Георги Вълчанов, 2ОУ Стефан Пешев 2-ри А клас,
гр. Севлиево
Земята, която обичам
Земята посреща април,
закичен с пролетно цвете,
това е рожденният й ден
обичан,очакван от всеки.

Слънцето топличко грее
зелено е вече полето.
И щъркела трака ли трака
-гнездо е засвивал над моята къща.

Цветя са нашарили навсякъде двора,
агънца блеят,играят на воля,
кучето джафка с мен си играе,
петела кукурига-нова песен знае.

Котето е легнало,
мързеливо под стряхата,
мърка ,мърка под слънцето ,
и си суче мустака.
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Нека има всичко на земята,
да растат градините красиви,
кротък дъждец да пада в полята,
стопаните с труд да получат отплата.

Да пазим земята !
Да има пролет,лято,есен,зима.
Да бъде винаги красива !
Така ще бъде вечно жива!
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Георги Вълчанов, 2ОУ Стефан Пешев 2-ри А клас,
гр. Севлиево
Земята има празник!Празнува и земята на моето село!
Дъхава чубрица,
прясно сено,
светулки в мрака,
Що ли е то ?
Нашето село с бистра река,върболака край нея и свежа трева.
Прекрасно е моето село.
Чист въздух,птича песен,зелено поле.Лек ветрец люлее главичките на
цветята в градината.В далечината виждам клони на старите върби
надвиснали над реката.
Кое ли е това село?
Моето! Нарича се Горна Росица.Минава под гърбавия мост река Росица.То
е част от Родината и нейната природа.Аз си го обичам,аз си го харесвам.
Спирам погледа си върху цъфналите дървета.Чувам лая на кучето моя
верен приятел,а котето гальовно се омилва в краката ми.Агънца някъде
блеят,а петела е научил нова песен.
Благодарен съм ,че нашата земя е богата –ражда всичко.Ражда
здравословната храна за която всеки мечтае.
Да бъдем благодарни и да знаем,че много малко ни трябва за да бъдем
здрави и щастливи.
А баба е седнала там край салкъма,плете ми терлици и чака на друма.
Там ли съм чувам щурчето и славея,газя в росата,мириша цветята,здравец
в градината ми пълни душата.
Лозите обвили цялата къща –в спомен далечен всичко ме връща!
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Земята ни дарява с блага,а понякога сме толкова
лоши.Горим,изсичаме,замърсяваме,убиваме,унищожаваме.
Трябва да се учим да ценим,да даваме от себе си,да създаваме,да
обичаме.Какво ще е утре зависи от мен,от теб ,от всички ни.Така ще цъфти
моето село,ще се радва който го види.И тези след нас ще се наслаждават
на нашата земя хубава!Земята която ме е родила!
ЗЕМЬО МИЛА, МОЯ ПОКЛОН ПРИЕМИ!
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Здравейте, скъпи мои,
Как сте?
Не искам да ви притеснявам, но… аз лежа на болнично легло и бавно, и болезнено
умирам. Няма как да се спася. Просто, няма как да оцелея. Със сълзи на очите и с
трепереща ръка, пиша два-три реда да си кажем сбогом.
Искам да ви благодаря за апарата, който ме поддържа. За жалост, няма нужда от
това, тъй като наливате отрова в моите вени. Кръвта ми, вече не е чиста. Не знам дали
е прекалено много или твърде малко. Дробовете ми напълно ще изгният. Разлагат се,
направо, както са в мен, а нови няма от къде да взема. Въпреки опитите ви да ми
помогнете, да дишам, огромна част от мен я няма. Децата ми, горките, ще изгубят своя
дом и своята майка. Но не забравяйте, любими мои, аз съм ваша майка също! Така както
обичам тях, обичам вас-еднакво! А вие, обичате ли своята майка? Аз, дето съм ви на
света едничка...Повярвайте, не можете да ме смените, само аз, тъй силно винаги ще ви
обичам!
От известно време и кожата ми взе да се напуква. Стана суха и корава- сякаш няма
кръв в нея. И знам, ще кажете, че ще ви липсвам. Но защо тогава бавно ме съсипвате?
“Обичаме те!” казвате, “Ти си ни едничка!”, но виждам, че си правите планове да ме
напуснете. А аз тук нека си умирам… Но аз не ви се сърдя- една майка, винаги обича и
прощава!
... И вижте, не искам да ви плаша, но… умра ли аз, умирате със мен и вие...
Искрено ваша,
Земята!
Атея Александрова Степанович
16г., 10а клас
СУ “Панайот Волов”- гр. Бяла, обл. Русе
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Земята дом за всички
Земята не принадлежи само на една група билогични видове. Земята е
дом за всички. Ние зависим както от растенията, така и от животните. Без
разнообразието от билогични видове сме обречени на смърт. Както и те
зависят от нас, без нашите грижи нито една животинска плантация не може да
оцелее предвид промените през годините. Животните са все по и по-зависими
от нас .Като прибавим и ГМО обработката на растенията, те също са зависими
от нас. С годините все повече и повече сме изменили първичния вид на
растенията. За да ги пригодим все повече за консумация. Без изкуствените
торове, препарати, добавки, вече нито един вид растения и животински
плантации не могат да оцелеят. Дори и да оцелеят няма да задоволят нуждите
на човечеството. Вече сме си изградили база от животински и растителни
видове, които изглеждат по един начин и имат различни вкусове от първичната
плантация. Да не забравяме и микроорганизмите, които спомагат за
създаването на все повече храни. Като бактериите, които използваме за
създаването на млечните продукти като: кисело мляко, кашкавал, сирене.
Както и бактериите, използвани в производството на лекарства, благодарение,
на които сме здрави. Така че стигаме до извода ,че при липса на месо отслабва
имунната ни система, при липса на плодове зеленчуци и млечни продукти
също. Да не говорим, че без кислорода, който си набавяме от растенията, сме
погубени . Следователно трабва да пазим природата. Да консумираме и
обработваме толкова, колкото е нужно. Да ограничим замърсяването на
околната среда. Да засаждаме нови дървета и растения, като компенсация за
вече отнетото от нас. Да изграждаме нови пречиствателни станции. Да не
изразходваме ненужно запасите на планетата. Да рециклираме, да ограничим
употребата на хартия, на найлонови торбички и пластмасови сламки. Да спрем
изразходването на природния газ безцелно, защото за възвръщането на
засасите ще са необходими много години. Ако искаме бъдещите поколения да
са добре и здрави, да не бъдат лишавани от нужни консумативи ,трябва да
ограничим употребата им. За да не погубим нашия дом и себе си.
Жени Николаева Митева ,16 години ,ученичка в 10 клас в ПГХХТ град
Пазарджик
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Пролет в Смолян

