
 

Макет на къща. Покривът е изработен 

от тарелки от сладки. Декорацията е 

изработена от пластмасови опаковки. 

Безконтролното извърляне на 

непотребните пластмасови опаковки  

води до замърсяване на околната среда. 

Почти всички предмети за бита, играчки  

са направени от пластмаса.  Вместо да 

се  изхвърлят старите опаковки и да се 

купуват нови /дори и произведени след 

рециклиране/, хората да дадат нов 

живот на непотребните вещи и сами да 

си изработят изделия. Това ще 

предотврати отделянето на вредни 

емисии при рециклирането. 

 

Кои сме ние? 

За нас 

Ива Калинова, Мартин Желязков и 

Симеон Маринов са ученици от ППМГ 

"Нанчо Попович". Занимават се с 

програмиране от 3 години, участват в 

ансамбъл за народни танци Веселяче, 

участват във форуми с екологична 

насоченост. 

Свържете се с нас 

Телефон: 054/850 231 

Имейл: vnapravi@abv.bg 

Уеб адрес: https://proekt123.valkova.info/ 
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Интернет списание за идеи, 
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Кока Кола е една от фирмите, които 

участват в кампанията за втори 

живот на пластмасовите опаковки. На 

Геогебра изработваме изображения на 

различни бутилки Направили сме и 

видео урок.. 

Защо изображения? 
Трябва да можем да пресмятаме обема, 

повърхнината на материалите. Без 

точните науки, инженерът не може да 

изготви продукта си! Работата с 3D 

системите са част от уменията на 

инженера. 

Играта! 

Готови ли сте за незабравимо 

приключение - с изненади, 

вълнуващи преживявания и загадки 

за разрешаване? 

Предлагаме ви игра, в която, 

докато се забавлявате, ще 

проверите вашите знания по 

математика, 

физика, география. 

Можете да я 

играете на своя 

телефон или таблет! Ако 

искате да изработвате 

уникални изделия и да 

опазвате околната среда, 

точните науки ще ви 

трябват! 

Възрастова група 

Играта е подходяща и за децата, и за 

техните родители. В учебните 

часове, може да се използва като 

начин за усвояване за знания! 

 

Мартенички, изработени от 

пластмасови бутилки и дарени за 

благотворителна кауза 

Много ученици не могат да си позволят 

средства за материали за проекти или 

пратически занятия в училище. В 

интернет списанието могат да намерят 

идеи, които да им покажат, че от 

използвани опаковки могат да се 

направят уникални изделия или да се 

справят с минимални разходи. 

 

 

Могат да бъдат изработени всякакви 

кукли, играчки, които да бъдат 

украсени с непотребни вече аксесоари.  

 

 


