
Управлінню освіти, молоді та спорту  
                               Красилівської РДА 

                       адміністрації  
                                                Щиборівської ЗОШ І – ІІІ ст.. 

Інформація  
про  проведення  

місячника з екологічного виховання 

№ Тема заходу Дата Клас Відповідальний 
1 Урочитса лінійка з нагоди відкриття 

місячника екологічної освіти 
07.04 1-11 Зюбрицька О.В. 

2 Виховна година «Природа – не 

майстерня, а храм – шляхи 

подолання екологічної кризи» 

10.04 7 Морозюк С.І. 

3 Відкритий урок «Я частинка 

природи» 
15.04 2 Гудзь Н.Ф. 

4 Бесіда «Флора і фауна нашого краю» 23.04 5 Кондрацька С.Л. 
5 Виховний захід «Квіти -  усмішка 

природи» 
16.04 6 Панчук Н.Г. 

6 Виховний захід « Нехай земля квітує 

всюди, природу збережемо люди» 
22.04. 6-11 Новіцька О.Г. 

7 Виховна година «Душа природи  – 
чуйна і ласкава» 

21.04 9-11 Лебідь Н.М. 

8 Ранок «День зустрічі птахів»   Комара Н.М. 
9 Конкурс на кращий малюнок за 

темами: 
 «Дзвони Чорнобиля» 
 «Я - частинка природи»  

квітень  
1-4 
5-8 

Налісніковська 

Л.В.,Зюбрицька 

О.В. 

10 Екологічна стежина «З природою 

живи у дружбі, то буде вона тобі у 

службі» 

17.04 5-7 Кравчук В.Р. 

11 Конкурс малюнків «Людина та ліс» квітень 1-4 Налісніковська 

Л.В.,Зюбрицька 

О.В. 
12 Година пам’яті «Трагічне полум’я 

Чорнобиля» 
24.04 5-11 Кухарук Л.М. 

13 КВК «Дивосвіт природи» 30.04 6-7 Новіцька О.Г. 
14 Акція «Посади дерево та збережи 

його»,   « Посади квітку», «За чисте 

довкілля» 

квітень 1-11 Морозюк С.І., 

Новіцька О.Г., 
Кравчук В.Р. 

15 Виступ агітбригади «Дія пестицидів 

на організм людини» 
08.04 6-11 Новіцька О.Г. 

 

  



На виконання річного плану роботи школи та  з метою забезпечення поліпшення 

стану довкілля, відродження традицій щодо шанобливого ставлення та любові до 

природи, виховання у молоді бережливого ставлення до природи, пропаганди ідей 

захисту, збереження та відтворення довкілля в   школі з 8 квітня по 8 травня 2015 
року проходив місячник з  екологічної освіти і виховання. 

 

Екологічна стежина «З природою 

живи у дружбі, то буде вона тобі 

у службі»  



 

 

 

 

Акція «Посади дерево та 

збережи його»,   « Посади 

квітку», «За чисте довкілля» 

 

 

 

 

 

 

  



 

Година пам’яті «Трагічне полум’я Чорнобиля» 

 

  



 

КВК «Дивосвіт природи»  



 

Бесіда «Флора і фауна нашого краю» 

 

Виступ агітбригади «Дія пестицидів на організм людини» 

  



 

Виховний захід « Нехай земля квітує всюди, природу збережемо люди» 

 

 



 

Екологічний похід до лісу 

  



 

Відкритий урок «Я частинка природи» 

 

  



 

 

 

Акція «Посади 

дерево» 

  



 

Конкурс малюнків на екологічну 

тематику 

 

 


