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Шановні спостерігачі за деревами, 
На весняну кампанію вже зареєстровано 157 шкіл з 13 країн! Це вражаюче число. Дякуємо всім 
учасникам, які діляться фотографіями своїх дерев на дискусійному форумі! Ми з гордістю 
повідомляємо про співпрацю в школі: більше 100 шкіл співпрацюють з 1-3 іншими партнерами і 
можуть почати спілкуватися зараз. Більш детальна інформація буде йти електронною поштою. 
Весна наближається, і бруньки починають розвиватися. Тому переходимо до Завдання 2.  

 

LLooookk  aatt  tthhee  BBuuddss  ––  AAccttiivviittyy  22  ffoorr  ssttuuddeennttss  

ССппооссттееррііггааєєммоо  ззаа  ббррууннььккааммии  ––  ЗЗааввддаанннняя  22 
 

 

 виберіть 4 бруньки на гілці 
вашого дерева; 

 спостерігайте як вони 
розвиваються; 

 записуйте спостереження в 
Лист реєстрації даних появи 
листя на деревах і кущах 

(Tree and Shrub Green-Up 

Data Sheet) 

 
Завдання 2 потрібно завершена до 10 квітня. 

Поділіться з нами на форумі датою розпукування бруньок, щоб 
отримати значок! 



Нові можливості на сайті 
1.  

Our Measurements (Наші вимірювання) – ви можете перевірити ваші дані прямо зі 
сторінка Кампанії – ярлик «GLOBE visualization» був доданий на сторінку кампанії 
як нова вкладка Our Measurements. 
 

 
 

2. 

Де розмістити пост на дискусійному форумі – щою зробити пост, потрібну увійти в 
категорію *2019 Spring (*2019 Spring.) 

 

 

 

https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=1a50394ea3&e=d888c0ad91
https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=d44031bf66&e=d888c0ad91
https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=d44031bf66&e=d888c0ad91


3. 

Занадто багато повідомлень з дискусійного форуму на e-mail? Якщо ви не бажаєте 
отримувати повідомлення з дискусійного форуму на поштову скриньку. ви можете відписатися від 
розсилки. Але ви зможете переглядати їх на самому форумі. 

 

 

 Історії зі шкіл - можна знайти на вкладці Get Inspired 
(https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/get-inspired) 

 Початкову школу Володимира Назора з м. Віровітиця приймали студенти GLOBE з інших 
шкіл GLOBE для вивчення берези 

 Співпраця О.С.Дюрманця (Хорватія) та Жоравської середньої школи (Україна) 
 

 
 

Щоб отримати більше інформації відвідайте сторінку Кампанії Campaign 

website або звертайтеся до координатора Ленки Клегер (Lenka Kleger, 

lenka.kleger@terezanet.cz).  
  

Також потрібні матеріали та інформацію ви можете знайти на українській сторінці 
програми GLOBE https://nenc.gov.ua/globe/ або отримати підтримку за адресою 
globeukraine@nenc.gov.ua  

   

https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/get-inspired
https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=faab10aea1&e=7aba14293e
https://globe.us20.list-manage.com/track/click?u=d67b91b1a7b3a3b4b076cce7d&id=faab10aea1&e=7aba14293e
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=Spring%20Campaign%202019
https://nenc.gov.ua/globe/
mailto:globeukraine@nenc.gov.ua
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