
 
 

  2010 

Скадовська районна організація ВЕЛ 

Скадовської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №2 

Скадовської міської ради 

Дитяча екологічна 

спілка «Дельфін» 

5 років  

на захисті довкілля 

Керівники: 

Буланова І.М,. 

Лук’янченко Т.В. 

м. Скадовськ 



 
 

Добрий день, шановні друзі. 

Вас вітають юні захисники природи екологічної варти 

«Дельфін» Скадовської загальноосвітньої коли І-ІІІ ступенів №2. 

 

Любіть природу рідну завжди милуйтесь нею: 

Ранковими світанками, вечірньою зорею 

Любіть дерева голі, любіть дерева в шапках, 

Вони ніби колиска, неначе рідна мати. 

Не спричиняйте болю, не рвіть природі коси, 

А щоб росли густії, споліскуйте у росах, 

Із трепетом великим приходьте до природи, 

Вслухайтеся в гармонію, в її чарівні оди. 

 
Все на землі, все треба берегти: 

І птаха, й звіра і оту травинку. 

Не чванься тим, що цар природи ти, 

Бо врешті ти – лише її частина. 

Так частинка – невелика і залежна –  



 
 

Цю істину сприймай беззастережно. 

Якщо береш, то треба й віддавати, 

Коли й надалі хочеш царювати. 

 

З ювілеєм Вас вітаємо  

Про добрі справи ми згадаємо, 

Наш рідний край ми зберігаємо,  

Його природу та красу зробити кращою бажаємо. 

 

Екологічна варта «Дельфін» на протязі багатьох років працює 

під девізом «Природа – це краса, яку треба берегти» 

Ліси – легені планети і ми оберігаємо їх, збільшувати 

намагаємось. 

Учні 9-11 класів є активними учасниками акції «Посади дерево», 

було висаджено більш як 3-х тисяч молодих ялинок, на місці 

згорівшого лісу на піщаних ґрунтах біля села Миколаївка. 

 

Любіть травинку і тваринку,  

Й сонце завтрашнього дня,  

Вечірню в попелі жаринку,  

Шляхетну інохідь коня. 

Любіть ви сонце тепле, золоте, 

Й волошку синю в полі, що цвіте. 

Вишню кучеряву і рясну вербу 

І, звичайно, річку чисту, голубу. 

  

Ми взяли активну участь у відновленні бузкової алеї на 

набережній, посадили калиновий гай. На території школи зберегли 

250 дерев та посадили «Вишневий сад». 

Учні молодших класів разом зі старшими створюють умови, 

щоб на території школи лунав спів птахів, було зроблено і розвішано 

30 шпаківень, а зимовими днями підгодовували зимуючих птахів. 



 
 

Щастя для пташини там, де в’є гніздо, 

Там, де батьківщина, хоч країн є сто. 

 

Ми вміємо не тільки дружно працювати, а і гарно малювати. 

Юні екологи школи є призерами в конкурсах малюнків, плакатів, 

газет на екологічну тематику. 

 

Кабінети школи мають багато квітів, а на території школи були 

проведені акції «Квітуча ділянка» та «Тюльпанова поляна». 

 

Влітку всі відпочивають, купаються, загоряють, мріють. В своїх 

віршах та оповіданнях «Скадовськ – місто курорт» юні екологи 

розповідають про свої мрії про чисте море, гарну природу 

Скадовщини. 

 

Ми вам бажаємо: 

1. Здорового відпочинку на березі нашого моря; 

2. Чистої води та берега. 

3. Гарних зелених краєвидів. 

4. Чистого блакитного неба над вами, без озонових дір. 

5. Лагідного теплого сонця без сонячної радіації. 

А для цього ми всі повинні працювати дружно, для збереження 

та примноження краси нашого краю. 
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Природа – це краса, 

яку треба берегти 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

Проблеми та наслідки 

підтоплення 
 

Скадовська загальноосвітня школа №2 

    

“Підтоплення території - як природно-техногенна 

небезпека для Скадовського 

 району Херсонської області  

та м. Скадовськ” 

  

 

 

Робота 

учня 10-А класу  

Ківіки Миколи 



 
 

Підтоплення території - як природно-техногенна 

небезпека для Скадовського району Херсонської 

області та м.Скадовськ. 

Вступ 

Причини підтоплення території Скадовського району 

Херсонської області. 

Аналіз факторів підтоплення. 

Зрошування Скадовського району. 

Заходи для забезпечення захисту від підтоплення. 

Висновок 

Фотоматеріали  

Література. 
 

    
 



 
 

Збережемо Чорне море 

 

 

В Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 в березні місяці 

пройшов місячник біології-екології під девізом „Природа – це краса, яку треба 

берегти”.  