Пристигна пролетта. Сега е най-хубавото време от годината.
Цветята църфтят,птичките пеят, всичко се преражда за нов
живот. Най-тъжното в момента е, че не можем да излизаме,
да играем с приятели, да се разхождаме, но можем да
излезнем пред вкъщи да засадим едно цвете. Аз живея в
град Смолян,където можеш да видиш една от найкравивата природа в България. Хубавото тук е,че всеки
човек може да види от своя балкон красивите
планини,зелените гори,току-що цъфналите цветя и да усети
чистия въздух в Родопите.

Изготвила: Даниела Руменова Кехайова-13 г.
ОУ”Иван Вазов„ гр.Смолян
гр.Смолян
14.04.2020г.
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Необикновената пролет 2020 г.
Наблюдения през прозореца

Четвъртък. Часът е 8:40. Преди малко урокът ми по немски език
приключи, а аз се намирам на терасата си. Радвам се, че тя е достатъчно
голяма, за да може тук да се събере маса, на която със семейството ми да
се събираме при хубаво време. Още по-щастлива съм от факта, че точно
от тук имам възможност да се любувам на целия град-панорамна гледка.
Тази сутрин закъснях със ставането, затова нямах време да закусвам с
майка ми. Сега тя не е вкъщи-лекар е, дългът я зове, а аз съм сама. Обаче
не се чувствам самотна. В близост до масата, заедно с мен, малкото ми
кученце Дора дегустира новите си гранули, а аз се наслаждавам на това,
което е пред мен. По това време на годината, април, огромния орех пред
къщата ми все още не е разцъфнал и не е скрил гледката към пазара. Днес
е слънчево. Наблюдавам красивия си град, слушам песента на птиците и
хрупането на Дора и напълно забравям закуската си.
Вече е 8:45. Имам още малко време за почивка.
Прави ми впечатление, че по улицата няма никой. Изглежда, че хората са
се вслушали в нарежданията на генерала. Обзема ме чувство на гордост.
Ние сме точно толкова дисциплинирани, колкото останалите европейски
държави.
Вижда се, че тази сутрин няма да утоля глада си. Ставам от масата и се
изправям в близост до ръба на терасата. Затварям очи и вдишвам чистия
пролетен въздух. Вдишвам втори път. Мога да усетя приятната миризма на
ябълковите дървета, отглеждани в двора ни и току що изпечен хляб, от
близката пекарна. Все още имам нужда от тази миризма, затова вдишвам
още по-дълбоко, но ,,удрям на камък". В този момент, минава стара кола,
която изхвърля вредните си газове в околната среда. Въпреки че се
намирам на високо, успявам да усетя ,, цветния им аромат". Нахална муха
започва да лети около мен, а в далечината виждам няколко човека,
навярно неразбрали, че пазар няма да има.
В крайна сметка, решавам да премина към закуската си, но ме спира
шумен звук, който ме известява, че не е време за палачинки, а за
литература...

