Инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята - 22 април 2014 г.
Инициативи
„За природата с любов” – парад на хвърчилата, изложба
от природни материали и посещение на детска театрална
екопостановка „Нашата улица”
„АЗ ОБЕЩАВАМ”- поставяне на знаменца с обещания,
свързани с опазване на околната среда, раздаване на
информационни материали в района, около училището
Открито занятие „Повелители на рециклирането” и
изложба от рециклирани материали в ПИГ ІІІа клас
„Билките в област Пазарджик и лечебната им сила” –
презентация и информационно табло, изложба с творби
от отпадъчни материали
Конкурс”Най-чиста класна стая”, презентация за Деня на
Земята, изготвяне на постери на тема „Как да пестим
вода” и „Защитени територии в Р България”
Презентация на клуб „4% Вселена”, рисунки и есета на
тема: „Земята – наш дом”

Място на провеждане
ОУ ”Св. Патриарх
Евтимий”, НЧ”Развитие1873”, гр. Пещера
ОУ”Свети Климент
Охридски”, гр. Пазарджик

Дата

Организатори

22 април

ОУ”Св. Патриарх Евтимий”,
гр. Пещера, РИОСВ – Пазарджик

22 април

ОУ”Свети Климент Охридски”, гр.
Пазарджик

22 април

СОУ”Нешо Бончев”, гр. Панагюрище

22 април

ОУ”Любен Каравелов”, гр. Пещера

ОУ”Отец Паисий”, с.
Огняново, община
Пазарджик
СОУ ”Методий Драгинов”,
село Драгиново, община
Велинград
”Природата през моите очи” - конкурс за рисунка
НУ”Отец Паисий”, гр.
Пазарджик
Беседа с ученици – начален курс от ОУ”Климент Информационен кабинет –
Охридски”, гр. Пазарджик на тема : „С какво е различен РИОСВ-Пазарджик
зеленият град ?”

14-30
април

ОУ”Отец Паисий”, с. Огняново,
община Пазарджик

22 април

СОУ ”Методий Драгинов”, село
Драгиново, община Велинград

22 април

НУ”Отец Паисий”, гр. Пазарджик

23 април

РИОСВ-Пазарджик

”Утро на природните науки”, среща с еколога на община СОУ”СветиКлимент
Ракитово
Охридски”, гр. Ракитово

22-24
април

СОУ”Свети Климент Охридски”, гр.
Ракитово

СОУ”Нешо Бончев”, гр.
Панагюрище
ОУ”Любен Каравелов”, гр.
Пещера

”Ден без отпадъци”, анкета „Какво причини на природата ОУ”Христо Ботев”, гр.
неразумната човешка дейност?” и презентация на тема Ракитово
„Мерки в помощ на природата”
„Земята – една за всички” – изложба - рисунки
СОУ”Димитър Гачев”, гр.
Пазарджик
Еко-ревю с костюми, изработени от отпадни материали
ОУ”СветиКлимент
Охридски”, гр. Пазарджик
Радиопредаване, презентация за замърсяването на СОУ ”Св. св. Кирил и
околната среда, фотоизложба „Красивото и грозното Методий”, гр. Велинград
около нас”, конкурс за есе на тема:”Как да запазим
Земята?”
Състезание „Как да опазим Земята”, парад на хвърчила с
еко-послания, радиопредаване, засаждане на дръвчета в
двора на училището, модно ревю с тоалети от отпадъци,
изложби на : рисунки, предмети от отпадни материали,
рязан цвят
Дефиле с костюми от природни материали, изложение
”Моят домашен любимец”, рисунка на асфалт, изложба
от предмети и постери на тема:”Да опазим Синята
планета”

22-24
април

ОУ”Христо Ботев”, гр. Ракитово

22-25
април
24 април

СОУ”Димитър Гачев”, гр.
Пазарджик
ОУ”Свети Климент Охридски”, гр.
Пазарджик
СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр.
Велинград

22-25
април

СОУ”Александър Иванов 22-25
Чапай”, гр. Белово
април

СОУ”Александър Иванов Чапай”, гр.
Белово

НУ”Паисий Хилендарски”,
гр. Стрелча

НУ ”Паисий Хилендарски”, гр.
Стрелча

30 април

