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 Світ вступає у століття Людини.  

                                                Більше ніж будь‐коли ми зобов'язані  

                         думати зараз про те, 

 що ми вкладаємо в душу дитини. 

 В. О. Сухомлинський 

 

   У період подальшого становлення України як суверенної держави, 
реформування економіки нашої країни особливого значення набуває 
підготовка високоосвіченої екологічно грамотної молоді, спроможної 
сприяти процесам демократизації, створювати умови для виховання 
екологічно культурної особистості, до розбудови суспільства, виведення його 
на терени економічної і екологічної стабілізації. Водночас сучасний світ 
зіткнувся з проблемою деградації екологічних систем та поступового 
виснаження природних ресурсів, від яких залежить добробут, під загрозою 
саме існування людини на Землі. У зв'язку з цим надзвичайно важливе 
значення для успіху сталого розвитку має формування нової екологічної 
освітянської моделі, яка поєднує систематичну (профільне навчання, 
варіативний компонент, урочна, поурочна, позашкільна діяльність), без‐
перервну (початкова, середня, старша ланки шкільної освіти) екологічну 
освіту і виховання в системі шкільної освіти. При цьому особливого значення 
набуває процес виховання в кожній людині сучасного екологічного 
світогляду, бережного ставлення до природи, неприйняття споживацької 
психології, готовності добровільно підпорядковувати свої інтереси законам 
природи, інтересам розвитку суспільства. Тільки через процес навчання і 
виховання людство в змозі виробляти необхідну інформацію, яка реально 
створить умови для сталого еколого‐економічного розвитку цивілізації. В 
основу такого розвитку в пості ндустріальному суспільстві має бути закладено 
екологічну освіту і виховання. Екологічне навчання І виховання — це 
психолого‐педагогічний процес, що має на меті цілеспрямоване 
формування екологічно компетентної особистості. 

  Екологічна освіта – це набуття людиною екологічних знань. Набагато 
важливе екологічне виховання – це засвоєння людиною екологічної моралі, 
етики відношень природи та людини. Екологічна культура є показником 
свідомості учня, дорослої людини. Формування цієї культури ‐ 
обов´язковий напрямок системи освіти. 



   Всеукраїнська акція «День юного натураліста» ‐ це конкретна практична 
справа, спрямована на формування в учнів відповідального ставлення до 
природи, дослідницька та практична діяльність з вивчення природи рідного 
краю, способів природокористування в своєму регіоні,  догляду за 
природним середовищем. 

  Екологічна освіта школярів у переважній більшості шкіл здійснюється в 
процесі викладання дисциплін природничого циклу, шляхом висвітлення 
питань екологічного спрямування. Разом з тим, основна екологічна робота 
з дітьми проводиться в позаурочний час. Акція «День юного натураліста» 
активізує учнів до гурткової роботи, яка дає можливість у процесі заняття 
реалізувати свою творчу уяву, оволодіти прийомами роботи, вдосконалити 
набуті навички. 

   Мета акції: формування культури екологічно – освітнього суб´єкта в учнів 
нової культури поведінки в навколишньому середовищі. 

  Завдання: 

‐  Залучення учнів до практичної діяльності щодо розв´язання 
проблеми довкілля місцевого значення; 

‐ Розвиток дослідницьких умінь учнів; 
‐ Оволодіння нормами  правильної поведінки в довкіллі; 
‐ Виховувати почуття відповідальності за якість середовища;розвиток 

емоційної і вольової сфер особистості учнів засобами екологічної 
роботи; 

‐ Збагачення пізнавального екологічного досвіду школярів; 
‐ Передбачення наслідків активізації науково обґрунтованої діяльності 

з охорони природи й поліпшення стану довкілля; 
‐ Розвиток краєзнавчої, екологічної діяльності учнів; 
‐ Культурно – моральний розвиток учнів. 

 
 
 

 

 

 



Для реалізації завдань в Божківському НВК були запланована і 
проведена така робота до акції «Дня юного натураліста»: 

‐ Екскурсія молодших школярів до кабінету біології, з метою 
ознайомлення з тваринами у живому куточку (3‐4клас) – проводили  
юні біологи 8 класу. 

‐  Проведено конкурс стіннівок на тему: «Мальовничі куточки мого 
села» 

‐ Фотоконкурс «Слухаю пісню хмар, озер і рік» та «Краща клумба біля 
моєї домівки», «Біологічна практика Лучки – 2008» ‐ частина 
матеріалу буде подана до конкурсу «В об´єктиві натураліста»,  тут же 
представляли свої роботи всі учні школи для всіх школярів 

‐ Проведено екскурсії в природу з метою вивчення способів 
поширення плодів та насіння (7 клас), осінні зміни в житті рослин (6 
клас), учні молодших класів були на прогулянці, спілкувалися з 
природою, отримали  емоційний і оздоровчий потенціал. 

