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День Землі 

22 квітня - Міжнародний день 

Землі - свято чистої води, чистої 

землі, чистого повітря. День на-

гадування про екологічні катаст-

рофи. Це день, коли кожна люди-

на повинна задуматися над тим, 

що ЗЕМЛЯ потребує турботи й 

захисту. Цей день покликаний 

об'єднати людей планети в справі 

захисту навколишнього середо-

вища, нагадати про те, що плане-

та, яка дарувала нам життя, уні-

кальна, її ми маємо оберігати. Ця 

проблема не має територіальних 

кордонів та 

мовних бар'є-

рів. 

Із метою 

п р о с ува н н я 

сталого управління й збереження 

природних ресурсів Генеральна 

Асамблея ООН на вісімдесят 

третьому пленарному засіданні 

20 грудня 2006 року зобов'язала 

уряди, систему ООН, відповідні 

неурядові організації, приватний 

сектор та інші суб'єкти доклада-

ти всі зусилля для підвищення 

поінформованості громадськості 

та розвивати програми з раціона-

льного використання, збережен-

ня та сталого розвитку природ-

них ресурсів. 

Саме тому цього року тради-

ційний День Землі  

приурочено до теми 

збереження природних 

ресурсів. 

Колеснікова Тетяна, 

 8-А клас 
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Українська народна астрономія 

Зоряне небо... Споконвіку воно су-

проводжувало земне життя наших пра-

щурів. Ясним сонячним днем і погожої 

зоряної ночі, ранніми осінніми вечора-

ми та весняними ранками небесні світи-

ла були разом із людиною, із її радоща-

ми й печалями, буднями та святами. 

Сьогодні вже важко встановити точно 

час, коли зоряне небо стало для наших 

предків і годинником, і компасом. Воно 

стало їхньою пам'яттю, бо закарбувало 

вірування й знання давно зниклих із ли-

ця Землі окремих людей і цілих народів. 

Небо перетворилося у своєрідне дзерка-

ло — стало відображенням життя наро-

ду: котився небосхилом небесний віз, 

палахкотіли небесні стожари, бродила 

небесна квочка з курчатами, ішла до 

криниці Дівка з відрами… Проте небо 

не завжди було привітним — воно поси-

лало дощі і грози, наводило спеку та ін-

ші, на думку людини, напасті, а тому, 

безумовно, давнім українцям хотілося 

прихилити до себе його ласку: щоб мати 

густо кіп на полі, багато роїв на пасіці, 

багато ягнят, телят, лошат; щоб мороз не 

поморозив жита, пшениці та всякої паш-

ниці; щоб у садку родило дерево, а у 

дворі плодилася птиця. Небо здавалося 

давнім українцям то полем, то морем, то 

просто кленовим листком, на якому на-

писані Сонце, Місяць і зорі; хмари зда-

валися лісами, дібровами, скелями, вата-

гою овець; зорі — копами на полі, або 

листом на воді; Сонце — соколом; блис-

кавка — терном або терновим вогнем.  

Які небесні світила повсякчас спосте-

рігалися в першу чергу нашими пращу-

рами? Звісно, - Сонце, Місяць і зорі. Са-

ме ці світила й отримували власні назви. 

Сонце — сила, що оживляє всю приро-

ду, — видавалося нашим предкам муд-

рим, сивим дідом, статним воїном чи 

вродливим юнаком (парубком). Досить 

часто уявляли його у вигляді колеса. 

"Колесом, колесом угору Сонце 

йде…" (із укр. народної пісні). Сонце 

було божеством (Дажбог, Ярило, Купа-

ло). Місяць був одним із головних аст-

рономічних символів наших пращурів. 

      В Україні про Місяць народ казав: 

"Це — предок Дідух, а зорі — то його 

рідня". 

    Виокремили на зоряному небі пра-

українців й окремі сузір'я. До наших 

днів дійшли лише деякі з цих назв. Най-

відоміша з них, звісно ж, — Великий 

Віз — четверо коліс та троє коней 

(семизір'я Великої Ведмедиці) — з'яви-

лося на зоряному небі наших пращурів 

у сиву давнину.  Сузір'я Малої Ведмеди-

ці здавна в Україні носить назву Пасіки. 