Перший тиждень пройшов таким чином : 

в молодшій школі акцією „Зустріч птахів”; 

було вивішено 10 шпаківень учнями 6-Б, 6-А, 5-А,  7-Б, 11-А, 2-А, 1-А 

класів (класні керівники: Зуденкова І.М., Мітюхіна І.В., Анфімова І.В., 

Берницька Г.Р., Лук’янченко Т.В., Югова Н.І., Карнаухова Т.М. 

В 1-6 класах проведена художня майстерня „Здорова природа – здорова 

дитина” (2-А – Югова Н.І., 6-Б – Зуденкова І.М., 6-А – Мітюхіна Н.В.; 

7-9 класи випустили газети „Життя людини – найвища цінність” (8-А – 

Гавриш С.П., 8-Б –Дращенко С.С., 9-А Бабенко І.С., 9-Б – Савінова В.М.); 

10-11 класи провели Круглий стіл „СНІД – знати, щоб жити!” 

 



 
 

 

Другий тиждень: 

В 1-9 класах пройшли години спілкування „Рослини і тварини Червоної 

книги Херсонщини”; 

В 9-А та 9-Б класах вчителем біології Лук’янченко проведений еколого-

біологічний бліц-турнир „Людина і довкілля” 

В 10-11 класах проведено усний журнал „Шануймо все, що зветься 

просто й коротко – природа”; Під керівництвом Турлук С.М. та Лук’янченко 

Т.В. проведений круглий стіл „Активність – шлях до довголіття”. 

 

Третій тиждень: 

Проведено шкільні акції „ Мій клас, моя ділянка зустрічає мене”, „Мовою 

квітів”, „Поляна тюльпанів”, „Посади дерево”. Впорядковано шкільне подвір’я, 

шкільні ділянки та прилегла до школи територія. 

5-9 класами проведений конкурс ребусів, загадок, фотографій під девізом 

„Природа – це краса яку треба берегти”; 

Для учнів старших класів проведені зустрічі з лікарями наркологом та 

пульманологом. „Ні наркотикам” та „Туберкульоз виліковний”; 

Учнями 11-А та 11-Б класів про ведено природоохоронний захід  

„Поки жити планета ця буде,  

Поки світ ще в полоні краси, 

Бережіть птахів, добрії люди, 

Хай чарують нас їх голоси” 

В 4-Б класі під керівництвом Чернітенко С.І. та за участю Лук’янченко 

Т.В. проведена екологічна конференція „Збережемо Чорне море”. На ній Голова 

Скадовської спілки ВЕЛ Бартчук І.Д. прийняла учнів у „Юні екологи”. 

Проведена виставка поробок з природного матеріалу, виставка робіт з 

комп’ютерної графіки – керівник Буланова І.М. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

Вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Слєсарєва Тамара Іванівна. 

 

Мета:   Збагачувати уявлення про значення води в природі, формувати 

вміння застосовувати засвоєння знання, висловлювати судження. Виховувати 

естетичне сприйняття природи, прагнення берегти природу, охороняти її. 

 

 

   



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

                                    Урок 

з розвитку зв’язного мовлення з елементами екології  

у 4 класі 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Усний опис 

окремих предметів. 

Опис осінньої квітки –айстри.» 
 
 

                   Учителя початкових класів 

Спеціаліста вищої категорії, учителя – 

методиста, 

                    Відмінника освіти України 

                   Тананіко Зінаїди Григорівни 

 
 



 
 

 

   Тема: усний опис предметів. 

             Опис осінньої квітки – айстри. 

 

   Мета: закріплювати знання про текст – опис; 

учити складати текст – опис; 

ознайомити учнів зі світом квітів, походженням їхніх назв; 

формувати вміння будувати словесні описи предметів ( квітів ); 

розвивати образне мислення і культуру мовлення; 

виховувати любов та дбайливе ставлення до природи, рідного краю. 

 

   Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення 

 

   Методично – дидактичне забезпечення: ілюстрації осінніх квітів 

(жоржин, чорнобривців, айстр, хризантем ); проектні роботи учнів «У царстві 

квітів»; букети, фотографії осінніх квітів; фрагменти відеозапису «Міські осінні 

квіти»; картка – завдання «розсипанка»; ребус «Відгадай назву осінньої 

квітки». 