‐ Екскурсія для 10‐11 класів по встановленню причин змін у 
вегетаційному розвитку рослин (цвітіння дерев на території школи) 

‐ Проведена презентація роботи по вивченню водяних рослин ставків 
села Божківське Бутко Я. 

‐ Учні 11 класу започаткували акцію:»Зелена домівка» 
‐ 8 клас проводив трудову акцію, в першій половині дня прибирали 

територію школи, а потім працювали біля ставка села по прибиранню 
від сміття берегів ставка 

‐ Серед середньої школи був проведений конкурс на кращий 
екологічний знак, який застосовують на маршрутах наших екскурсій, 
містах відпочинку жителів села 

‐ Віршовані твори учнів зібрані в збірку і зберігаються в кабінеті біології 
‐ Середня група завершила день проведенням свята Осені. 
‐ Визначили переможців на кращий осінній букет 
‐ Вчитель біології Васюкова Н.М. провела робочу лінійку, де ще раз 

подякувала учням за плідну роботу протягом дня, презентувала 
матеріали «Гордість школи» і запросила до співпраці. 

 

 

 



                                  Коротко про  Божківський НВК 

Наша школа – це 16 класних кімнат, 1 спортивний зал, 2 майстерні, працює 14 

предметних гуртків. 2 спортивних секції, затишна їдальня на 80 місць. 

Наша школа – це щедрі і всерозуміючі шефи, це прекрасні учні та їх мудрі 

батьки,  з якими можна долати будь‐які труднощі. 

.Організація навчально‐виховного процесу  

Директор – Берданова В. О. 

Заступник директора – Матушко Н. І. 

У Божківському НВК працює 19 педагогів, серед них 3 учителі вищої 

категорії, звання «Старший учитель» мають 2 учителі, методиста 1,1 учитель – 

спеціаліст  ІІ категорії, решта вчителів мають І категорію. 

Висока професійна  майстерність учителів сприяє удосконаленню 

навчально‐виховного процесу, пошуку нових форм і методів роботи згідно 

вимог сучасної дидактики.  

Педагогічний колектив школи працює над проблемою: «Розвиток 

творчого потенціалу вчителя та учня шляхом впровадження інтерактивних 

технологій навчання». 

 

 

 

 

 

 

 



Жовте,  червоне, барвисте... 

 

 

   Веселунчик. Спасибі, любі діти, що принесли таке гарне листячко (звертається до 
Буркотунчика). Поглянь, які тут барви, аж мерехтять! 

  Буркотунчик. Ну і радій собі. Завжди так. Тобі найкраще! Тобі найбільше! 

   Веселунчик. Знову ти бурчиш сердито. Недарма Буркотунчиком звешся. Листячко нам все 
гарне давали,ще й порівну. 

  Буркотунчик. Однак у тебе листя краще. 

  Веселунчик. Чудний ти! А ти знаєш, чому всі діти з листячком прийшли? 

  Буркотунчик. Ні, не знаю. 

  Веселунчик. Бо сьогодні свято осені. А коли свято,  то давай співати. 

(пісня "Осінь ") 

   Буркотунчик. Ох‐хо‐хо,хо‐хо! Такої жалібної завели, що ж це мені плакати,  чи що? 

  Веселунчик. Який ти невихований. Пісня дуже гарна, а що сумна, так шкода дітям з літечком 
прощатися. Ось послухай вірші про осінь і сам все зрозумієш. 

Діти.   

        І.  Листячко дубове, 

             Листячко кленове 

            Жовкне і спадає  

              Тихо із гілок. 

 2.   Вітер позіхає, 

      В купу їх згортає 

     Попід білу хату  



     Та на моріжок. 

         3. Айстри похилились,  

            Ніби потомились. 

            Сонечка немає‐ 

           Спатоньки пора. 

 4. А квасольки в'ялі 

 До землі припали, 

 Наче під листочком  

Вогник догора. 

 (пісня "Кленові листочки "). 

   Буркотунчик. Так, шкода літа. 

  Веселунчик. Але осінь теж красива. Це і добрі врожаї. Та хай вона краще сама про себе 
розповість. 

 Осінь. Я‐ осінь золота, прийшла до вас на свято 

            І дітям принесла подарунків багато. 

           Я подарую вам калиноньку в намисті, 

          Шипшину і гриби,і айстри променисті. 

