
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Радомир

Екоклуб
„Планински кристал“

"Аз съм живот, който иска да живее, 
заобиколен от живот, който също иска 
да живее"

Алберт Швайцер



>  Дейност на екоклуба и традиционно 
честване на Деня на Земята;

> Проучвания за Голо бърдо и резерват 
Острица;

> Екскурзии;
> Проучвания за Чокльовско блато 

(флора и фауна);
>  Роля на горите;
> Залесителна дейност на екоклуба.
> Целта ни е да запознаем повече хора с 

вредата от замърсяването и 
използването на пластмаси;

>  Екологично възпитание и начин на 
живот.
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„Планински кристал"
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Радомир —  преди и сега
Преди една година гр. 
Радомир на повечето 

места изглеждаше 
така:

А сега градът ни 
изглежда така:

Преди една година се 
заривахме в собствените си 
боклуци. На където и да се 

обърнем те бяха там, 
захвърлени от някого, 

чакащи да ги отнесе вятъра. 
Всеки ден ставаше все по - 

мръсно и ние бяхме длъжни 
да търпим това...

Сигурни сме, че всички 
забелязват разликата. 

Неоспорим е факта, че сега 
Радомир е много по -  чист и 
приветлив. Не сме заринати 

от хвърчащи пликове и 
препълнени контейнери, 

както беше преди.

Изготвили: Сара Серафимова, Августина Николова, Ивелина 
Андреева, Александрина Андреева, Михаил Ангелов, Биляна Митева, 

Лидия Станкова.
С любезното съдействие на: Яни Михайлов, Данислав Славчев 

и нашите учители - 3. Даскалова, М. Янева



Екоклуб “ Планински кристал ” 
празнува

22 април —  ден на Земята

Европейският съюз обяви 2009г. за 
година на креативностга. Бъдещето 
на човечеството все повече зависи 
от творческия принос на хората, 
независимо в коя област твори. 
Затова нека забравим войните и 
алчните политически интереси и да 
погледнем навътре в себе си и 

открием възможностите си! А след това нека 
обединим усилия за създаване на един по-добър свят 
и едно по-добро общество, което ще лекува нашата 
планета Земя, вместо да я убива!



и Велики учени

Лмитрий Иванович Менделеев Чарлз Даувин

175г. от 
рождение 
то и 140г. 

от ПС

200г. от 
рождение 
то и 150г. 

от
теорията

Роден на 08.02.1834 година в 
Тоболск.

Проявява изключителни 
способности:

- На 5 години и половина вече 
знае да чете и пише.

- На 15 години завършва 
гимназия.

В началото на научната си 
дейност изучава 

съотношението между състав, 
свойства и форма на 

химичните съединения. 
Прави изследвания за 

опознаване на газообразното 
състояние на веществото. 

Той прозорливо вижда в нефта 
не само гориво, а и неизчерпаем 
източник на химични продукти. 

Най-великото си откритие - 
периодичният закон на 

химичните елементи Менделеев 
прави на 35 годишна възраст на 

1 март 1869 година.

Създавайки учението за 
периодичността, ученият 
изключително изпреварва 

времето си.
Таблицата на Менделеев е нещо 

като “компас”, “химична 
карта", помагаща за 

изучаването на веществата и 
техните свойства.

“Да се. изпреварва времето ” .

Роден на 12 февруари 1809 
година в Шрюзбъри -  Англия, 

семейството на лекари и 
забележителни

мислители.Следвамедицина, но 
се отказва и завършва 

богословие.
Ч. Дарвин тръгва на 

околосветско пътешествие с 
кораба „ Бийгъл ” с възгледи на 

креационист, а се завръща 
убеден еволюционист. 

Теорията на Чарлз Дарвин се 
основава на три факта и на два 

извода:
1. Всички организми се 

различават помежду си.
2. Всички организми имат 

тенденция да се увеличават в 
геометрична прогресия.

3. Числността на видовете се 
запазва относително постоянна

Следователно:
4. Има борба за съществуване
5. В тази борба оцеляват най-

приспособените.
Той получава най -  високата 
научна награда -  Коплеевски 

медал (Copley medal) за всички 
свои открития, но не и за 

теорията на еволюцията. За 
нея той получава най -  

високото научно признание -  
признанието на научния свят, 

защото поставя на научни 
основи не само биологията.



Чудесата на Света и на България Белоградчишки скали

Новите седем чудеса на 
света са съвременна 

алтернатива на Седемте 
чудеса на Античния свят. 

Кампанията е 
организирана от 

швейцарската корпорация 
New Open World Corpora
tion. Финалният списък е 

представен на 7 юли 2007 в 
Лисабон, Португалия, на 
Ещадио да Луж, стадион 

на Бенфика. Гласуването е 
приключено на 6 юли 2007. 
Изборът е направен чрез 
гласовее, подадени през 

телефон или в интернет.
В гласуването вземат 

участие над 100 млн. души 
от целия свят.

Неотдавна света избра 
новите си седем чудеса и 
едва ли някой е очаквал 
сред печелившите да се 

нареди и нашата страна. 
Вьпреки това ние имаме с 

какво да се гордеем...
Имаме не само 

забележителни природни 
дадености, но и редица 

културно -  исторически 
паметници, някои от 

които датирани на повече 
от 20 века.

Ето затова решихме да ви 
представим кои са чудесата 

на България, според нас: 
Белоградчишките скали, 

Царевец, Амфитеатър, 
Рилския манастир, 

Панорамата, Двореца 
"Тихото гнездо", Седемте 

рилски езера

Белоградчишките скали са 
уникални скални образувания 
разположени в Западния Пред 

балкан и обхващат район 
дълъг 30 км и широк 15 км. 

Този изключителен природен 
феномен е изявен от 

стичащата се дъждовна вода 
и ветровете в продължение на 

200 млн. години. 
Извисяващите се до 200 м. 
скални колони образуват 

естествена крепост, чийто 
отбранителен потенциал е 

бил експлоатиран от древни 
времена. Белоградчишките 

скали са обявени за природна 
забележителност през 1949г.


