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Завдання :Завдання :

 вивчити район проживання;вивчити район проживання;
 зібрати дані про стан природи, провести зібрати дані про стан природи, провести 

дослідження, які дозволяють оцінити дослідження, які дозволяють оцінити 
забруднення її окремих компонентів;забруднення її окремих компонентів;

 підготувати картосхему «Місця стихійних підготувати картосхему «Місця стихійних 
сміттєзвалищ в районі проживання»;сміттєзвалищ в районі проживання»;

 запропонувати заходи щодо подолання запропонувати заходи щодо подолання 
проблемної ситуації по утилізації побутових проблемної ситуації по утилізації побутових 
відходів у регіоні.відходів у регіоні.



  

Наш девіз:Наш девіз:  
«Мислити «Мислити 

глобально, а глобально, а 
діяти локально»діяти локально»



  

Чинники, від яких Чинники, від яких 
залежить здоров'я людинизалежить здоров'я людини

З наведеної діаграми ми бачимо, що важливим чинником який 
впливає на здоров'я людини є стан навколишнього середовища.



  

Одним із основних напрямків сучасної Одним із основних напрямків сучасної 
екологічної безпеки є боротьба із екологічної безпеки є боротьба із 
забрудненням навколишнього середовища, забрудненням навколишнього середовища, 
зокрема підвищення рівня технологій зокрема підвищення рівня технологій 
захоронення та утилізації токсичних захоронення та утилізації токсичних 
промислових і побутових відходів.промислових і побутових відходів.

Прикладом такого становища є стихійні Прикладом такого становища є стихійні 
звалища у самому центрі міста та по звалища у самому центрі міста та по 
окремих його вулицях. окремих його вулицях. 



  



  

Так провівши експериментальні Так провівши експериментальні 
дослідження та співставивши їх з дослідження та співставивши їх з 
відповідними стандартами ми відповідними стандартами ми 
встановили що дитяча іграшка встановили що дитяча іграшка 
«Тетріс» є небезпечною, якщо її «Тетріс» є небезпечною, якщо її 
відкрити (особливо екран, де в основі відкрити (особливо екран, де в основі 
його лежать рідкі кристали). його лежать рідкі кристали). 



  

Також ми протестували кольоровий Також ми протестували кольоровий 
папір. Якщо погортати яскравий папір. Якщо погортати яскравий 
кольоровий ілюстрований журнал, то кольоровий ілюстрований журнал, то 
у нас жодних проблем не виникло у нас жодних проблем не виникло 
(якщо можна так сказати). Коли в той (якщо можна так сказати). Коли в той 
же папір загорнути харчові продукти, же папір загорнути харчові продукти, 
то ці небезпечні речовини то ці небезпечні речовини 
потраплять до нашого організму.потраплять до нашого організму.



  

Учні нашої школи беруть активну Учні нашої школи беруть активну 
участь у прибиранні вулиць, участь у прибиранні вулиць, 
скверів, парку, берегів річки та скверів, парку, берегів річки та 
ставу, особливо у весняно-осінній ставу, особливо у весняно-осінній 
період. період. 

Ми є активними учасниками у Ми є активними учасниками у 
боротьбі із стихійними боротьбі із стихійними 
сміттєзвалищами.сміттєзвалищами. 



  

Нарешті місцева влада виділила землю Нарешті місцева влада виділила землю 
під новий смітник, що знаходиться під новий смітник, що знаходиться 
поза межами міста. поза межами міста. 

Але знову ж таки він Але знову ж таки він 
не відповідає не відповідає 
екологічним екологічним 
вимогам.вимогам.



  

Протягом певного періоду часу учні школи, Протягом певного періоду часу учні школи, 
їх батьки та вчителі, були залучені до їх батьки та вчителі, були залучені до 
Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

Результатом проведених робіт 
прилеглий смітник був перетворений 
на дитячий майданчик площею 1,5 га 
лісу.

Ініціативу школярів підтримав 
Зіновій Желізняк, який в 
минулому працював 
заступником міського голови



  

В усіх була одна мета — облаштувати парк В усіх була одна мета — облаштувати парк 
відпочинку до 5 червня, щоб урочисто відпочинку до 5 червня, щоб урочисто 
відзначити відзначити Міжнародний день захисту дітей.Міжнародний день захисту дітей.



  

КартосхемаКартосхема
«Місця стихійних сміттєзвалищ в «Місця стихійних сміттєзвалищ в 

районі проживання»районі проживання»



  

ВисновкиВисновки
Із вивченої нами проблемної ситуації про Із вивченої нами проблемної ситуації про 

утилізацію побутових відходів у регіоні, утилізацію побутових відходів у регіоні, 
де ми проживаємо, слід звернути увагу де ми проживаємо, слід звернути увагу 
на:на:

 відповідальність місцевої влади та відповідальність місцевої влади та 
працівників комунального підприємства працівників комунального підприємства 
з питань утилізації відходів;з питань утилізації відходів;

 припинення діяльності стихійних припинення діяльності стихійних 
сміттєзвалищ;сміттєзвалищ;

 встановлення відповідних сміттєвих встановлення відповідних сміттєвих 
баків та своєчасний вивіз сміття;баків та своєчасний вивіз сміття;



  

 сортування сміття, як це роблять у сортування сміття, як це роблять у 
країнах Європи й Америки;країнах Європи й Америки;

 підвищення штрафів за екологічні підвищення штрафів за екологічні 
правопорушення та слідкувати за їх правопорушення та слідкувати за їх 
дотриманням;дотриманням;

 участь у проведенні санітарних і участь у проведенні санітарних і 
протиепідемічних заходів;протиепідемічних заходів;

 залучення іноземних інвестицій у залучення іноземних інвестицій у 
роботу місцевого комунального роботу місцевого комунального 
господарства;господарства;

 учням школи та жителям міста учням школи та жителям міста 
пропагувати здоровий спосіб життя в пропагувати здоровий спосіб життя в 
екологічно чистому середовищі. екологічно чистому середовищі. 



  

Ми повинні пам’ятати:Ми повинні пам’ятати:

 Земля – не рабиня, а наша мати.Земля – не рабиня, а наша мати.
 Сонце – не вітчим наш, а рідний Сонце – не вітчим наш, а рідний 

батько.батько.
 Ліси – наші брати, Річки – сестри.Ліси – наші брати, Річки – сестри.
 Дощі, Вітри, Сніги мусять бути Дощі, Вітри, Сніги мусять бути 

добрими гостями.добрими гостями.
А ми на своїй планеті – не тимчасові А ми на своїй планеті – не тимчасові 
мешканці, а Мудрі Господарі!мешканці, а Мудрі Господарі!
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