 

 



 
 

Вишневий сад 

Посади дерево 

Калиновий гай 

Галерея кімнатних 

рослин 

Букет замість 

ялинки 

Квітуче подвір’я 

ВЕЛ Джарилгач 

Бережи птахів 

Допомога зимуючим 

птахам 

 

Зустріч птахів 

ВЕЛ     Ековарта 

 Crfljdcmrf PJI #2 

Crfljdcmrf PJI #2 
АКЦІЇ 

Амброзія – 

небезпечна 

рослина  

 

Тюльпанова 

поляна 



 
 

 

 
 

2007 
  «Галерея кімнатних 

рослин» 

 Суботники по 

висаджуванню дерев 

та квітів 

  

2008 

У шкільному дворі 

висаджено 500 дерев 

(тополі, берези) 

 Збірка віршів учениці 

Казакової Анастасії 

«Октави рідної 

природи» 

 Суботники по 

висаджуванню дерев 

та квітів 

  

2009 

У лісополосах 

Олешківських пісків 

висаджено 3000 ялинок; 

 Відкритий урок в 

початкових класах 

«Айстри». (Тананіко 

З.Г.) 

 Суботники по 

висаджуванню дерев 

та квітів 

 Висапування амброзії 

На набережній 

висаджено 100 кущів 

бузку; 

   Суботники по 

висаджуванню дерев 

та квітів 

 Роз’яснювальні бесіди 

з учнями та населенням 

міста про небезпечність 

амброзії. 

«Калиновий гай» - 50 

дерев; 
     Випуск листівок про 

небезпечність амброзії. 

«Вишневий сад» - 30 

дерев 
      

2010 

Парк Слави – 

висаджено 200 дерев 
 Проект «Квіти в 

творчості Лесі 

Українки» (Буланова 

І.М., Зуденкова І.М., 

учні 10-а класу) 

    

«Тюльпанна поляна» - 

висаджено 300 цибулин 

нарцисів та тюльпанів 

   Суботники по 

висаджуванню дерев 

та квітів 

  

Збережено на 

шкільному подвір’ї: 

 250 дерев: каштани, 

тополі, ялівець, клени, 

блакитні ялини, 

таволга,; 

70 кущів троянд. 

      

 

Акції 

Посади своє 

дерево 

Первоцвіт День 

довкілля 

дерево 

Амброзія – 

небезпечна 

рослина  



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

Інформація 

про участь Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 в 

районному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу „Галерея кімнатних 

рослин” 

 

Протягом 2006 - 2007 навчального року у  Скадовській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. №2  була проведена система виховних заходів у рамках 

Всеукраїнського заочного конкурсу „Галерея кімнатних рослин”. Згідно 

положення до проведення районного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

„Галерея кімнатних рослин” у закладі розроблені основні напрямки організації 

роботи. 

Уся робота була спланована згідно плану роботи школи та віковим 

особливостям учнів під керівництвом учнівського самоврядування. 



 
 

Проведено засідання командирів класів, на якому були поставлені 

завдання. 

У закладі пройшов конкурс „Мій клас – найкращий”. Були відзначені 

класні кімнати Тананіко З.Г., Сотніченко С.М., Чернітенко С.І., Таланової Н.О.  

та кабінети Лук’янченко Т.В., Ляшенко С.І., Зуденкової І.М. 

Серед учнів 1 – 11 класів був проведений конкурс на кращий твір „Моя 

улюблена кімнатна квітка”.  Кращими роботами визнані твори Казакової 

Анастасії (8 –А клас), Мітюхіної Руслани (11 –А клас), Закарян Анни (4-А клас) 

та Липай Анастасії (3 – А клас).  

Особливою оригінальністю відзначився і запам’ятався вихованцям школи 

фотоконкурс „Квітковий вернісаж”, на якому були представлені роботи юних 

фотографів. 

Була проведена виставка  кімнатних квітів „Який прекрасний цей світ, 

подивися”. 

З метою виховання художньо – естетичної освіченості в учнів у закладі 

створено зал природи, в якому представлені екзотичні кімнатні рослини різних 

видів. 

 За цей період учнем 11 – В класу Морозом Олегом  була проведена 

інформаційно – пошукова робота, з матеріалами якої були ознайомлені учні 

школи. 

 

Матеріали до участі в  районному етапі Всеукраїнського заочного 

конкурсу „Галерея кімнатних рослин” підготували: 

1. Заступник директора з виховної роботи Варакіна Оксана 

Миколаївна. 

2.Учитель інформатики Буланова Ірина Михайлівна. 

3. Учитель біології Лук’янченко Тетяна Віталіївна. 

4. Учень 11-В класу Мороз Олег.  

5. Учениця 11 – А класу Мітюхіна Руслана. 

5. Учениця 11 – А класу Бабенко Лоліта.



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

Допомога зимуючим птахам , на мою думку, у наш час є дуже 

актуальною темою. Тому у зимову пору птахи так потребують нашої допомоги, 

як безпритульні тварини.  

Ще з дитячого садочка, я зі своєю нянею, взимку насипали у годівнички 

крихти хліба, дрібненькі шматочки сала, пшоно або просо. Коли ми відходили 

від годівнички на два-три метри, пташки налітали на їжу і починали клювати її. 

