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Природа неповторна, як
картини Рафаеля:
знищити – легко,
відновити – неможливо

1.Увага! Дорогенькі!
Великі і маленькі!
Вельмишановне панство та інший контингент!
2. – Слухайте!
- Почуйте!
- відчуйте!
- відчуйте серцем!
- збагніть розумом!
- зрозумійте душею!
- відчуйте природу в собі!!
3. ВСІ: бо ми одне ціле з нею
А чи знаєте звідки ми? Ні?
Ми із села Багринівці
А чи знаєте хто ми?
Вас вітає екологічна агітбригада опорного закладу середньої загальної освіти І-ІІІ
ст. с. Багринівці
«зелена команда» (рука вправо вверх)
Наш девіз: не рви, не знищуй, не руйнуй
Це заповіт для тебе
Красу села ти не зіпсуй
Воно ж тобі як мати
Ми: любимо своє рідне село
Захищаємо природу
Землю, повітря, воду!
Ми: дружні і завзяті, рішучі і кмітливі
Всі ми:
Ерудовані, екологічно підковані,
Креативні, комунікативні,
Обдаровані, організовані,
Сміливі, справедливі.

- розумно ставимося до навколишнього середовища
- агітуємо за свідома та бережливе ставлення до природи нашої малої Батьківщини
передній ряд крок назад
Ми: - нова генерація активної та позитивної молоді
Задній ряд крок вперед
Ми: - очищаємо навколишнє середовище від забруднення
Ми: - виступаємо за збереження природних ресурсів нашого села
Ми: - активуємо діяльність населення нашого краю задля спільної та важливої
справи
Разом: збереження природи рідного села! (за руки і вгору)

4. Багринівці! Наш рідний край,
Де квітка, пташка, синій небокрай
Де Згару і Фоси гладь неозора,
Ранкового світанку повітря прозоре,
Де Лисої Гори загадка живе,
І кожен хто мріє, тут завжди бува,
Багринівці! Люба Батьківщина!
Я вірная тобі дитина.
Пам′ятайте, що доля нашої рідної землі і вона у наших руках ( за руки і вгору)
5. ( Маленькая страна)
1. у Всесвіті є така планета
рідне моє село
люблять його дорослі й діти
сниться їм воно
все навкруги цвіте і буяє
щедрий дає врожай
і нам життя село дарує
це найдорожчий дар
Приспів:
рідне моє село, рідне моє село
вічно живи і квітуй у світі,
щастя даруй і добро.
Україна
Людина має право на інформацію про екологічну ситуацію.
Сьогодні на Землі не має жодної території, яка б не зазнавала екологічного впливу
від людської діяльності.
У нашому регіоні є безліч екологічних проблем.
1. Загроза втрати контролю за поводженням з непридатними невизначеними та
заборононеми пестицидами. У Вінницькій області за неповними даними інвентаризації
накопичено 1016 тонн заборонених та непридатних до використання пестицидів.

Це жахливо!
2. На території ВО «Хімпром» зберігається понад 400 тисяч тонн відходів
хімічного виробництва фосфогіпсу та фосфатних шлаків. Це призводить до забруднення
поверхні і підземних вод.
Це жахливо!
3. Однією з найбільших екологічних проблем є ситуація зі стихійними
сміттєзвалищами. Є проблема утилізації побутових відходів, відсутність нових полігонів
твердих відходів.
Це жахливо!
4. Спостерігається значний ріст викидів від автомобільного транспорту. За даними
автоматичних постів перевищує гранично допустимі норми концентрацій оксиду
вуглецю, азоту, свинцю, пилу.
Це жахливо!

5. Вирубування лісів і дерев набуває загрозливого характеру.Якщо так буде
продовжуватися надалі,нас чекає екологічна катастрофа.
Це жахливо!

6. Вода є одним з найбільш дефіцитних ресурсів ХХI століття.З кожним
забрудненим струмком вичерпуються водні ресурси країни.Тільки разом ми можемо
спинити звалювання побутового сміття по берегах,розорювання при бережних
смуг,миття автомобілів на берегах водойм.
7. Що ж це сталось з нами люди?Це ж як так,то нічого не буде.
8. Ні річок,ні гаїв,ні криниць.Ні комах,ані звірів,ні птиць.
9. Ані квітів,ні трав,ні повітря.Ні людей!Хоч тепер вже повірте…
10. Зупинімось- останій є шанс.Ця планета не тільки для нас.
В рядок

Пам’ятаймо! Батьківщина у нас одна,а нас багато! І нас об’єднує мрія – те,що ми
можемо зробити її прекрасною!
Поклали руки