Інколи його називають Малим Возом — 

дається взнаки схожість цього семизір'я 

з ковшем Великої Ведмедиці. Сузір'я 

Оріона в праукраїнців отримало назву 

Плуг, Граблі, Полиця, Чепіги, а три зорі 

поясу Оріона — Косарі.  

Сучасне сузір'я Орла в Україні мало 

назву — Дівка з відрами. Легко здогада-

тися чому — через зовнішню схожість. 

А от не дуже виразне сузір'я  Дельфіна,  

що  міститься поруч із небесною Дів-

кою, слугувало праукраїнцям небесною 

               (продовження на с.3) 
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 Криницею. Саме до неї і йде по воду 

дівчина. Було б дуже дивним, якби на 

зоряному небі наших пращурів не знай-

шлося місця Пастуху. Одне з найвідомі-

ших сузір'їв нашого неба, сузір'я Воло-

паса (найкращий час спостережень — 

весна), у наших пращурів — Пастух або 

ж Пастух із гирлигою. Небесний Пас-

тух, мабуть, слідкує за небесним Биком 

Тельцем. Офіційна назва сузір'я — Те-

лець — має грецьке походження. В 

Україні воно отримало споріднену на-

зву — Бик Телець (Волос). Ще одна яс-

крава група зір, що спостерігається в 

наших краях у будь-яку пору року, бо не 

заходить  за     обрій, — сузір'я Кассіо-

пеї — отримало назву Борона.  

Нарешті, остання назва сузір'я, що 

дійшла до наших часів із далекого ми-

нулого, - це праукраїнська назва сузір'я 

Лебедя. Найяскравіша його частина на-

гадує звичайнісінький хрест. Отож, ма-

буть, не довго думаючи, наші пращури 

й присвоїли цій групі зір назву Хрест. 

На зоряному небі сузір'я Хреста міс-

титься посеред Чумацького Шляху. Цей 

шлях — примітна деталь зоряного неба 

Землі. Таку назву широка срібляста 

смуга, що перетинає зоряне склепіння 

від обрію до обрію, отримала від старо-

давніх греків.  

Про зорі в нашому народі здавна го-

ворили таке: “Зорі — діти Сонця і Мі-

сяця. Ясне Сонце — то господиня, 

Ясень Місяць — то господар, Ясні зір-

ки — то його дітки”. Українська назва 

лише однієї єдиної зорі збереглася в па-

м'яті народній до наших днів. Наші пра-

щури називали її Козою. Дивовижним є 

те, що в перекладі з грецької мови Ка-

пелла — коза.  

 Наші пращури були уважними спо-

стерігачами зоряного неба. Підтвер-

дженням цього є й те, що вони виділили 

в сузір'ї Бика Тельця окрему яскраву 

групу зір, назвавши її Квочкою 

(скупчення зір Плеяди). Про ці зорі го-

ворили так: "Квочка — одна велика, а 

коло неї штук сім - вісім меншеньких. 

Вона йде вперед, а за нею ті зорі куп-

кою". Плеяди ще інакше називали: Во-

лосини, Волосожар, Курка, Баби. "Коли 

Плеяди з'являються на небі, то відмика-

ють небо весняним дощам". У свій час 

Плеяди (Квочка, Баби) поділяли рік на 

дві частини: коли вони вперше сходять 

уранці — початок теплого періоду 

(літа), а коли вранці заходять — поча-

ток холодного періоду року (зими). По-

ходження назви "бабине літо", можли-

во, пов'язано саме з цим зоряним скуп-

ченням. Найвідоміша українська назва 

скупчення Плеяди — Стожари — збере-

глася до сьогодні та часто вживається в 

поетичних творах та піснях.  

Головко Наталя Володимирівна, 

 учитель фізики та астрономії 

ЕРУДОВАНОМУ ГІМНАЗИСТУ  
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Проблеми космології  

Ще в давніх людей виник інтерес до космо-

су. Вони помітили, що Сонце світить набагато 

яскравіше, ніж Місяць, що зміна дня і ночі має 

ритмічний характер. Уранці Сонце 

підіймається в певному місці, проходячи при 

цьому визначений шлях. Місяць циклічно 

змінює свою форму. У певному порядку 

розташовані на небі зірки. 