А ще біля нашого дитячого майданчика росли маленькі туйки і на них 

визрівали зелено-фіолетові бруньки, то я зі своїми друзями охороняли деревця 

від тих хто обривав ці плоди. Ми знали, що зимою птахи будуть  гостро 

потребувати цієї їжі. 

На території мого дитячого садочку росло дуже багато дерев, а особливо 

горобина, яку ми допомагали робітникам саджати. 

Іще щоб допомогти зимуючим птахам, у 10 класі, я і мої однокласники, 

під керівництвом вчителя Лук’яченко Тетяни Віталіївни, чіпляли шпаківні для 

птахів. Влітку у них живуть  шпаки, а зимою – горобці або снігурі. 

У наш час наш час страждають горобці. Вони такі маленькі і беззахисні, і 

коли у морозний день вони сидять на деревах, і настовбурчивши пір’ячко, 

стараються зігріти свою маленьку голівку. 

Давайте допомагати зимуючим  птахам! 

 

Єршова Катерина 11-В класс 



 
 

Допоможемо зимуючим птахам 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зима – нелегка пора у житті звірів і птахів. 

Холод – це найстрашніше. Найменші з наших 

пташок – корольки та кропивники зимують , але 

маленькі мерзнуть набагато сильніше більших. 

Найстрашніше зимою це недостача їжі. 

Напівголодна птаха дуже страждає від холоду. Ось 

чому багато дрібних пташок гине зимою, тому 

влаштувати зимову їдальню для птахів, врятувати їх 

від голодної 

смерті – це не 

просто „ добра 

справа”, але і 

корисна. До 

прикладу, синиці 

знищують безліч 

шкідливих комах в лісі і в саду. І чим більше 

синиць, тим здоровіше дерева.  



 
 

 
Корисні й інші зимуючі у нас дрібні пташки : майже всі вони 

вигодовують пташенят комахами. 

В саду, в парку, на галявині лісу, під вікнами будинку – та де завгодно 

можна влаштувати зимову їдальню для пернатих!  

Годівнички найрізноманітніші: від столиків до скляних пляшок та банок.  

   
Лише б були заповнені кормом: насінням соняшника, гарбуза, крихти 

білого хліба. Головні гості в пташиній їдальні – синиці. Ну й звичайно      

налетять горобці, якщо годівниця влаштована не в лісі, неподалік від житла. 

Синички охоче клюють сире, несолоне сало, шматочки сала і м’яса не треба 

ставити на столик – заберуть ворони. Пташки дуже швидко звикають до 

їдальні, однак якщо у ній в якийсь день корму не виявиться, то вони можуть 

перестати навідуватися до неї. Тому – слідкуйте, щоб хоча б не багато корму 

було щодня.  

Багато з великих синиць, 

котрих ви підгодували 

зимою, залишаються 

гніздитися тут, або по 

сусідству. 

 

Кур'янінова Наташа 

7- А клас 

 
Окремо зібрана добірка 

інших творів учнів школи. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

Акція «Квітуче подвір’я» 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

КОНКУРСИ 

МАЛЮНКІВ ТА 

КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ГРАФІКИ 

День води 

Мій голос я віддаю 

на захист природи 

Конкурс 

плакатів 

Джміль та бджілка 

Підводні 

фантазії 
Бережи свою 

планету – Всі проти 

змін клімату 

Нетрадиційні 

джерела енергії 

ВЕЛ     Ековарта 
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Crfljdcmrf PJI #2 
КОНКУРСИ 

ЕПІСТОЛЯРНІ 

Екоказка 

Еколозунг 

Ековірші 

Ессе 



 
 

 

 
 

       
Vladimir Budilenko      Novoseolov Max  

 

Vladimir Seriy 

   

2007. Міжнародний конкурс. Каїр 

 



 
 

Презентація в рамках конкурсу «День води» 

   

 

   

 

     



 
 

     
 

   
 

   



 
 

   

 

   

 

   

 



 
 

   
Крім презентації та робіт   створених за допомогою програм 

комп’ютерної  графіки в рамках конкурсу був представлений плакат 

 

                                                                   



 
 

          
Робота учениці 11-А класу 2009 р. Гречук Олени 

             
Робота учениці 11-А класу 2009 р  Цілинко оксани 



 
 

 

    Мій голос я віддаю на захист 

природи 

 
Робота учня 7-а класу (2010 р.) Варакіна Максима 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ековірші 



 
 

ПОЕЗІЯ ТА ПРОЗА 

Казакова Анастасія 
 

Учениця 7-А класу  (2007 р) 

 

 

ОКТАВИ 

РІДНОЇ 

ПРИРОДИ 
 

ЗБІРКА  ВІРШІВ  ТА  ОПОВІДАНЬ 

 

 
Редактор-коректор видання: 

Казакова Наталя Данилівна 

Зуденкова Інна Миколаївна – вчитель української мови та літератури 

 

 

 

 

 

 

: 

 
Видання 

Інформаційний центр 

Скадовської ЗОШ І-ІІІ ст №2 

Буланова І.М. – вчитель 

інформатики, Вчитель вищої 

категорії, «Старший 

учитель» 

 

Художнє оформлення: 

Кушнірук Віра Олексіївна – 

вчитель образотворчого 

мистецтва та трудового 

навчання Скадовської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №2,  вчитель І 

категорії. 