Казвам се Христина Валентинова Дянкова, на 16 години съм и уча в СУ,,
Панайот Волов ", град Бяла, област Русе. Наблюденията ми са направени в
началото на април, от вкъщи.
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ПРИРОДНАТА ФЕЯ
Ще ви разкажа за необикновеното момиче Флора, което живеело с родителите си в
малък град. Природата в него била уникално красива. Флора не само обичала природата – тя
била свързана с нея! Можела да говори с животните, разбирала песента на вятъра... Но за
жалост, усещала и болката на най-малкото цвете, на най-голямото дърво и на всички животни.
Момичето не казвало на никого за дарбата си. Тя усещала, че с всеки ден силата ѝ ставала поголяма.
Един ден Флора тръгнала към училище. Още не била затворила входната врата на дома
си, когато четири малки птички с цветни пера се събрали около нея. Зачуруликали и Флора им
казала:
– Здравейте, приятелчета!
Извадила трошички и ги посипала по земята с думите:
– Хайде, знам, че искате!
Птичките кацнали и изписукали:
– Благодаря, благодаря!
Тогава лек вятър минал точно край ухото на Флора, понесъл със себе си няколко
есенни листа.
– Здравей и на теб, Ветре! – казала Флора, а вятърът се завъртял около нея.
Момичето влязло в класната стая и забелязало, че всички цветя в нея били
полуизсъхнали. И се заслушало:
– Помощ! Дайте ни вода... – шепнели листата на цветята.
Флора взела своето шише с вода, отворила го и тъкмо преди да ги полее, хванала
съвсем леко и нежно с два пръста листото на едно от цветята. Тогава цветето живнало, а
листата му се изправили като млади войници. Флора се изплашила и отскочила назад. После
се доближила до друго цвете. Ефектът при него и останалите бил същият.
В началото на третия час в двора на училището влезли дървосекачи. Флора седяла до
прозореца и видяла как те надигали своите брадви и удряли дърветата. Момичето веднага
усетило болката на дърветата. Колкото ги боляло тях, толкова я боляло и Флора. Тя не можела
да скрие болката, която изпитва. Хванала се за косата и притворила очи. После отишла при
учителката и я попитала дали може да си тръгне. Госпожата вече била забелязала, че на Флора
не ѝ е добре, и я пуснала.
Момичето се прибрало, влязло в стаята си, а на прозореца били накацали птичките от
сутринта. Тя им разказала за болката на дърветата, а те се опитали да я утешат, макар че също
страдали – нали дърветата били техният дом!
След няколко минути се появил и черният ѝ котарак Феликс. Той легнал на леглото и
замъркал:
– Ела при мен, погали ме!
Флора седнала до него и го взела в скута си. За момент изпитала щастие. После решила
да се поразходи из двора и да подиша чист въздух, но още преди да остави Феликс, усетила
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същата болка от сутринта. Станала, обула се и тръгнала по пътя на болката. Чула познатия ѝ
неприятен шум и видяла поне двайсет мъже с резачки и поне шестнайсет паднали дървета...
– Спрете! – извикала тя, но никой не я чул.
Флора се приближила до едно от повалените дървета, докоснала го и тогава
потенциалът на силите ѝ се разкрил напълно! Тя засияла в яркожълта светлина, издигнала се и
всички очи се вкопчили в нея. След няколко секунди около косата ѝ се увил венец от цветя, а
есенните ѝ дрехи се превърнали в брокатенозелен потник и къси панталонки в същия цвят. Но
най-впечатляващи били крилата – бледожълти и лъскави като коприна!
Флора разтърсила ръка и от нея паднал златист прашец. Явно бил вълшебен, защото
вдигнал безсмислено отрязаните дървета и клоните им позеленели. След като не останало
нито едно полегнало дърво и горичката се възстановила напълно, и Флора възвърнала
предишния си вид. Секачите я гледали смаяни, а после взели резачките и си тръгнали.
След година Флора се научила напълно да контролира силите си и нито едно дърво
вече не можело да бъде отсечено без нейното позволение.
Христиана Георгиева, 4.а клас
СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово
Клуб „Литературен Еверест“
Данни на участника:
Христиана Цвяткова Георгиева е на 11 години. Родена е на 2 януари 2009 г. в град Карлово.
Ученичка е в 4.а клас на карловското СУ „Христо Проданов“.
В конкурса на тема „Пролетта през прозореца“ Христиана участва с разказа „Природната
фея“.
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Съчинение на
тема:,,Международен ден на земята”
Ако погледнем през прозореца,какво ли ще видим? Може би приятелите и съседите ни, но с това
не се изчерпват нещата ,които виждаме.Всеки ден виждаме много неща без да си даваме сметка
какво означават и какво могат да причинят на околната среда. Ако излезем от в къщи минем през
вратата и погледнем света отново ще видим, че той всъщност не е толкова розов колкото си
представяме, че е. А може би си представяме това което искаме да се случи, това което знем ,че
няма да е, но въпреки всичко искаме да е реалност. Нашата планета Земя заслужава много повече
от това, с което всъщност и се отблагодаряваме. Тя ни е дала повече откокото можем да си
предствим. Нещата, които нашата планета ни е дала съвсем не се изчерпват с дома,прехраната и
живота ,който имаме благодарение на нея. Без Земята вероятмо щяхме да съществуваме някъде
другаде,може би на някоя друга планета или някъде из безкрайния космос. Но ние живеем тук и
сега! Време е да се отблагодарим на нашата плената като я опазим.Не е правилно остатъците от
производствата да се изхвърля в реките, езерата, океаните и сред горите,

защото където и да изхвърлите даден отпадък след време той ще даде отражение в природата.
Ако се замислим всички можем да опазим дори и малка част от природата. Всеки може да
изхвърли своят отпадък в коша за отпадъци. Сега си представете колко по-добре ще бъде за нас и
за природата ако тя изглеждаше така
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Ще е много по-хубаво да отидем на почивка някъде сред природата и вместо обичайните
отпадъци, които сме свикнали да има, да видим някоя птичка, да дадем малко ядки на някоя
катеричка, да побягаме след следите на някоя сърничка. Ако всеки хвърля отпадъците сред
природата той взима решението за всички, защото тези които замърсяват природата са певече от
колкото тези които я опазват.