Уявлення стародавніх народів  

про форму Землі 

Піфагор Самоський (VI ст. до н.е.) та Ари-

стотель (близько 384–322 рр. до н.е.) першими 

висловили припущення про кулястість Землі:  

“Усе в природі повинно бути гармонійним 

і досконалим; найдосконалішим із геометрич-

них тіл є куля; Земля також повинна бути дос-

коналою, отже, вона – куляста!” (Піфагор). 

Космологія — учення про Всесвіт у цілому 

та про місце людства в ньому. Незважаючи на 

давність самого вчення, термін «космологія» 

був уперше введений філософом Крістіаном 

Вольфом  у 1730 році.  

Сучасна космологія грунтується на 

створеній А. Ейнштейном (1916 р.) загальній 

теорії відносності (ЗТВ), у якій було встанов-

лено, що розвиток і подальша доля Всесвіту 

значною мірою залежать від значення 

середньої густини речовини, яка його 

заповнює. При цьому особлива роль 

відводиться значенню критичної густини речо-

вини. 

Обсяг наших знань про Всесвіт зростає 

швидкими темпами, але чим більше ми 

дізнаємося про навколишній світ, тим більше 

виникає нових питань. Це нормальний шлях 

розвитку науки, особливо найбільш швидко 

розвивається її область - космологія. 

                           Ощепкова Юлія, 11 клас 
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Терміни проведення Дня Землі 

  Проведення Дня Землі — громадянська 

ініціатива, відкрита для приєднання будь-яких 

людей, груп і організацій.  

  Є два основні періоди його проведення: у 

березні (ближче  до  весняного рівнодення) і 

22 квітня. Перша "одноразова" акція цього дня 

пройшла 1970 року в США. Її успіх окрилив 

організаторів і з того часу святкування стало 

регулярним. Відомий американський політик і 

активіст сенатор Гай-

лорд Нельсон створив 

групу зі студентів під 

керівництвом Денніса 

Хайеса (студента Гар-

варду). Оскільки це був 

час активних сту-

дентських рухів, 

ініціатива привернула 

до себе багато уваги.  

Попри те, що сенатор і його "штаб" не мали 

ні часу, ні ресурсів для організації справді ма-

сових заходів, вони відбувалися. Як казав 

Г.Нельсон, "День Землі організовував себе 

сам". 

    Цього дня в різних країнах за традицією 

лунає Дзвін Миру, закликаючи людей відчути 

всепланетну спільність і докласти зусиль до 

захисту миру на планеті та збереження краси 

нашого спільного дому. Дзвін Миру — символ 

спокою, мирного життя та дружби, 

вічного братерства   та солідарності 

народів. І водночас — це заклик до дії в 

ім'я збереження миру і життя на Землі, 

збереження людини і культури.  

Перший Дзвін Миру встановлено в 

штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в 

1954 році. Він відлитий із монет - дитя-

чих пожертв із усіх континентів - і є 

символом глобальної солідарності лю-

дей Землі. У нього також вплавлені ордени та 

медалі, інші почесні знаки людей багатьох 

країн. Напис на Дзвоні промовляє: "Хай живе 

загальний мир у всьому світі". 

       1996 року такий же Дзвін установлено в 

штаб-квартирі ООН у Відні. Їх установлено 

ще в багатьох містах Японії, Німеччини 

(1989), Польщі, Туреччини (1989), Мексики 

(1990), Австралії (1992), Монголії (1993), Фі-

ліппін (1994), Канади (1996), Бразилії (1997), 

Аргентини (1998), Еквадору (1999), Узбекис-

тану (2003) та інших кра-

їн.  

       У Всесвітній день Зем-

лі - 22 квітня – пропонує-

мо замислитися над долею 

планети. Людство вже зро-

зуміло, що за всі вчинки 

мусить бути покараним, 

наприклад, за глобальне потепління - землет-

русами на Гаїті і в Китаї, бурями та тайфунами 

в Америці, потопами у Європі, і от тепер - вул-

канами. У кожного з нас, землян, сьогодні де-

далі більше підстав бодай на якусь мить відво-

ліктися від щоденних клопотів та замислитися 

над долею рідної планети. Вона ж бо - наш 

спільний дім, і порядок у цій великій вселенсь-

кій оселі напряму залежить від кожного.  