Скадовськ 2007 



 
 

Світає 

 
…Світає… Велике сонце золоте  

Так сліпить інеєм покриті 

Гаї, луки, хатки, поля. 

Сріблиться біла вся земля, 

І вітер холодом зриває  

Прикраси срібні із дерев. 

І завірюха, мов туманом, 

Оповила усе довкола… 

Здається, не розвидниться ніколи… 

І небо чорне, мовби море, 

І на землі темніє згодом, 

І сніг летить холодний, білий, 

І покриває край мій милий, 

Вже грудень-бо настав давно… 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

МІТЮХІНА 

РУСЛАНА 
 

 
 

 

ЗБІРКА ВІРШІВ 

ХОТІЛА Б Я СКАЗАТИ… 



 
 

 

Автор ідеї  

Мітюхіна Руслана 

 

 

Редакційна колегія: 

Мітюхіна Руслана 

Буланова Олена 

 

Головний редактор-коректор видання: 

Мітюхіна Наталія Василівна, вчитель української мови та 

літератури Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, 

спеціаліст вищої категорії, звання «Вчитель-методист», голова районного 

методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 

 

 

Дизайн обкладинки та видання, комп’ютерна верстка:  

Буланова Ірина Михайлівна, вчитель інформатики Скадовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, спеціаліст вищої категорії, 

звання «Старший вчитель», лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» в номінації «Учитель інформатики», учасник 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор 2008». 

Буланова Олена Олександрівна. 

 

 

 

Скадовська загальноосвітня школа №2,  

Вул.. Колгоспна, 7, 

м.Скадовськ,  

Херсонська область. 

Контактні телефони: 5-34-45 (директор) 

    5-32-50 (учительська) 

    5-32-63 (кабінет інформатики) 



 
 

 
 

У країні незвичайній - Україні молодій, 

Серед моря і степів у Тавриді чарівній, 

Між садів,ланів,полів золотистої пшениці,. 

Сонця блиску і грози різнобарвної зірниці, 

Простягнувся тихий,милий і родючий зелен-край. 

Він Скадовськом зветься здавна – незабутній , наче Рай. 

   

 Скадовськ – це курортне містечко на морі, 

У хвилях його купаються зорі.  

Сюди приїжджають із цілого всесвіту люди. 

Його добре знають всі й усюди. 

Своїм морем – чародієм  

Людям він несе надію. 

 

Але екологічна криза,що охопила країну 

Лихом зачепила нашу Батьківщину. 

Заводи,фабрики,підприємства різні - 

Нашого курорту вороги грізні. 

Руйнують природу,забруднюють море, 

Скадовську несуть нещастя і горе. 

 

Тож треба боротись і мріяти щиро, 

До чистого довкілля прямувати вміло. 

Скадовськ зробити треба чистим 

Веселим,щасливим,барвистим.                                                                  

Якби ми усі до згоди прийшли 

То дитячим курортом пишатись могли. 



 
 

 

Акція 

«Збережи ялинку» 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 в березні місяці 

пройшов місячник біології-екології під девізом „Природа – це краса, яку треба 

берегти”.  

 

Перший тиждень пройшов таким чином : 

 в молодшій школі акцією „Зустріч птахів”; 

 було вивішено 10 шпаківень учнями 6-Б, 6-А, 5-А,  7-Б, 11-А, 2-А, 1-А 

класів (класні керівники: Зуденкова І.М., Мітюхіна І.В., Анфімова І.В., 

Берницька Г.Р., Лук’янченко Т.В., Югова Н.І., Карнаухова Т.М.) 

 В 1-6 класах проведена художня майстерня „Здорова природа – здорова 

дитина” (2-А – Югова Н.І., 6-Б – Зуденкова І.М., 6-А – Мітюхіна Н.В.); 

 7-9 класи випустили газети „Життя людини – найвища цінність” (8-А – 

Гавриш С.П., 8-Б –Дращенко С.С., 9-А Бабенко І.С., 9-Б – Савінова 

В.М.); 

 10-11 класи провели Круглий стіл „СНІД – знати, щоб жити!” 

