22 април 2011 г. Международен ден на Земята,
в десетилетието на Биоразнообразието и годината на доброволчеството
Организацията е на Басейнова дирекция за Черноморски район, съвместно с:
РИОСВ-Варна и Бургас, БДЗП
18-21 април - Варна
Организиране на тематична изложба от ученици при ОУ”Стоян Михайловски”, Варна „Заедно ще съхраним Земята”:
- рисунки, плакати, пана и макети – І-VІІ кл.;
-изработване на оригами и предмети от отпадъчни материали –І-VІІ кл.
18-29 април - Варна
Издаване на училищен вестник „Екосвят” със съдействието на Басейнова дирекция и
разпространението му от ученици при ОУ”Стоян Михайловски”, Варна.
19 април - Варна
Награждаване на учениците от ОУ”Стоян Михайловски”, Варна изявили се в тематичната
изложба „Заедно ще съхраним Земята”.
19 април - Варна
Открит урок с ученици от V-ти и VIII-ми класове при СОУ”Димчо Дебелянов”, Варна и
представяне на проектите им (модели, картички, есета и мултимедийни презентации) в
Годината на гората.

20 април - Варна
Почистване в региона на ОУ”Стоян Михайловски” и засаждане на дървета и храсти в
„Гората на надеждата” с участието на родителската общност.

20 април - Варна
Училищен празник на техническите науки и отбелязване Международния ден на химията от
учениците на ОУ”Свети Патриарх Евтимий”, Варна. Изложба от детско творчество,
изработено с природни или отпадъчни материали. състезание между класовете - викторина
и подреждане на пъзел. Решаване на кръстословица и провеждане на практически опити по
химия.

21 април - Варна
Ден за масови организирани посещения на обекти от природната среда на региона - „Близо
до природата” за учениците от ОУ”Стоян Михайловски”:
- Аладжа манастир – ученици от І кл. и ППГ;
- ПП”Златни пясъци” – Екопарк – ІІ-ІV кл.;
-Парк – музей „Владислав Варненчик” – ІІІ кл.
21 април - Варна
Междуучилищна среща в Басейнова Дирекция за Черноморски район на ученици от V-VІІ
класове при ОУ”Стоян Михайловски” и при ОУ „Димчо Дебелянов”, Варна. Беседа с с
експерт по биоразнообразие от РИОСВ-Варна и викторина. Награждаване на изявилите се
деца. Презентиране на ученическо творчество.

21 април – Варна
Екоакция по екопътека на ОУ”Стоян Михайловски”.

Изготвил:
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