
Инициативи по повод Световният ден на водата- 

22 март 2012 г. 

     Четвъртокласници  от  Основно училище "Св. Иван Рилски" в Хасково, които работят 

по проект "Пазители срещу глобалното затопляне" подготвиха и представиха програма, 

включваща полезна информация за пестенето на водата, сценка, озвучаване на филмче 

"Защо трябва да пестя водата", постери, рисунки и макети по темата. М.Чомпалова- 

експерт от РИОСВ представи пред  децата презентация по темата под формата на 

открит урок.       

       

     Друга група четвъртокласници от същото училище, работещи по проект „УСПЕХ" 

гостуваха на екоинспекцията с цел да се запознаят с работата на институцията.  На 

децата беше представена  презентация за опазването на околната среда и за 

защитените територии и видове в региона, както и как да постъпят ако намерят бебе на 

птичка или диво животно. 

 

Учениците и учителите от ОУ”Алеко Константинов”– Димитровград проведоха 

следните мероприятия по повод Световния ден на водата: Учениците от СИП- Домашен 

бит и техника в начален етап и СИП- Изобразително изкуство в прогимназиален етап 

организираха изложби с рисунки и апликации изработени от учениците. Учителите по 

информационни технологии подготвиха и представиха презентации за водата пред 

учениците. В час на класа се проведоха тематични беседи в 3-ти и 5-ти класове. 



Информационни стенни табла посветени на водата, изработиха учениците от 4-ти и 6-

ти класове. 

 

       

     ДГ №3 „Зорница”- Хасково  отбелязаха Световния ден на водата с тематична беседа 
и музикална програма посветена на водата. Гостува им представител от 
екоинспекцията. 

  



     ПГЕТ „З.Стоянов”- Харманли  организираха изложба и презентация по темата 
„Водата чудото на природата”.  Проведе се поход до Защитената местност „ Дефилето”. 
В специален час  по СИП “Химия и опазване на околната среда” учениците се запознаха  
с водоизточниците от Харманлийския регион, значението на водата като цяло, 
опознаха и силата й  по време на бедствия от наводнения. Проведоха и се анкета  
„Викът на водата” в която взеха участие всички  класове от училището.   

  

      Във връзка със Световния ден на водата в СОУ "Свети Климент Охридски"- Симеоновград 

учениците от 7 клас изработиха информационно табло за водопадите и пещерите в България, 

за последиците от замърсяването на водата, а ученици от 9 клас изработиха презентация.  

     В Професионалната гимназия по транспорт- Хасково също бе отбелязан Световният ден на 

водата 22 март 2012 г. Учениците от 9-ти и 10-ти клас изготвиха табла на тема "Замърсяване на 

водните басейни в България" с цел запознаването им с опасностите от това замърсяване и 

вредите от него за природата и човечеството. Бе представена презентация за водата, 

разкриваща нейните важни свойства и значение. 

      

     Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" - Свиленград, 

отбеляза 22 март с тематичен час в час на класа, като разгледа следните важни въпроси:  

качество на водата, какви са причините за сушата, екология, климатични проблеми, 

свръхнаселение, криза с водните ресурси.      

     Община Ивайловград  повод 22 март- Световен ден на водата се включи  в организацията за 

почистване на река Армира и района около Антична „Вила Армира” заедно с учениците от СОУ 

„Хр. Ботев”- Ивайловград.  Това стана благодарение на учениците от  6 ”а” клас под 

ръководството на своя учител  Желязко Георгиев и Петър Шопов - еколог в община 



Ивайловград, организираха почистване на р. Армира в близост до римска вила 

„Армира”.  А ХІ „а” клас с Галена Попова– учител по биология и здравно образование и 

химия и опазване на околната среда, изработиха информационни табла.   

   

 

     РИОСВ- Хасково предварително изпрати информация до всички училища и детски 

градини в региона за Световния ден на водата- 2012 г., част от детските и учебни 

заведения получиха информационни материали. Специално бе подготвена и 

представена пред ученици и презентация по темата. 

 

М.Чомпалова, експерт „Връзки с обществеността”, РИОСВ- Хасково 

27.03.2012 г. 

 

 