          В золото вбрався зелений садок 

         І незабаром вже  листопад. 

        Жовте, червоне, барвисте  

        З вітром кружлятиме листя. 

 Ви так гарно співали,що я не змогла не завітати до вас. Діти зі мною прийшли брати місяці. 

 



Місяці. 

Вересень.  Я – осінній  місяць. На старослов'янській мові я зовусь Сантаме. В українській мові моя 
назва пов'язана з вересом. Мій улюблений колір‐зелений і жовтий. Я часто приношу дари‐
буряки, картоплю, ріпу, моркву. А щоб вам легше було відгадати,хто я послухайте загадку: 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки в даль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли, 

Так кто же  я? 

  Жовтень. Все мрачней лицо природы, 

                    Почернели огороды, 

                   Оголяются леса, 

                  Молкнут птичьи голоса. 

 Я осінній місяць, люблю дощик, коли я прихожу, то наступає перша прохолода після жаркого 
літа. На старослов'янській мові моя назва зв'язана зі зміною кольору листків. Мій улюблений 
колір жовтий, червоний. Я теж: дарую людям овочі і фрукти. До мого приходу люди 
прибирають городи. Як мене звати? 

  Листопад. Я осінній місяць. До мого приходу люди роблять заготівлю овочів і фруктів на зиму. 
В старослов'янській мові я називаюсь Нояброн. В українській мові моя назва пов'язана з опада‐
нням листя. А ось і моя загадка:               

 Поле чорно‐белым стало, 

Падает то снег, то дождь 

 А еще похолодало, 

 И так, кто же я? 

  Буркотунчик. Досить, досить забавлятися! Ти, Осінь, скажи, що ти принесла для нас? 

   Веселунчик. Знову ти за своє? 

 Осінь. Принесла я вам врожай, 

Ану пісню заспівай, (пісня про осінь). 

  Веселунчик. Спасибі, Осінь, за врожай. Я полюбляю овочі і фрукти. Найбільше мені подобається 
гарбуз. 

  Буркотунчик. О‐о! Диви‐диви! В залі гарбуз з'явився! Ха‐ха!  Тільки ти його нізащо не з'їси. 



  Гарбуз. Моя батьківщина ‐ Південна Америка, виростаю я вагою близько ста кілограмів. 
Більших плодів за мене не має, а каротину в мене в двічі більше,ніж у моркви. Назвіть страви, 
які готуються з гарбуза. 

(Суп, пюре, каша, котлети, джем, тістечка). 

  Диня.  Моя батьківщина ‐ 1ран,середньоазіатські країни. Таджик розрізає мене так дбайливо, 
як українець хлібину. Узбек бере мене в далеку дорогу. Хто має диню, той не має ні спраги,ні 
голоду. Динею лікуються та використовують їі, як парфуми. 

 Капуста. А я тітка тлуста, 

Бо звуть мене капуста. 

Мене вирощують з давніх часів. Батьківщина капусти ‐ Середземномор'я. Я рослина, яка 
любить світло й вологу. Середня маса мого качана 1кг.,я багата мінеральними солями 
,вітамінами. Назвіть ,які види капусти ви знаєте? 

(Брюсельська, кольрабі, червонокачанна, білокачанна, цвітна). 

 

Картопля. Французький аптекар Пармантьє, який потім стає агрономом, винайшов нову 
рослину з зеленими "яблуками "‐ це була  картопля. У Росію картопля потрапила, коли правив 
Микола І. Він картоплю вирішив запровадити силою. Бо на картоплю тоді казали"чортове 
яблуко". Пізніше вивели нові сорти картоплі, стійкі до хвороб і погодних умов. Дайте відповідь 
на моє запитання. Що можна одержати з бульб картоплі? (Крохмаль, патоку,спирт)  

Морква. В зеленій сиджу коморі, 

               А коса моя надворі.  

Проте в різних країнах я‐"красна дівиця".В Африці росту я темно‐фіолетова,в Середній Азії ‐ 
жовта. Та й європейська морква  була жовтою. Чому ж я почервоніла? А тому,що в мене 
збільшила кількість каротину. Це вітамін А, який допомагає дітям рости. Вперше каротин 
знайшли в моркві, а ще він є у всіх жовто‐гарячих, червонуватих фруктах і овочах. А ну 
здогадайтесь самі. (Хурма,ріпа, гарбуз, помідор). 

 Цибуля.  А не віриш‐перевір, 

                На мені дванадцять шкір! 



               А гризнеш ‐ в сльозах покинеш, 

               Бо я звуся…       (Цибулина). 