 

Другий тиждень: 

В 1-9 класах пройшли години спілкування „Рослини і тварини Червоної 

книги Херсонщини”; 

В 9-А та 9-Б класах вчителем біології Лук’янченко проведений еколого-

біологічний бліц-турнир „Людина і довкілля” 

В 10-11 класах проведено усний журнал „Шануймо все, що зветься 

просто й коротко – природа”; Під керівництвом Турлук С.М. та Лук’янченко 

Т.В. проведений круглий стіл „Активність – шлях до довголіття”. 

 

ВЕЛ     Ековарта 
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Третій тиждень: 

Проведено шкільні акції „ Мій клас, моя ділянка зустрічає мене”, „Мовою 

квітів”, „Поляна тюльпанів”, „Посади дерево”. Впорядковано шкільне подвір’я, 

шкільні ділянки та прилегла до школи територія. 

5-9 класами проведений конкурс ребусів, загадок, фотографій під девізом 

„Природа – це краса яку треба берегти”; 

Для учнів старших класів проведені зустрічі з лікарями наркологом та 

пульманологом. „Ні наркотикам” та „Туберкульоз виліковний”; 

Учнями 11-А та 11-Б класів про ведено природоохоронний захід  

„Поки жити планета ця буде,  

Поки світ ще в полоні краси, 

Бережіть птахів, добрії люди, 

Хай чарують нас їх голоси” 

В 4-Б класі під керівництвом Чернітенко С.І. та за участю Лук’янченко 

Т.В. проведена екологічна конференція „Збережемо Чорне море”. На ній Голова 

Скадовської спілки ВЕЛ Бартчук І.Д. прийняла учнів у „Юні екологи”. 

Проведена виставка поробок з природного матеріалу, виставка робіт з 

комп’ютерної графіки – керівник Буланова І.М. 

 

Сайт Екологічної варти  

Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 
Сайт знаходиться в стадії розробки. Автор сайту – учень 10 

класу Макаров Артем. Координатори: вчитель інформатики – 

Буланова Ірина Михайлівна та вчитель біології – Лук’янченко Тетяна 

Віталіївна.  

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

На обласний конкурс «Школа Херсонщини» подавався матеріал за 

розділом  

 

І за підсумками участі – школа – дипломант конкурсу в номінації 

«Школа шкіл» (2009 р.) та «Флагман освіти і науки України». 

 
 

 

 
Когда-то люди гордые решили.  

И дружно принялись они за дело:  

По всей земле работа закипела.  

А что же получилось в результате,  

О том хотим сегодня рассказать вам. 

Жил старик со своею старухой у самого синего моря Ровно 

тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу,  и улов всегда был богатый.  

Но однажды закинул он невод, пришел невод с консервною 

банкой. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с пустыми 

бутылками, Удивился старик,  испугался: он   рыбачил тридцать лет и три 

года, 

Но такого улова не видел.  

В третий раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой,  

Что была, почти без сознанья. 

Он хотел ее выброситъ в море, но глаза приоткрыла  тут рыбка,  

Голосом молвит человечьим: "Не бросай   ты, старче, меня в море, 

Потому что жить там нету мочи. Я ж была золотою когда-то,  

А сейчас на кого я похожа?!  С головы до хвоста вся в мазуте,  

Если  выбросишь в море – погибну» 

Пожалел старик рыбку, взял в руки и сказал ей ласковое слово: 

«Ты не бойся, милая рыбка, я в беде тебя не покину, 

А отчищу тебя и отмою, снова стапнешь ты золотою.   

Из корыта аквариум сделаю. Будешь   жить в нем припеваючи»   

/песня «На недельку до второго.../ 

По морям и океанам 



 
 

Ветерок гуляет странный 

И не свежестью морскою, 

А мазутом пахнет он. 
Это на волнах качаясь, 

Островами разливаясь, 

Издают благоуханье нефти миллионы тонн. 

припев. По морям и океанам 

Ветерок гуляет странный. 

Это так благоухают 

Нефти миллионы тонн. 

 

Каждый с детства назубок  

Знает сказку "Колобок"  

Как он по лесу гулял,  

На пути зверей  встречал. 

Катится колобок по лесу и удивляется:  странный   какой-то лес. В 

разгаре лето, а на деревьях листья желтые как осенью, и трава будто 

снежком припорошена. И дышится в лесу тяжело. Запыхался Колобок. 

Вдруг из кустов на тропинку выскочил Заяц и припустил по ней, что 

есть силы. А на Колобка даже не взглянул. От изумленья Колобок 

остановился. Хотел было окликнуть Зайца, да тут вдруг из кустов на 

тропинку один за одним выскочили Волк, Медведь и Лиса. Чуть Колобка не 

растоптали! 

Возмутился Колобок: "Вы что, совсем с ума сошли? Куда несетесь?  

