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   Екологічну ситуацію в Тернопільській об-

ласті можна охарактеризувати як складну. 

Особливе занепокоєння викликає стан водой-

мищ та ґрунтів області. Дуже негативно по-

значається на екологічній ситуації наявеість 

смітників поблизу річо, озер та інших водойм. 

   Ґрунти нашої області - велике національне 

багатство, яке необхідно правильно викорис-

товувати та охороняти. Сьогодні значна части-

на ґрунтів внаслідок недбалого користування 

у господарстві руйнується. Змінюється струк-

тура ґрунтового покриву. 

   Особливо неприємно, що люди, знаючи про 

поганий еколого-санітарний стан області, самі 

допомагають його погіршувати. У багатьох 

місцях відпочинку міста й області (парки, 

сквери, ігрові майданчики, табори відпочин-

ку) екологічний стан викликає занепокоєння. 

Біля красивих зелених дерев, квітів лежить 

сміття. Ще гірше, коли сміття знаходиться 

поруч з оздоровчим табором. Цього року я 

відпочивала в таборі -«Ромашка», який знахо-

диться у П’ятихатках, і бачила своїми очима 

таку проблему. Так про який оздоровчий табір 

можна говорити? Про яке оздоровлення? 

   В останні роки збільшується кількість зника-

ючих видів тварин і рослин. Відбувається 

процес заміни корінних видів рослин на бу-

р’яни. Зникають вони не тільки через брако-

н’єрство, але й тривалий антропогенний тиск, 

який також впливає на стан навколишнього 

середовища. 

    Якщо таке становище залишиться, або на-

віть погіршиться, то людству буде загрожува-

ти вимирання, як динозаврам. Як підтвер-

дження цього, чисельність населення України 

знизилась приблизно на чотири мільйони. І як 

житиметься нашим кащадкам-з такою еколо-

гією? 

   Отже, люди, бережіть природу - це наш дім! 

 Матеріал підготувала  

учениця 10 класу Оксана 

 

Люди, схаменіться! 

Допоможи рідному місту! 

Зверніть увагу: 

 Щорічно кількість сміття в 

нашій країні збільшується на 1 

млрд. тонн; 

 Кожного дня наші смітники 

поповнюються на 2 739 326 

тонн; 

 Дослідники повідомляють , що 

стан довкілля у Тернополі  по-

гіршується з кожним роком; 

 Жителі Тернополя все ще 

оговтуються від екологічної 

кризи, яку пережили в 2011 

році; 

 Соціологічні опитування пока-

зали, що  40% молоді зовсім не 

піклуються про стан довкілля, 

не знають правил поведінки на 

природі, не переймаються 

високим рівнем забруднення. 

Читайте у номері: 

Люди,  схаменіться! -

стаття про екологічні 

проблеми Тернопільщи-

ни 
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Газета виходить за підтримки навчального проекту INTEL в Україні                                                       
INTEL— твій шлях до майбутнього 

Прокиньтесь, люди!  

Опам'ятайтесь, люди! 

Земля жива кричить 

од болю!  

Рятуйте Землю.  

Планету. Зону. Землі 

не буде,  

і нас не буде!   

Випуск 1  

Листопад, 2012 
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Мій внесок в охорону і збереження  
природи  

(твір-оповідання на основі власного 
досвіду) 

Поля, ліси, луки, річки, озера, люди, тварини, квіти і    

птахи — все це природа, яка навколо нас. Вона дуже 

ціка    ва і красива. Щоб не загубити цю красу, треба 

охороняти і   зберігати природу. Щоб були ліси, не треба 

шкодити  

            деревам. Щоб була   риба, треба берегти ріки, моря та озера. Бе-

регти при- роду — це означає берегти Батьківщину. Ось що було взимку.  

Одного разу ми вирішили допомогти птахам і зробили годівницю. Насипали туди насіння і зерна та понесли її в 

ліс. Там ми повісили годівницю на берізку і стали чекати. Та ось прилетіла синичка, потім снігур й горобець, а потім інші птахи. Ми 

стежили за птахами, бачили, як вони дзьобають насіння, і раділи. Потім прилетіли ще птахи. Вони штовхалися, цвірінькали і, ма-

буть, теж раділи.  