Корень Лариса Олексіївна,  

учитель географії 

День Землі проводять 

навесні для того, щоб  спону-

к а т и  л ю д е й  б у т и 

уважнішими до тендітного   

й  вразливого довкілля плане-



 

 

Earth Day Today 

As the millennium approached, Hayes agreed 

to spearhead another campaign, this time focused 

on global warming and a push for clean energy. 

With 5,000 environmental groups in a record 184 

countries reaching out to hundreds of millions of 

people, Earth Day 2000 combined the big-picture 

feistiness of the first Earth Day with the interna-

tional grassroots activism of Earth Day 1990. It 

used the Internet to organize activists, but also 

featured a talking drum chain that traveled from 

village to village in Gabon, Africa, and hundreds 

of thousands of people gathered on the National 

Mall in Washington, DC. Earth Day 2000 sent 

world leaders the loud and clear message that citi-

zens around the world wanted quick and decisive 

action on clean energy. 

Much like 1970, Earth Day 2010 came at a 

time of great challenge for the en-

vironmental community. Climate 

change deniers, well-funded oil 

lobbyists, reticent politicians, a 

disinterested public, 

and a divided environ-

mental community all 

contributed to a strong 

narrative that over-

shadowed the cause of 

progress and change. 

In spite of the chal-

lenge, for its 40th an-

niversary, Earth Day 

Network reestablished 

Earth Day as a power-

ful focal point around 

which people could 

demonstrate their 

commitment. Earth 

Day Network brought 

225,000 people to the National Mall for a Climate 

Rally, amassed 40 million environmental service 

actions toward its 2012 goal of A Billion Acts of 

Green®, launched an international, 1-million tree 

planting initiative with Avatar director James 

Cameron and tripled its online base to over 

900,000 community members. 

The fight for a clean environment continues in 

a climate of increasing urgency, as the ravages of 

climate change become more manifest every day. 

We invite you to be a part of Earth Day and help 

write many more victories and successes into our 

history. Discover energy you didn't even know 

you had. Feel it rumble through the grassroots un-

der your feet and the technology at your finger-

tips. Channel it into building a clean, healthy, di-

verse world for generations to come. 

                      Angel Boguslavska, 8-B 
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Air pollution 

Air pollution is one of the major problems of 

today. Millions of people all over the world live 

in areas in which the air is not safe to breathe. As 

for Russia, it is estimated that Altai is the region 

with the largest per cent of harmful substances in 

the air. In most cases air pollution is caused by 

people. 

One of the main sources of this type of pollu-

tion is industry. Numerous factories and plants 

release into the atmosphere a lot of waste such as 

poisonous chemicals and, what is worse, parti-

cles of heavy metals. This process not only pro-

duces harmful effects on the atmosphere, but in-

fluences man’s health as well. People suffer from 

lung diseases more and more often or have head-

aches, breathing such polluted air. 

Waste, created by people may occur in the 

form of gases or particles of solid and liquid mat-

ter which appear as a result of burning fossil fu-

els. Burning of garbage also contributes to the 

problem. 

One more dramatic thing is an increasing 

number of cars and other means of transport as 

their fumes penetrate into the atmosphere and 

destroy the ozone layer which protects the Earth 

from the dangerous light of the Sun. 

There is also a close connection between air 

and water pollution, the last one is called acid 

rain. It happens when sulphur and nitrogen com-

pounds mix with moisture of the air and fall to 

Earth in rain or snow. After that acid water flows 

into rivers and lakes, which become so polluted 

that no fish or plants can survive. 

Air is an integral part of the ecosystem which 

is absolutely essential for all the living beings to 

be alive, so it’s really important to make it clean 

and to take care of it. 

                                    Titov Vlad, form 8-B 

      Забруднення Забруднення Забруднення    

навколишнього середовищанавколишнього середовищанавколишнього середовища   



 

 

On April 22, people celebrate the Earth Day. 

They try to do all possible for saving the Earth 

because all the humanity is in the great red to the 

earth. We use natural resources that enables to 

live. 