Може би преди нас е имало много планети, които в последствие са били унищожени от самите
жители. Може да звучи безкрайно налудничево и не реално, но представете си планета, в която
всички ресурси и природни богатства са използвани. Планета на ,която никой не иска да живее,
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заради тоновете отпадъци сред природата разхвърляни безразборно. Какво ли ще се случи с
нашата планета, с нашия живот. Да опазим планетата не решение,а е наш дълг! Ако
замърсяването продължава следващите поколения ще гледат някой видове животни които ние
сме смятали за даденост на снимка. Животът ни е много улеснен от всички технологии, но дали
всъщност живота ни е по-лесен сега. На първо мислене може би, защото от каквото имаш нужда
просто го купуваш от близкия супермаркет. Но дали след време няма да усъзнаем,че това не е
било добре за нас. Ами ако в даден момент се окажем единствените от нашия вид, все повече
намалява броя на населението от нави вируси, дали всичко това не се дължи на уж по-добрият ни
начин на живот. Заедно ръка за ръка с медицинските постижения има нови заплахи, с който малко
по-малко може би ще дойде края на човечеството. Ако след време дойдат нови заплахи, с които
не можем да се справим. Все отнякъде ще дойде или спасението, или краят. Но е време да
вземем нещата в свой ръце. Винаги за всичко си има начин и както се казва:,,Има ли желание

има и начин”И би трябвало винаги да е така!

Жанет Байданова от 5 клас на11 години от СУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Пловдив
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ЗАТВОР
“– Как се казваш, кукло?
– Тина!
– От Константина?
– Не, от Карантина.”
***
Вече толкова дълго стоим вкъщи,
че си казваме:
„Да се свършва, за да си стоя вкъщи
по собствено желание!“
Телата ни са се сраснали със стените.
Пуснали корени в килима,
вече никой слънце не вижда.
Този затвор на никого
не се отразява добре.
Подивели маймуни в двора
на оградата крещят:
„Свобода!“
Но „Стойте си вкъщи!“
вече е доживотна присъда.
На ден по милион пъти
ръцете си мием,
ВиК-сметката умело крием.
На смеха се крепим,
за да не се изпотрепем.
Добре са тези семейства
с по двама и трима…
А онези с петима?
Цяла къща не им стига!
Може би така ще се научим
да живеем заедно,
да се обичаме в реалността…
Катя Данова, 11.в клас
СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово
Данни за автора:
Катя Ленкова Данова, на 17 години. Родена е на 4.06.2002 г. в Карлово.
Ученичка е в 11.в клас на СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово. Член е на Клуб
„Литературен Еверест“ към училището ни.
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В литературния конкурс на тема „Пролетта през прозореца“, Катя Данова
участва със стихотворението „ДУШАТА НА ГОРАТА“.
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Климатът се променя! А ние?
Пролет е…. Но и извънредно положение… Стоя си вкъщи и през
прозореца установявам, че пролетта не чака – тя настъпва с цялата си
зеленина и свежест, и надежда за нов и по-хубав утрешен ден!
Стоя си вкъщи и последните седмици през прозореца ставам
неволен свидетел на горещи дни, след които следват дни с рязко спадане
на температурите. Слънце, което се редува с дъжд, дори сняг.
И това ме кара да се замисля: „Как един ден е толкова топло, а на
другия вече вали сняг?” Дори не е сняг, като сняг. Появява се само, за да
увреди току–що показалите се цветчета по клоните на дърветата. А дали и
на Вас прави впечатление, че последните години кокичето – „първото
пролетно” цвете, цъфти още през декември и януари, които се отнасят към
