
ЯКУШИНЕЦЬКА СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 
І-ІІІ СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ



ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ

“ДЕНЬ ЮНОГО 
НАТУРАЛІСТА”
“Юннат-це на все життя”

19 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ.



Витяг з наказу про проведення 
дня юного натураліста

На виконання листа Міністерства освіти і науки 
України № 1/9-475 від 24.07.08р., наказу управління 
освіти і науки Вінницької ОДА № 349 від 20.08.08р, 
наказу відділу освіти №359 від 2.09.08 та з метою 
активізації роботи з учнівською молоддю щодо 
формування екологічної культури… 
Наказую:

1. Провести Всеукраїнську акцію “День юного 
натураліста” під гаслом “Юннат – це на все життя”           

19.09.08   Микитенко Г.Х.
2. Розробити план проведення заходу  

10.09.08. Микитенко Г.Х.
3. Започаткувати та організовувати проведення акції 

щорічно 
вчитель біології Микитенко Г.Х.
Директор школи            Чистякова Н.М.           



Вчити    дітей   відчувати    красу 
природи, виховувати розум і дар 
бачення    заповідних   таємниць 
необхідне   для  того,  щоб  вони, 
сьгоднішні          діти,         стали 
дбайливими,          турботливими 
господарями 

В.О. Сухомлинський 



Програма проведення 
“Дня юного натураліста”



Конкурс на кращий вірш    
“Поезія і природа”

Мета: навчити дітей розуміти 
природу, відчувати її красу, читати її 
мову, розвивати естетичні та моральні 
відносини учнів, їх   творчу активність,     
і уміння виражати   своє особисте 
відношення  до природи  творчими 
засобами. 



ОСІНЬ

Пора осіння наступила
І землю вкрила листям золотим,
Настав і час, коли птахи вже відлетіли,
Коли мороз нас підстеріг.
Коли у гості вже не прийде літо,
А прийде лютая зима.
Усе побілить  своїм білим снігом, 
І пухом вкриється земля.

Войтко О.І. 11-Б клас



Чарівна природа
Ліси, поля, озера й ріки
Усе природою зігріте
І лине із далеких гір
Чудови соловїний спів.
Куди не глянь , краса природи,
Там вітер колихає води.
Трава росте, високи в горах.
І на рівнинах, й на просторах.
Ми тут живем і жити будем.
Красу природи не забудем.
Вона  пролине між віками
І завжди буде разом з нами.

Середюк С.  11-А клас



Конкурс  висловів 
“Я люблю тебе, природо!”

1. І поволі літо тане,
Срібляний почувши звук.
І мелодія каштанів
Дзвінко падає на брук.

2. У чудовий край далекий
Полетіли вже лелеки,
А за ними у імлі
Линуть гуси й журавлі

Кулик А.І. 6-Акл

3. Найкраща краса -
Це вранішня роса.
Всі росинки розливаються,
Сонцю посміхаються



Конференція 
“Екологія довкілля школи”

Поглибити знання учнів, здобути на 
основі життєвого досвіду;
Розвивати вміння спостерігати, 
порівнювати, робити висновки на 
основі досліджень;
Сформувати відповідальне ставлення 
до довкілля і бажання брати участь у 
природоохоронній роботі





Фотоконкурс 
“Тварини 

поруч з нами”
Мета: Виховувати в учнів почуття 
прекрасного, любов до тварин, природи 
рідного краю та шанобливе ставлення до неї.



Проведення операції 
“Опале листя”

Випуск та розповсюдження листівки
Опале  листя  - не  сміття,  а.  дуже 

потрібний  для  нормального   розвитку 
рослин       елемент       екологічної.       
системи.   Перегниваючи,    воно     стає   
органічним  добривом, збагачуючи  грунт 
гумусом, і , що особливо, плодючий грунт 
засвоюється рослинами,       знезаражує       
різні забруднювальні речовини.

Екологічний штаб "ПРОЛІСОК'



Виставка овочево – квіткових 
композицій.

“Ходить гарбуз по городу…”



Підведення підсумків роботи на
шкільній навчально - дослідній ділянці



Упорядкування 
території      школи

Мета:          Привчати   учнів    до 
організованої колективної праці, 
виховувати    в   них   любов   до 
природи, уміння збагачувати та 
охороняти її, естетичні почуття, 
творчу   ініціативу,   дружби    і 
взаємодопомоги.





Екскурсія по 
“Екологічній стежині”

Зупинка “Околиця школи”
Завдання Осінні явища в житті рослин
Мета Ознайомити учнів з характерними 
змінами в житті рослин з настанням осені, 
зміною забарвлення листків, листопадом, 
достиганням і поширенням насіння плодів;
Показати зв’язок життя рослин з умовами 
зовнішнього середовища;
Розвивати спостережливість;
Виховувати любов до природи





Захист творчих проектів
“Сучасний ландшафт шкільного подвір’я”



Конкурс плакатів 
“Бережемо природу”



Конкурс на кращий твір
“Ми і природа”



Виступ агітбригади 



Сільська акція  
“Краса і затишок рідної оселі”

Переможці акції

Вингловський С.С. 
(вул. Галіненка)

Ковалюк М.І. 
(вул. Садова)



Матеріал 
упорядкований  та оформлений  
членами штабу “Пролісок”

за допомогою шкільного центру 
виховної роботи та вчителя 
біології Микитенко Г.Х.

с.Якушинці 
1 жовтня 2008р.
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