This day has a great history. The first "one-

off" event of the day was in 1970 in the United 

States. Its success inspired the organizers, and it 

has become a regular celebration since that event. 

The famous American politician and activist 

Senator Nelson Haylord created a group of stu-

dents led by Dennis Hayes (Harvard student). As 

itwasa time of activestudents’ movements, the 

initiative has attracted- much attention. 

Although thesenato- rand his "staff" 

had neither the time nor-

resources toreallymass 

events, theyweretak-

ing place. As H. Nel-

son was saying, "Earth Day organ-

ized himself." 1971, thanks to the success of the 

first Day, senator Nelson proclaimed "Earth 

Week" (3rd week of April) asan annualevent 

thathas become very popularamongthe US popu-

lation. In the wake of social and political activ-

ism, awakened Earth Day, the US had adopted 

many laws and regulations relating to 

the environment (such as the Clean Air 

Act).  

On Earth Day in different countries 

traditionally sounds Bell of Peace, call-

ing people feel the Earth planetary com-

munity and endeavor to protect world 

peace and preserving the beauty of our 

common home. Bell of Peace- a symbol 

of peace, friendship and peaceful life, 

eternal brotherhood andsolidarityof na-

tions.At the same time- a callto action-

for the sake ofpeace andlife on Earth, 

the preservation of Human andCulture. 

The first Bell of Peace was established in the UN 

head quarter sapartments in New York 1954. He 

cast from coins - children's donations from all 

over the world – and is a symbol of global soli-

darity of the people of the Earth. He also has 

medals and other honorary signs of people in 

many countries. Inscription on Bell said: "Long 

live the general peace of the world." 

By the way, a lot of famous wise people was 

saying lots about the earth. “The clearest way into 

the Universeis through a forest wilderness.” ― 

John Muir. “Earth provides enough to satisfy 

every man's needs, but not every man's greed.” ― 

Mahatma Gandhi. “And forget not that the 

earth delights to feel your bare feet and 

the winds long to play 

withy our hair” ― Kahlil 

Gibran, The Prophet. 

“Earth's crammed with 

heaven...But only hew hosees, take soff his 

shoes.” ― Elizabeth Barrett Browning, Aurora 

Leigh.  

In this day everyone tries to be better, to make 

the world more peaceful, to help the Earth. So, 

let’s do this Day together! 

                          Valeria Zapolska, form 8-B  
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Water pollution 

      Water pollution is one of the famous and one 

of the largest problems in our world. People in 

Africa cannot drink clean water; their children die 

because a big part of our water has been polluted. 

Children in Kenya often have to go many kilome-

ters to collect drinking water. At all over 2 million 

people don’t have clean water. And we do not 

know how it will be in future. 

      But the pollute water killed animals and plants 

too. There is no ocean or sea, which is not used as 

a dump. Many seas are used for dumping indus-

trial and nuclear waste. This poisons and kills fish 

and sea animals. "Nuclear-poisoned" fish can be 

eaten by people. 

      Many rivers and lakes are poisoned too. Fish 

and reptiles cannot live in them. There is not 

enough oxygen in the water. In such places all the 

birds leave their habitats and many plants die. If 

people drink this water they can die too. It hap-

pens so because factories produce a lot of waste 

and pour it into rivers. So they poison water. 

      But we MUST keep our planet and water of 

our planet clean. If we want to live, we should 

guard our clean water and do not pollute them be-

cause we could live without food about a month 

but without water we could die in 4-5 days. Let’s 

keep our water clean!  

                         Lucie Mustafaeva, form 8-B 
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             We are Nature’s Children 
What is nature? Can you compare a rela-

tionship between man and nature in early times 

and then? 

Do new discoveries and inventions, new 

technologies make a dramatic impact on the 

planet which is our habitat? 

Are scientists, politicians, ecologists and 

the majority of common people beginning to 

understand that the damage to ecosystems can 

lead to real disasters when nothing could save 

the planet and life on it? 

Must man, being Nature's child, grow up 

fast enough to be able to protect Mother Na-

ture? How? 

These are the questions which trouble us 

more and more often nowadays. It's a terrible 

thing when man — the child kills his mother-

nature. This process goes on every minute. 

Therefore we can't be indifferent to it. 