Вікторина: І.Хто збирає яблука спиною? (Їжак). 

 2.У кого щоки замість мішка ? (У хом´яка) 

3. Чи бувають летючі звірі? (Летючі миші) 

 4. Чиї листки опадають зеленими? (Вільхи, бузку) 

 5.Хто з жителів лісу сушить гриби на гілках дерев? (Білка) 

 6.Листя яких дерев червоніють восени? (Черемхи,осики)  

 7.Куди на зиму зникають жаби? (Ховаються під мох, у нору) 

 8. У якого звіра в листопаді з'являються діти?(Заєць). 

 

  Веселунчик.  Ось ми і познайомилися з овочами.  

  Хлопчик.  Та пустіть вже танцювати, 

                    Бо не можу я стояти. 

                   Хай же музика заграє,  

                  Я станцюю гопака. 

 (Спортивний танок). 

   Веселунчик. Оце так танок! 

   Буркотунчик.  Гарно. А ти спершу закрий очі,та відкрий рота. 

   Веселунчик.  Що це ти надумав?  

  Буркотунчик.  А що?Злякався? 

   Веселунчик . Чого б я тебе злякався?  

  Буркотунчик.  Тоді відкрий рота. 

  Веселунчик .  Добре вже,на. Спершу гіркувата,а потім непогана, смачна. 

  Буркотунчик.  Як смачна?(Сам куштує,кривиться,закашлюється).  Що тут смачного? 

   Веселунчик. Самі куштуємо,а діти не знають,що воно таке. Ось відгадайте загадку і ви 
будете знати.  

                За хатою у садочку, 

                У зеленому віночку,  

                У червоному намисті 



                Дівчинонька чепуриться. 

                І збігаються всі діти,  

               Щоб на неї поглядіти. 

              За намисто кожен смик, 

              Та й укине за язик.  

Діти.  Калина. 

  Веселунчик.  Правильно, калина‐цілюща ягода. Калиновий чай хворобу віджене. 

  Буркотунчик.  А красиву дівчину в народі завжди порівнюють з калиною 

 

Телефонний дзвінок. 

  Веселунчик.  Алло! Це Франція? Бонжур, бон жур. Діти, тихіше ,дзвонить П'єр Карден. Так ,що 
ви говорите, дуже раді, дуже. 

  Буркотунчик. Що сталося? Який Париж? Що за Кордон чи Кордерон? 

  Веселунчик . Ех ти,темнота. Та не Кордерон і Кардон, а П'єр Карден ‐французький  модельєр. 

  Буркотунчик.  І що,він дзвонив на наше свято? 

  Веселунчик. І не тільки дзвонив, він привіз свою останню колекцію. 

  Входить П'єр Карден.  Бонжур, дами і господа, леді і джентльмени! 

Дозвольте продемонструвати вам свою останню колекцію. 

  Модель А. Осінній комплект фуфайфрак, сапожки типу блатфорти. 3ручна, як для святкових 
випадків, так і для повсякденного життя. 

  Модель Б. Російський наряд "Альонушка". Коса завжди була наймоднішим елементом в жіночій 
зачісці. Легкий сарафан зробить вас найпривабливішою 

  Модель В. Спорт для всіх. Спортивні штани світлого кольору, які легким рухом руки 
перетворюються в шорти. Футболка темного кольору практична для сучасних тренувань. 



  Модель Г. Зимовий варіант для школярів. Шапка ,яка захищає від холоду, а при бажанні не 
пропускає голос вчителя до світлого розуму і   не дратує очей. Рукавиці ‐ то вони подушка, то 
зручний помічник у виведенні ієрогліфів. А зручний ватяник з шарфом ‐ зберігає осанку. 

  Осінь. Ви співали й танцювали, 

             Мене радісно стрічали, 

             А тепер мені вже час  

            Пригостити, дітки, вас. 

 Веселунчик і Буркотунчик. Для всієї дітвори, щедрі осені дари! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знайомтесь, кабінет біології в Божківському НВК

 



 

11 клас координує програму озеленення школи. 

 



 

А доглядає за квітами школи кожен клас по черзі.. 

 



 

На жаль, дерева висихають. На весні посадимо нові. 

 



 

Осінь радує, але і клопоту додає. 

 



Вивчаємо поширення плодів і насіння в природі. 

 

7 клас уже знає, як поширюється насіння рослин і які пристосування вони 
до цього мають. 

 



 

 

Крилатки розносяться вітром легко і швидко. 

 

 



 

І знову зустрічаємо ніжні парашутики. 
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