зимните месеци?… Тогава правилно ли е да твърдим, че кокичето, което не
по изключение, а трайно и постоянно се наблюдава да цъфти през зимните
месеци, е пролетно цвете? И не е ли време да актуализираме тази и друга
подобна информация, защото аз като дете започвам да се обърквам?
Всичко е заради климатичните промени…
Климатът на нашата планета е различен по всяка една географска
ширина и дължина. През последните години обаче важи и
доказателството, че климатът е различен и в различните времеви
интервали от развитието на процесите на Земята, като това важи с особена
сила и за нашето съвремие. Оказва се, че „принос“ за това има най-вече
човешката дейност и по-точно – вредното човешко влияние. Главният
виновник за това са възрастните, колкото и тъжно да звучи… Те влияят на
климата много повече, отколкото трябва. В стремежа към трупане на още
печалби. А ние, идното поколение сме … свидетели…
Със сигурност има защо!?! За да ни покаже на нас – децата какво
може да се случи с хората и цялото човечество, когато възрастните се
самозабравят, унищожават, разпиляват, замърсяват… защото са ненаситни
на още и скъпи вещи и техника, лукс, пътувания, забавления… И живеят
срещу природата!?...
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Самозабравили се възрастни!
Стоя си вкъщи, гледам през прозореца и разсъждавам – климатът се
променя! И негативните последици от това са вече ясни.
Все по-често напоследък по медиите се съобщава за значителния
процент на нарастване на разрушителните явления и бедствия, вследствие
промените в климатичните условия. Аз никога няма да забравя, а вярвам и
Вие, че наскоро Австралия бе обхваната от невиждани досега пожари,
погубили уникални растения и защитени животински видове. В България
през отминалото лято не беше „паднала и капка дъжд“, което доведе до
унищожаване добивите на земеделските стопанства и редица други
проблеми. Успоредно с това, сушата през лятото недвусмислено ни
показва и кризата с водните ресурси.
Следователно следващата стъпка е водата да свърши… После
светлината, ами накрая?!… и кислорода във въздуха!
Вследствие на промените в климата се променяме и ние – хората.
Например аз, не си играя, както преди на слънце в хубавите пролетни и
летни дни, защото пряката слънчева светлина била станала вече „вредна“.
Озоновият слой бил „изтънял“ и нараствали раковите заболявания по
кожата и т.н. и т.н.
Стоя си вкъщи… Наслаждавам се на зеления разкош отвън и на
нежната песен на едно птиче, кацнало на дървото срещу нашия прозорец.
И се променям в мислите си. Наясно съм вече, че за да се отърсим от
глобалните рискове, произтичащи от екстремните климатични промени,
кризата с водните ресурси и храната и свързаната с тях дълбока социална
нестабилност, са нужни усилията на всеки един от нас.
Само общият ангажимент към преодоляване на негативните
изменения в климата и околната среда могат да елиминират безспорния
риск за хармоничното обществено развитие и икономическия растеж.
Защото… на всички нас – децата е ясно, че ако нищо в поведението
на възрастните не се промени, и ако с общи усилия не спрем промените в
климата и не пазим НАШАТА планета, ще настанат трудни, тежки и гладни
дни… Необичайни времена… на пустош, сивота и тъмнина…
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Затова трябва да сме силни и единни! Да изправим в пряк дуел
разрухата срещу най-чистото – детското самосъзнание и невинната детска
душа… Апокалипсисът срещу Вселенската детска любов… Дълбоко в себе
си ние – децата на планетата сме добри и отговорни! И знаем много!
Доверете ни се, и ние можем да Ви предадем урок!