Here are some interesting but at the same 

time horrific facts which make us stop and con-

sider what it is the most important for us – tran-

sient success or lasting pleasure. 

I’d like to tell you about the wrecks with 

their terrible consequences upon our nature.  

The Mary Rose sank near Portsmouth on 

19th July 1545 . She was carrying men and 

guns. It was a great disaster but, in fact, the 

Mary Rose is only one of thousands wrecks in 

the sea around Britain. A lot of the ships were 

carrying gold. 

     In October 1779, the Lutine - that's L-U-

T-I-N-E, sank near the coast of Holland. She 

was carrying gold. 

 The Association was carrying gold and sil-

ver coins when she sank. The Association went 

down near the Scillies on October 21st 1707. 

But not all ships were carrying gold and 

silver. The Earl of Abergavenny was carrying a 

mixed cargo of food and clothes when she went 

down in February 1805. She sank near Poole. 

That's P-double O-L-E.  

There are not so many disasters now. But 

modern cargoes can be very dangerous. The 

Torrey Canyon covered the southwest coast of 

England with oil. She sank on March 1967. The 

oil from the Torrey Canyon killed thousands of 

birds and fish. 

In September 1984 a very dangerous cargo 

went down near the coast of Belgium. The 

Mont Louis was carrying nuclear waste. She 

sank after a crash with a ferry. 

  So, we should take care of our native land, 

not to hurt it in any way, keep all the beauty 

and harmony for the next generations. 

 

                                              Ella Kozemko 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Ми - діти природи! 



 

 

      Our planet Earth is only a tiny part of the 

universe, but nowadays it's the only place where 

we can live. People have lived on our planet for 

many years. They 

lived and live on dif-

ferent continents, in different 

countries. People depend on their 

planet, the sun, animals and plants 

around them. Environment is eve-

rything in the world around us that 

surround and affects all life on 

earth, including the air, food, water, plants, ani-

mals and other. 

Environment is the place where we live. Since 

ancient time nature has served man, being the 

source of his life. For thousands of years people 

lived in harmony with environment and it seemed 

to them that natural riches were unlimited. But 

man's interference in nature began to increase 

with the development of civilization. Our ecol-

ogy becomes worse and worse with every new 

day. Many species of animals and birds are dis-

appearing nowadays. People destruct wildlife, cut 

down trees to make furniture. They forget that 

people can’t live without trees and plants, be-

cause they fill air with oxy-

gen. 

The protection of natural resources and 

wildlife is becoming a political program 

in every country. Numerous anti-

pollution acts passed in different coun-

tries led to considerable improvements 

in environment. In many countries puri-

fying systems for treatment of industrial waters 

have been installed, measures have been taken to 

protect rivers and seas from oil waters. 

But the environmental problems have grown be-

yond the concern of a single country. Their solu-

tion requires the co-operation of all nations. 

If we are unable to learn to use the environment 

carefully and protect it from damage caused by 

man’s activities, very soon we’ll have no world 

to live in. 

                               Liza Gordienko, form 10 

Our planet is in danger: air, water and land 

pollution have disastrous consequences which 

threaten human life on Earth. Every year world 

industry pollutes the atmosphere with about 1000 

million tons of dust and other harmful substances. 

Many cities suffer from smog. Vast forests are cut 

and burn in fire. Their disappearance upsets the 

oxygen balance. As a result some rare species of 

animals, birds, fish and plants disappear forever, 

a number of rivers and lakes dry up. The pollu-

tion of air and the world's ocean, destruction of 

the ozone layer is the result of man's careless in-

teraction with nature, a sign of the ecological cri-

ses. екологія і День Землі  

We must to save life on the planet not only 

for the sake of the present but also for the future 

generations. If we want to be healthy, to drink 

clean water and to breathe fresh air, we should 

take care of the environment and help improve 

our lives on Earth. 

Every year we celebrate Earth Day is an an-

nual event, celebrated on April 22, on which day 

events worldwide are held to demonstrate support 

for environmental protec-

tion. It was first celebrated 

in 1970, and is now coor-

dinated globally by the 

Earth Day Network, and 

celebrated in more than 

192 countries each year. 