Увечері ми пішли додому. І потім кожного дня ми носили їжу птахам у ліс. Так ми допомагали птахам пережити сувору зиму.  

Надіслав учень 5 класу Роман 

Увага! Конкурс! Увага! Конкурс!   
Пропонуємо вашій увазі конкурс на кращий твір про 

свій внесок в охорону прроди та довкілля. В конкурсі 

можуть приймати участь учні 3-6 класів. Щоб дізнатися 

про умови конкурсу, звертайтесь до редакції, або над-

силайте твори на електронну пошту редакції. 

www.ekoshkola@ukr.net . 

Головні редактори: учні 10 класу Максим, Оксана та учні 11 класу Олександр, Ольга.  

Екологічні проблеми України 
За даними Міністерства природних ресурсів і екології, у нашій країні щороку утворюється майже 2 млрд тонн різних відхо-

дів, 2/3 з яких — розкривні, шахтні та інші гірські породи. Тільки переробка сільськогосподарської сировини дає щороку 450 млн 

тонн відходів. Зростання населення і масштабів виробництва спричинило виникнення регіональних екологічних проблем. Головни-

ми причинами екологічної напруги стали: широкомасштабна розробка надр і видобуток мінеральної сировини (Кривий Ріг, Дон-

бас, Львівсько-Волинський басейн, Прикарпаття); спорудження каскаду водосховищ на Дніпрі що призвело до замулення його 

природної екосистеми; катастрофи Чорнобильській АЕС; необмежене нарощування в минулі десяти потужностей атомної енерге-

тики; необґрунтоване осушення заболочених і перезволожених територій на Поліссі; надмірна концентрації виробництва в містах, 

особливо великих; відставання темпів відновлення від вирубки лісів па Поліссі й у Карпатах; масове проведення зрошувальних 

меліорацій у Причорномор'ї. Усе це призвело до процесів засолення, зменшення родючості ґрунтів і виснаження водних ресурсів. 

За матеріалами сайту “Земля—наш дім” http://sarnyparostok.com.ua/ 

Останніх кілька років ми все частіше чуємо по телебаченні, 

в школі, ні вулиці про погі-

ршення стану екології.  

   Нам розказують про за-

бруднення річок, засмічен-

ня лісів, вимирання тварин 

і птахів. Ми знаємо про те, 

що треба берегти природу, 

любити і шанувати ліс, 

тобто охороняти довкілля.  

   Тож яким способом шко-

лярі можуть охороняти навколишнє середовище?   

Недавно в нашій школі проводилась акція “Зміни світ”, у 

якій приймали участь майже всі вчителі та учні нашої школи. 

Однією з цілей цієї акції була охорона навколишнього середо-

вища, яка полягала в тому, щоб прибрати територію парку, 

підготувати її до зими. 

Ось в чому полягала наша участь. Один день в тиждень ми 

ішли у парк і прибирали доріжки, складали сміття у пакети і 

виносили у смітники. Крм того, учні молодших класів роздава-

ли перехожим брошурки із закликом допомогти нам, попрацю-

вати трошки на благо нашого довкілля. Було багато людей, які 

погодились нам допомагати.  

Незважаючи на те, що робота була не з легких, всім було 

весело і цікаво, адже наші вчителі організовували роботу у  

вигляді гри, змаган-

ня. Всім дуже спо-

добалось, всі були 

повні позитиву. 

Виявилось, що пра-

цювати разом дуже 

приємно і весело.  і 

дуже шкода було, 

що термін акції 

підійшов до закін-

чення. 

   Після закінчення акції ми проводили анкетування у 

школі і обчислили, що майже 85% учнів нашої школи не 

проти повторити таку акцію.  

    Ми дійшли висновку, що якби хоча б кілька шкіл міста 

Тернополя час від часу проводили такі акції, то наше місто 

було б набагато чистішим і красивішим.  

   Ми закликаємо всіх жителів Тернополя не шкодувати сво-

го часу і сил, якщо вам випаде нагода зробити добре діло для 

нашого рідного міста. 

Підготував учень 10 класу Максим 

Який внесок в охорону довкілля можуть зробити школярі? 

http://sarnyparostok.com.ua/