Три имена – Симоне Михайлова Чиприянова
Възраст – 13 години
Учебно заведение – СУ „Николай Катранов“
Населено място – град Свищов 5250
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СЪЧИНЕНИЕ-,,ЗОВ ЗА ПРОЛЕТ“
Често започваме да ценим нещо чак
след като го загубим.
Не достатъчно оценявахме
моментите навън с приятели,
приятните разходки на слънчице
или просто шляене из квартала.
Всичко го приемахме за даденост.
И сега когато сме затворени между
четири стени. Осъзнаваме, че човек,
лишен от свобода е нещастен,
непродуктивен и меланхоличен.
Всичко се случва с причина.
Не трябва да се предаваме, защото
пролетта живее вътре в нас.
Когато сме с позитивна нагласа към
случващото се минава по-бързо и
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след това ще стане още по-хубаво.
Всяко зло за добро. Пролетта е
сезонът, който носи радости, щастие
и нови надежди.Аз обожавам
пролетта, защото всичко се
раззеленява и започва отначало да
се пробужда. Поглеждайки през
прозореца виждам красивите
зюмбюли, които ухаят толкова
приятно. Усещам прекрасният
аромат на многобройните цветя,
които ми носят свежест и нова доза
топлина. Това ме стопля и
успокоява. Пролетта е найкрасивият и нежен сезон в годината,
който ни дава нови сили за живот,
много позитивизъм и най-вече
омиротворяващи чувства.
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Ах, колко е красива пролетта!
Чудно топло слънчице пече
и огрява нашите сърца .
Чуруликат от зори птички
пъстрокрили ,
кацнали на клони, скрити.
Те пеят безспир и така напомнят, че
пролетта е дошла.
Вярвам в доброто. Искам да бъда
по-голяма оптимистка.
Представям си пролетта като
красива фея с зелено копринено
гладко наметало с дълга руса коса,
зад ухото ѝ бяло кокиче , син
синчец, жълт минзухар и разбира се
уханна виолетка. Весело се усмихва,
закачливо танцува и щастливо си
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тананика нежна песен. Така си
представям пролетта. Тя е моя
любим сезон.
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С настъпването на пролетта, всички растения се разлистват и времето се затопля.
През тази година, времето застудя и започна да трупа сняг, по разцъфналите дървета.Това явление
неминуемо ще остави своите следи в природата. Хората все повече влияят на климата и
температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат гори.Това добавя огромни
количества парникови газове към тези които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки
парниковия ефект и глобалното затопляне.
Проливните дъждове и други метрологични явления зачестяват. Това може да доведе до
наводнения и влошаване на качеството на водата, както и намаляване на водните ресурси в някои
региони.
Необходимo е да бъде направена голяма промяна, в начина на добиване на енергия. Трябва да
променим сегашната ни зависимост от нея, добивана от твърди горива и да я заменим с друга,
енергийна система от нови технологии, които гарантират ниско ниво на въглероден диоксид.
За да спасим климата и Земята, трябва да действаме сега, защото може би не разполагаме с много
време, за да ограничим глобалното затопляне. Всеки от нас може да направи по нещо, което
изглежда малко, но спрямо броя на хората може да има значителен ефект.
Да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