Mariia Ponomarenko, 

form 10 
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Екологія України 

Ще в середині XX століття людство 

вступило в епоху науково-технічного 

прогресу, що посилило антропогенний 

вплив на природу.  

На жаль, Україна є однією з най-

більш неблагополучних у екологічному 

плані країн Європи. Фінансування при-

родоохоронних заходів зав-

жди здійснювалося за зали-

шковим принципом. Унаслі-

док цього економіка України 

перенасичена хімічними, 

металургійними та гірничо-

рудними виробництвами з 

застарілими технологіями.          

Люди необдумано експлуатують приро-

ду, а іноді просто не замислюються над 

наслідками своїх учинків. 

Загалом для українців характерне 

дбайливе ставлення до своєї землі, при-

роди, навколишнього середовища в ці-

лому. Але будь-яке суспільство, підні-

маючись на вищі щаблі науково-

технічного    прогресу,   удосконалюю-

чись, як правило, завдає природі неви-

правної шкоди. Тому людина опиняєть-

ся в замкненому колі: залежить від при-

роди, але, прагнучи поліпшити своє 

життя, цю природу знищує. 

Сьогодні перед Україною дуже гост-

ро постала проблема екологічного за-

хисту її громадян, зріс інтерес уряду до 

екологічних питань. Українці намага-

ються перебудувати свої взаємини з 

природою: застосовують програми що-

до економного використання  ресурсів, 

контролюють рівень забруднення біос-

фери відходами виробництва, прово-

дять оздоровчо-гігієнічні заходи, погли-

блюють наукову й виховну роботу з 

екології. Однак зрозуміло, що цього бу-

де замало, якщо кожен із 

нас не налаштується на 

дбайливе ставлення до не-

ньки-природи, нашої году-

вальниці, на усвідомлення   

себе   частиною великої сі-

м’ї, яка, потрапивши в бі-

ду, намагається вижити та 

продовжитися в майбутніх поколіннях. 

Тому так важливо плекати в серці лю-

бов до своєї Батьківщини, ділитися цим 

почуттям із іншими, передавати нащад-

кам. 

Нині природа України потребує на-

шого захисту.  

Саме тому кожен із нас мусить усві-

домити, наскільки важливо піклуватися 

про природу рідної землі, не шкодити 

їй. Потрібно нарешті зрозуміти, що лю-

дина — це частинка великої матері-

природи, яку не слід підкорювати, а 

треба жити з нею у гармонії. Любити 

та берегти рідну землю, дбати про її 

благополуччя — ось у чому полягає па-

тріотизм.  

          Мазаєва Маргарита, 8-А клас 



 

 

Бережіть природу!      

Природа!.. Мабуть, найбільшу насолоду й 

радість, найпалкішу любов до рідного краю, 

до життя викликає спілкування з природою. 

Вона завжди чарувала й чарує, хвилювала й 

хвилює кожного з нас! Шепіт  води, зелених 

дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і 

розмаїття квітів – усе це дорога серцю, ні з 

чим не зрівняна природа рідного краю.  

       І як же сьогодні ми віддячуємо за це все? 

Людство бере, а точніше відбирає у природи 

десятки мільярдів тонн речовин і матеріалів 

на свої потреби, повертаючи їй 20 мільярдів 

тонн відходів, які 

забруднюють Зем-

лю. 

    Рослинний по-

крив планети вже 

не в змозі переро-

бити вуглекислий 

газ, який виділяєть-

ся при згоранні па-

лива. До того ж лі-

си зникають із ве-

личезною швидкістю: зелене вбрання Землі 

щорічно скорочується на 1%. Ще 200 років 

тому життєдайні ліси вкривали більше поло-

вини площі України, сьогодні -14%. 

      Міліють ріки, замулюються озера, убо-

жіє Світовий океан, пустелі поглинають ро-

дючі ґрунти. 

      Людство стоїть на порозі екологічної 

катастрофи: парниковий ефект і зменшення 

озонового шару в стратосфері; проблема чис-

тої води та кислотні дощі є причиною 70% 

ракових захворювань; щорічно планета втра-

чає десятки видів тварин, які заносяться до 

Червоної книги. 