Из меня чуть лепешку не сделали! Но Волк и Медведь даже не 

взглянули на Колобка и помчались дальше. Только Лиса   на секундочку 

приостановилась, облизнулась и сказала: "Эх, съела бы я тебя, да 

некогда мне твои песни слушать. Спасаться надо".  "Спасаться? Да от 

чего?" – спросил Колобок. «А ты  посмотри. что с лесом стало!  Каким он 

был зеленым и тенистым. Да прошли недавно какие-то страшные дожди - 

и погибает лес. Нам спасаться надо! И ты катись отсюда побыстрее, а .    

то рассыплешься на крошки." И помчалась Лиса дальше. Заметался Колобок 

по лесу, да обратной дороги но не нашел. Так и рассыпался на мелкие кусочки. 

Песня   «Про зайцев»   

В темно - синем лесу зайцев нет и в помине,  

И с дубов колдунов облетела листва.  

От кислотных дождей, выпадавших обильно,  

Но твердят,  все зная эти странные слова:  

Припев: А нам все равно, А нам все равно 

Пусть с деревьев вся опадет листва.  



 
 

Что нам горевать -  

Вырастет опять, 

Нам промышленность надо развивать  

И дубы-колдуны прошептали в тумане:  

"Нас губя, ты погубишь себя, человек.  

И счастливым никак никогда ты не станешь. 
 

Без лесов полей, озер, гор, морей   и рек"  

Припев: Баз нас все равно 

Вам не суждено  

Жить и ясно то вам как дважды два 

А спасете нас В самый жуткий час 
 

 

 
Представники преси: 

      -  Землю називають голубою перлиною Всесвіту. 

         Приваблює око вона своїми зеленими  шатами. 

         А чи відомо вам хто створив її зелене вбрання?  

      -  Хто в спеку й стужу давав прихисток  людині, слугував домівкою 

тварині і пташині?  Дарує нам і ліки і красу, кисневий простір, що закриває 

озонову діру.  В зелений колір Землю одягають ті, що звуться здавна в нас 

ліси. (приліт представників позаземної цивілізації). 

Інопланетяни: - Подивіться навколо – яка краса! 

 - Що це, тато? 

 - Це та планета, на яку ви так хотіли потрапить! 

 Звучить пісня: 

І куплет: Приспів: 

Та планета, де живуть Всюди щастя 

Люди, всюди. Сміх дитячий казка, 

Всі Землею її звуть Гай луна пташок піснями казка 

Знайте люди! 

Ми  зачаровані, її кохаємо  ми! 

ІІ куплет: 

Та проблеми всюди є 

в кожній казці, не уникнути вам їх 

Ви у пастці! 

Тож всі ми дружно,  Землю  врятуймо 

Разом 



 
 

Зберегти нам треба - Чудо – казку 

Щоб була планета повна  - щастя 

Квітують квіти, сонце світить. 

Сміються діти, і радіють 

Нам треба лиш побачити цю казку. 

 

      -  А хто отой кумедний чоловічок? 

Лісовичок: 
Я – лісовичок , господар цього лісу і дбаю про його красу.  

Мені відомо про дерева, що ростуть у лісі,  про світ його і про красу.  

Про те, що в небезпеці марніє та перлина і часто небезпека виникає за 

вини людей. 

Інопланетянин: - Тато, тато, поглянь що червоніє в далині?! 

- Та це ж знайомий нам вогонь? 

Лісовичок:  

  Так, ліс горить! Вогонь для лісу – страшна небезпека: і для тварин, і для 

людей. 

Інопланетянин: - Дарма, що ми інопланетяни, та нам відомо, як слід 

боротися з вогнем. 

    - Щоб не сталося біди наступ на вогонь починають відразу як виникла 

небезпека. 

- Гасять пожежу водою та землею. Іноді тим, що є під рукою! 

- Б’ють сірим гіллям дерев, але не вогонь, а землю, що горить. 

- Якщо поруч є вода – швидко намочи свій одяг! 

- Прикрий ніс та  рота вологою хустинкою,  щоб не надихатися 

небезпечного для тебе диму. 

- Не панікуй і не забудь, що „ 01” – це безкоштовний позивний!  

Разом: Виклик  служби порятунку! 

 

 Що ж людино, ти зробила? 

 В небо чорний дим пустила 

 Все довкола забруднила 

 І зростає як мара, вже  

 Озонова діра 

(група дерев на сцені) 

Сосна:  
  Я – відома вам сосна і росту я не одна. 

(лозунг) Ліс – не місце для гри і забави 

 він – багатство велике держави. 



 
 

Якщо вогонь пожеж поглине нас, то з нас не вироблять 20 тис. різних 

найменувань товарів. 

Не вироблять ароматної пасти та есенції для парфумів і освіжувачів 

повітря. 

Не з’являться пластмаса і штучний шовк, велика кількість різних сортів 

паперу. 