Зупинімось! Оглянімось! Діймо!
Пісня «наверно потому что»
Взяли круги
Людина має право на екологічну інформацію!
перехід
Обираючи продукти харчування та побутові товари,звертайте увагу на екологічне
маркування,для зменшення забруднення довкілля нашого краю.
Перехід
1. Зелений журавлик. Продукція має всі показники безпеки,що не мають впливу на
довкілля і здоров’я людини.
перехід
2. Дбай про чистоту. Це означає що треба викинути упаковку до урни
безпосередньо після вживання її вмісту.
перехід
3. Біодеградуюча упаковка призначена для упаковок,що розкладаються і не
виділяють шкідливих речовин.
перехід
4.Ця зелена стріла позначає те,що виробник приймає упаковку на вторинну
переробку,заздалегідь оплативши її.
перехід
5. Цей знак означає що використаний продукт потрібно викидати у спеціально
призначені місця.
перехід
6.Це національний знак відповідності продукції вимогам безпеки.
перехід
в рядок

Про чистоту дбай і завжди пам’ятай знаки екологічного маркування
Круги на землю
Ми маєм думати не тільки про сьогоднішній день,а й про завтрашній
Пам’ятайте, що наша доля у долі рідної Землі і вона у наших руках! (за руки і
вгору)
Пісня
1.Не так давно проблема смітників була однією з найважливіших проблем у
нашому селі.
2. І ми зрозуміли просту істину: «Якщо людина не зробить так,щоб на Землі стало
менше сміття, то сміття зробить так, що на Землі стане менше людей»
3. І ми стали діяти спільно !
4. Наш учнівський та педагогічний колектив взяли участь в проекті Багриновецької
територіальної громади: «Чисте довкілля села Багринівці-запорука здоров’я його
мешканців»

5. Нашим девізом є:
Збережемо довкілля! Збережемо природу! Збережемо своє життя!
6. І наша громада виграла грантові кошти на які облаштували 10 майданчиків під
сміттєві баки для роздільного збору твердих побутових відходів.
7. 15 лютого 2019 р. у нашій школі проведено навчальний семінар тренінг –
Україна без сміття.
Мета заходу - сформувати потужний громадянський рух за сортування відходів в
Україні.
Покращити стан навколишнього середовища, залучаючи громади до сортування
сміття.
(буклети в зал)

Ми віримо, що Україна без звалищ - це особиста відповідальність кожного
громадянина України.
Аби зробити світ навколо чистим - почни з себе-почни сортувати власне сміття.
Якщо кожному вдасться навести порядок у власному сміттєвому відрі, цей новий
порядок пошириться на всю Україну.
8. Ми тільки вчимось сортувати сміття. Але все залежить від нас самих
Ми віримо! Ми можемо! Ми зробимо! Якщо діяти разом!
Пісня
Глянь на красу природи гарну
Щедра вона така
Лиш у Багинівцях прекрасне
Літо, весна й зима
Осінь на стіл у дім приносить
Овочі й фрукти теж
Це вітаміни для людини
Соки й добро без меж
Приспів:
Рідне моє село
Вічно живи й квітуй у світі,
Щастя даруй й добро
Ми мріємо про Багринівці – диво-сад,
Щоб жити в ньому кожен був би рад!
А тому ми не лише говоримо,
А й реальні добрі справи творимо.
1.Ми створили Багринівську екологічну стежину,яка проходить через с.Багринівці і
його околиці,які матінка природа щедро наділила своєю неповторною красою.
2.Все це наша мала Батьківщина,що поєднала в собі всі принади і щедроти
України.

Взяли букви журавлик
3.Всіх присутніх в цьому залі ми запрошуємо на нашу Багринівську гостинну
землю в захоплюючу мандрівку станціями нашої екологічної стежини,де можна
відпочити,оздоровитися з родиною і друзями.
4.А ще ми постійно проводим роз’яснювальну роботу по збереженню довкілля.
5.В найближчих планах ми готуємося до прильоту птахів.Виготовляємо шпаківні.
6.Щовесни проводим акцію «Збережемо первоцвіт!»
7.Ми активні учасники акції «Прибери планету», «Посади дерево»
8.Протягом багатьох років учні нашої школи беруть участ в операції «Джерело»

Ми – твоє майбутнє Україно,
Твої вірні доньки і сини.
І допоки пісня лине
Буде Україні на землі.

Пісня «Україна - це я»

Земля — унікальна планета Сонячної
системи, й унікальність її полягає перш за
все в тому, що на ній існує життя.
Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив
рідну планету з висоти космічної орбіти, не міг стримати
свого захвату, вигукнувши: «Яка прекрасна наша Земля!»
Окутана тонким блакитним серпанком атмосфери, як
коштовний діамант, сяє вона на фоні чорного вакууму
Космосу. Ось там, біля полюсу, видно білі крижані поля, ось
за ілюмінатором космічного корабля пропливають вершини
Гімалаїв, потім потяглись нескінченні океанічні простори,
вкриті білими спіралями циклонів.

Отже – все
залежить від нас

«Якщо б кожна людина на
клаптику землі своєї, зробила
все, що вона може, яка
прекрасна була б наша Земля»
А.П. Чехов

Збережімо Землю!

