намаляла 40%; 

Стихийните бедствия се 

случват 30 пъти по-

често, отколкото преди 

40 години; 

В последните години се 

наблюдава повишение 

нивото на световния 

океан; 

За цялото си 

съществуване на земята 

човекът е унищожил 2 

мил. хектара земя – цял 

континент; 

От моретата се добива 

80% от всичкия нефт – 2 

милиарда тона. От тях 

10 милиона ежедневно 

изтичат в океана. Всеки 

тон се разстила на 12 кв. 

км. Природата е 

безсилна да се справи с 

това замърсяване. 



 

Специалистите ни 

предупреждават, че ако 

продължаваме с тези 

темпове, то до 10 

години нефтената лента 

ще покрие цялата водна 

повърхност на земята. 

 

 

 

Трудов ден 

 

 

 

Учениците от всички 

класове се вкл.А в 

трудовия полуден за 

почистване на двора на 

училището.Всеки клас 

отговаряше за 

почистването на тревата 

и др. отпадъци на 
определен район с 

метли,мотички,лопатки

и много закачки и 

настроение за час 

дворът доби различен 

приветлив вид. 

Интересна 
изява ..  
Знаете ли , че на 27.04.2011 г.бе 
проведен конкурс  за изработванене 
на скулптури от отпадъчни 
материали, посветен на Деня на 
Земята. Учениците проявиха 
активност, донесоха отпадъчни 
материали, като найлони, 
бутилки, капачки и от тях 
изработиха прекрасни творенията 
на човешкото въображение . 
Класът на г-жа Валя Тотева 
изработи стилизирано цвете, а  
другият пети клас изработи 
скулптура изобразяваща да спрем 
замърсяването. Интересно 
изобретение бе хрумнало на 
шестокласниците – изработиха  
паяк изплел паяжина, а седми клас 
се беше включил с „ Дървото на 
щастието „. Осмокласниците 
проявиха дизайнерски умения, 
изработвайки тоалети от 
найлонови торбички, замък от 
бутилки. Учениците от девети 
клас взеха участие с 
изработването на слънце от 
капачки. Скулптурата на 
десетокласниците събуди усещане 
за лятно настроение бяха 
сътворили палма, басейн.                           
        Идеята на единайсти клас 
беше свързана с призива за 
опазване на околната среда чиста.  
        След задължителните снимки 
за спомен и огледа на специалната 
комисия, доволни от проявата, 
всички си разотидоха.   

 
На 3.05.2011г в СОУ „Васил 

Левски” гр.Опака от 

14:00ч. се проведе 

състезание по „Майсторско 

и прецизно кормуване  с 

велосипеди” с ученици от 

трети до осми клас. 

Учениците демонстрираха 

майсторство в 

преодоляването на 

препятствията и сигурност 

в управлението на 

велосипедите. 

Състезанието се проведе 

много емоционално и с 

голям интерес. Най-добре  

се представиха  Радослав 

Йорданов Русев от 4-ти 

клас и Кристиян Свиленов 

Славов от 6-ти клас. 

Организатори и съдии на 

състезанието бяха Дамян 

Добрев, Сейхан Ахмедов и 

Антоанета Иванова. 

 

 

 

 
 

 

Кр. „Млад журналист” 