Кожної години на нашій планеті відбува-

ється катаклізм: 

 1700 акрів продуктивної землі стають пу-

стелею; 

 близько 2000 дітей помирають із голоду; 

 55 чоловік отруюються й гинуть від пес-

тицидів та інших хімічних речовин; 

 1000 чоловік помирають від отруєння во-

дою; 

 2000 тонн кислотних дощів випадають у 

північній півкулі; 

 5-6 видів тваринного та рослинного світу 

зникають; 

 знищується більше 51 акра тропічних лі-

сів, які є легенями нашої планети; 

 знищуються 50 тонн 

родючих ґрунтів через не-

правильне їх використан-

ня; 

 виділяється більше 

12000 тонн вуглекислого 

газу в атмосферу. 

Поки ще не пізно, маємо 

хоч щось  зберегти! 

То ж давайте прислухаємо-

ся до етичних правил пово-

дження на Землі: 

- люби й шануй Землю, яка благословляє 

життя й управляє ним; 

- не вважай себе вищим за інші істоти й не 

поводься так, щоб вони зникали; 

- будь вдячним тваринам і рослинам за їжу, 

яку вони тобі дають; 

- не занапащай і не забруднюй багатств Зе-

млі зброєю війни; 

- намагайся відновлювати її виснажені си-

ли; 

- не обкрадай майбутні покоління, виснажу-

ючи та забруднюючи Землю; 

- споживай дари Землі помірно, бо всі її ме-

шканці мають рівні права на її багатства. 

                Гончаренко Роксолана, 7-А клас 
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Природа нам  як рідний дім,  

Вона усім  як мати. 

Щоб лад завжди був у домі тім, 

Про це нам треба дбати. 

Не рви, не знищ та не зруйнуй – 

Це заповідь для тебе , 

Красу планети не зіпсуй –  

Вона одна під небом.  
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24 квітня 2015 року в гімназії пройшов 

День цивільного захисту. Це завершальний 

етап щорічного навчання учнів із курсів Осно-

ви здоров’я та Захист Вітчизни, на якому за-

кріплюються отримані теоретичні знання про 

небезпеку, що трапляється або може виникну-

ти на відповідній території, про її причини, 

наслідки для людей і навколишнього середо-

вища, та відпрацьовуються практичні дії з 

особистої безпеки й захисту учнів під час над-

звичайних ситуацій. 

У всіх класах пройшли виховні години, 

проведені цікаві й пізнавальні бесіди. 

До уроку фізики «Вплив радіації на живі 

організми» учні 9 класу підготували змістовні 

презентації. 

Учні 6 та 7-А класів виготовили ватно-

марлеві пов’язки. 

До уроку з Основ здоров’я гімназисти під-

готували цікаву інформацію та презентації: 

«Вибухонебезпечні предмети, поводження з 

ними»; «Як правильно перев’язувати при по-

раненнях»; «Перша долікарська допомога в 

разі виникнення надзвичайних ситуацій». 

Учні 8-Б класу мали цікаву зустріч із учас-

ником АТО Суховим О.П. 

                    Сучеван Марія Леонтіївна 
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25 квітня 

2015 року в гімназії «Ерудит» відбувся інтеле-

ктуальний марафон. 

Учасники  демонстрували свої знання з біо-

логії,    екології    та    хімії.  Творчий    підхід,  

 

 

 

 

кмітливість та оригінальність проявила ко-

манда учнів 9 класу, капітан Кірик Діана.  

     Друге місце посіли учні 8-А класу. 

 

 



 

 

Біль та мужність  

Чорнобиля 

В історії нашого народу є 

чимало скорботних дат, 

спогадів, які пронизують 

серце гострим болем. Одна з 

них – 26 квітня 1986 року, 

коли над квітучим Поліссям 

здійнявся в нічне небо 

з л о в і с н и й  в о г о н ь 

радіаційного вибуху. Чор-

ною плямою позначилася на 

нашій блакитній планеті 

трагедія Чорнобиля. Ця 

біда назавжди залишить-

ся в пам’яті людей як за-

стереження того, що нау-

ково-технічний прогрес 

може приносити й гіркі 

плоди. Людство ще не 

з н а л о  т ех н о ге н н о -

екологічної катастрофи 

таких масштабів. 

   Манько Ліна Анатоліївна, 

куратор 7-Б класу 
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