     

Гектар лісу  не виробить 6000 тон так необхідного для озонового шару і 

людей кисню, 500 кілограмів корисних речовин фітонцидів, що знищують 

хвороботворні організми. 

( танок вогню) 

Лісовичок:   Пожежа в лісі – найстрашніша біда. Особливо для 

Херсонщини, де в пожежі минулого року згоріло ... гектарів лісу. Ліс для нас 

має особливе значення: він – захисник, бо зупиняє мандруючі піски кучугур, 

які у вільному стані здатні засипати селища нашого краю. 

Представники   преси:                                            
 У Скадовську дотепер живуть сторожили: 

Клен – для канадців, для росіян – берізка, а для нас  українців – „ Без 

верби і калини нема України”. 

Хоча й без осокорів та яворів, акацій і тополь, буків та дубів теж немає 

української землі. Пожежа в лісі – найстрашніша біда,  і першими гинуть трави 

й дерева. 

Представники  преси:                                               
Ой вербо, вербо, вербиченько, гнучка ти і висока.  

Де вродилась ти і зростала ти, сестро мило ока!?! 

Верба:       Зростаю скрізь на Україні. Серед сестер своїх 30 видів маю. 

Понад річкою – вербою, у лісах росту – верболозом. Що й казати : гарна я на 

весні і людям корисна за те й кличуть мене символом України. Так – таки й так 

: яке ж без нас лозоплетіння, який символ України?  

   Але ми теж сестри гинемо у пожарищах...!!! 

   Сумно, сестри, коли ніхто вже не поб’є лозою діточок на свята 

примовляючи:  

Всі:   „Будь високий як верба, а багатий як земля!”. 

Клени:   Вогонь, як гаряче палаєш, 

               Ти життя в нас відбираєш, 

               Ми клени маємо деревину 

               Міцну й дзвінку... і в лісі не „останні люди” кроте пожежа й  нас 

калічить. 



 
 

Представник Преси:  Не виготовити більше ні флейти,  ні кларнета. 

Пожежа нищить їх, а з ними й листя – надійні фільтри, що  очищають 

забруднене міське повітря. 

Береза:  Берізонько, берізонько, 

              Ти мавко лісова  

               Корисна ти і гарна 

               До чого ж тут біда? 

Ой люди, люди, якщо вогонь мене поглине чи ж напою людину я 

корисним соком і смачним? З кори моєї і бруньок не виготовлять ліків. 

    Інопланетянин:  Ті дерева наче височенні дивні люди. Стовбур – 

тіло, корінь – безліч ніг. Гілля – то руки, ну а листя буде з сотні пальців, наче у 

стоніг. 

   Представник Преси:   Ліс споконвічно не жаліє нам нічого. Даруючи 

щедро всі свої дари... А від нас щоденно просить лиш одного, щоб для нього 

люди більш уважними були. 

Сумна статистика повідомляє, що кожні в лісі виникають часто не тільки 

природі, а більше за вини людей. Недбало кинуте туристами кострище, 

звичайне скло колись покинутої ляшки. Й спека, трава  пожухла  й недопалок 

що вилетів з вікна авто, а часто пустощі з вогнем дітей призводить до пожежі в  

лісі й небезпеки. В пожежі гине все живе, тож пам’ятай: 

Ліс - це краса, милуйся нею! 

Ліс від пожежі захисти! 

Ліс - він такій чудовий, люди дивіться люди не згубіть його, 

 Ліс - скарб, не бійся лісу Не бійся знову захистить його 

  Ліс - це життя твоє, людино, минуле і майбутнє, для твоїх земля дітей 

Фізкультхвилинка: 

Якщо присутні в цьому залі вважають, що треба від пожежі берегти ліси 

- вигукніть з нами „ так ” 

Якщо вам відомі дерева, що ростуть у найближчому ліси - сплесніть у 

долоні над головою 

Якщо переконані ви , що від пожежі треба берегти ліси - затупотіть у 

підтримку ногами 

Якщо ви в змозі розказати навіть інопланетянам чим славляться ліси 

- потисніть з серцем ви сусіду руку 

Якщо підтримуєте нас у піклуванні про природу - посміхніться. 

Нас багато. Ми можемо приєднатися до тих хто береже її для нас самих.  

Звучить пісня. 

                                   Все це тебе стосується 

                                   Все це мене стосується 

                                   Землю врятуємо разом ми 



 
 

                                    Разом я і ти.                                             

 

 Такі великі ці проблеми 

                 Їх не вирішують по телефону 

                 Горять ліси в Таврійському краї 

                 Сильнішої біди ми не знаємо! 

                 Знов дикі звірі  кудись тікають 

                 Птахи із вирію не повертають. 

                 Дай руку всім  ти не відвертайся! 
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