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Природа – багатство , яке потребує нашої уваги.  

 Всеукраїнська акція „День юного натураліста” у 

Червонодонецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 проходила 

під гаслом „Бути юннатом-це модно”. 

 В цьому навчальному році учні до Дня юного натураліста 

готувалися дуже серйозно й старанно, бо все нове сприймається з 

великим інтересом. А на початку нового учбового року і вчителі , і 

учні прагнуть до творчих дій. І ось , саме цей день став першим 

масовим позакласним заходом в цьому році. Тому і підготовка була 

ґрунтовною. Вчителі провели бесіди про важливість такого дня , і діти 

не залишилися байдужими.  

 
 Для молодших школярів було проведено Свято – посвята 

у юні натуралісти , де діти і співали , і танцювали. На шкільному 

подвір’ї були влаштовані на деревах пташині їдальні і шпаківні , які 



учні зробили на уроках трудового навчання , під керівництвом 

вчителя Роздольського Юрія Вікторовича . 

 Учні 9-10 класів разом з вчителями біології Шелест 

Зінаїдою Павлівною ,  хімії – Кузнєцовим Володимиром Павловичем 

та зарубіжної літератури Сахно Людмилою Миколаївною підготували 

виставку малюнків на тему „Вікно у дивосвіт” , фотовиставку на тему 

„Квіти , квіти милуємося вами...”  

 
Дивлячись на таку красу , розумієш , що треба любити природу , 

свій край , оберігати все , що поряд з нами. А ми часто не помічаємо і 

не цінуємо цієї краси. Такі виставки ще один доказ того , що „красота 

спасет мир”, тільки треба її збільшувати. 



 
 У бібліотеці виставка книжок до Дня юного натураліста 

привернула увагу всіх школярів , яких гостинно приймала зав. 

бібліотекою Пятих Олена Іванівна. 

 



 5-7 класи стали учасниками „Свята квітів” ,  вони 

перетворилися у різні квітки , зробивши цікаві костюми квітів, 

декламували , відтворюючи образ кожної квітки. 

 
 

 Пісні зробили свято ще веселіше , у танці кружляли всі 

учасники дійства. Свято вдалося завдяки Сахно Л.М., Шелест З.П., 

Кузнєцову В.П. 

 Після закінчення уроків школярі активно взяли участь у 

прибиранні закріпленої за школою території під гаслом „Чиста школа 

– чиста Україна”. 

 Всі класи робили цікаві ікебани. Дивували своєю 

творчістю всіх оточуючих. 



 
 Цікава і корисна година спілкування відбулася у 7- х класі 

( класні керівники Рой Л.А., Мартинова Л.С.) , присвячена другому 

хлібові – „шановній картоплі”. Діти дізналися не тільки про історія 

появи картоплі на Україні , а і про її корисні властивості. 

Кульмінацією спілкування  було  пригощання всіх смачними стравами 

із картоплі. 

 



  

Цей день пройшов цікаво і змістовно, я гадаю, що кожен учень 

зробив для себе висновки про те, що природа – це велике багатство, 

яке потрібно не тільки берегти, а й вносити свою лепту в його 

поповнення. 

 

Вчитель зарубіжної літератури  

Червонодонецької загальноосвітньої  
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