Даниел Илиев
12 години
СУ „Св. Патриарх Евтимий"
Град Пловдив
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА
Здравейте скъпи читатели.
Тази година природата наистина ни поднася
интересни условия на фона на пандемията
„Ковид 19“.
Предизвикателството , пред което сме поставени всички ние е едно доказателство,че трябва
много добре да обърнем внимание на нашата
природа.Чистият въздух е едно от най-важните
условия за живота на нашата
планета.Увеличаването на въглероден диоксид в
атмосверата води до неблагоприятни последици
за околната среда.Последици от повишаването
на въглероден диоксид в атмосверата е и
глобалното затопляне.От края на 19в.средната
температура на Земята се е повишила с около
0,5градуса по целзий.С глобалното затопляне се
повишава и нивото на Световния
океан,увеличават се валежите и топенето на
вечните ледове около Северния и Южния полюс.
Да запазим колкото се може въздухът по чист е
въпрос на лично самосъзнание,затова трябва
всеки един от нас да засади поне по
едно дръвче в парка,рециклирането и опазването
на природата трябва да се превърне в
индивидуална цел на всеки един от нас.Чрез
съхраняване на природата чиста,ние не само ще
намалим екологичните проблеми на Земята ,но и
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ще опазим световното здраве.Основни
замърсители на
въздуха са твърдите частици,серният диоксид
азотните оксиди и въглеродният диоксид.
С наложената ни карантина всички ние
виждаме,че навън движението на коли –
отделящи отровни газове намаля.Вследствие на
това природата започна да си отдъхва от
натрураните и вредни замърсители .Въздухът
стана по чист,дърветата и растенията дишат
спокойно.
С намаляване на човешката дейност и
намеса,природата започна да си отдъхва.
Като статистика или факт ще допълня,че
вредните емисии са намалели в пъти ,спрямо
периода преди карантината.
Затава е много важно да бъдем отговорни,да
пазим чистият въздух,да не го замърсяваме.Така
ще помогнем на природата да диша свободно птичките да ни веселят ,слънцето да ни огрява
и всички живи организми ще дишаме чист въздух.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ОТГОВОРНИ!
Никола Кара -12 год
гр.Пловдив СУ“Св.Патриарх Евтимий“
(моите наблюдения са от вкъщи,
в процес на онлайн обучение ,
в градска среда. )
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