Житомирський міський центр науково-технічної творчості
учнівської молоді
НАКАЗ
від 16 квітня 2021 року

№39

Про організацію і проведення
екологічного тижня
«Любімо світ, в якому ми живемо!»
Відповідно до плану роботи ЖМЦНТТУМ на 2020-2021 навчальний рік,
з метою активізації та залучення учнівської молоді до участі в
природоохоронній роботі та пропаганді екологічних знань
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 19 по 25 квітня 2021 року в ЖМЦНТТУМ екологічний тиждень
«Любімо світ, в якому ми живемо!» (дистанційно).
2. Затвердити план проведення екологічного тижня «Любімо світ, в якому ми
живемо!» (Додаток).
3. Керівникам гуртків:
3.1. При підготовці до екологічного тижня керуватись планом проведення
даного заходу.
3.2. Залучити максимальну кількість вихованців до участі у заходах.
3.3. Результати проведених заходів фіксувати у щоденних звітах.
4. Завідувачам відділів Басюк Т.В., Єфіменко А.В., Зайцю І.В., методистам
Петровській І.М. та Вітюк О.О.:
4.1. Сприяти участі вихованців, педагогів та батьківської громадськості у
заходах екологічного тижня.
4.2. Узагальнити матеріали за результатами екологічного тижня та сформувати
звіти до 26.04.21р.
5. Методисту Вітюк О.О. за результатами проведеного екологічного тижня
видати підсумковий наказ.
6. Завідувачу відділом організаційно-масової роботи Зайцю І.В. оприлюднити
результати екологічного тижня на сайті закладу.
7. Контроль за виконанням наказу покласти і а заступника з НВР Шубіну О.П.

Директор
Виконавець: Вітюк

В.А.Васьківський
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

-Участь у обласному екохабу
«Чорнобиль-минуле, сучасне,
майбутнє»
-Участь у Всеукраїнському
конкурсі дитячого екомалюнка
«Книга і діти, екологія і світ»

20.04.21р.

Вітюк О.О.,
Кумечко ЕВ.

20.04.21р.

Радецький О.О.,
Штиль-Маковська
Л.О.
Кер. гуртків

Інформаційні хвилинки - цікавинки Впродовж
з питання «Здорова планета-здорова тижня
людина»
Проведення екологічної вікторини
Впродовж
«Музей природи»
тижня

Екомандрівка:
-виставка кращих робіт вихованців
гуртка «Бісероплетіння» «Яскравий
світ метеликів»;
-виставка кращих робіт «Квітковий
вернісаж» вихованців гуртка
«Народне мистецтво»

Впродовж
тижня

-естафета « Жива водиця»;
-фотовиставка «Барви життя»
Міні - лекторій природоохоронного 23.04.21р.
спрямування «Цікаво про природу
та екологію»
Екологічний тренінг-подорож «3
За розкладом
природою живи у дружбі»:
-зупинка «Правила поводження у

Вітюк О.О.,
Селюченко Н.М.,
Петровська ЕМ.,
Меркулова Ж.О.,
Августинович Н.Л.

Еерасимчук Е.В.

Алейнікова О.А.

Мінчук А С.
Радіонова Н.Е
Леон К.О.

Пшеничнюк Е.С.,
Пшеничнюк О.А.

лісі»;
-зупинка «Лікарські дерева
України»;
-зупинка гра «Впізнай мене»
7.

КІНОЛ ЕКТОРІЙ
Впродовж
Перегляд науково-популярних
тижня
фільмів на екологічну тематику про
забруднення планети Земля)з
наступним обговоренням

Басюк Т.В.,
Маєвський А.П.,
Алейнікова О.А.
Дурицька С.В.,
Єфіменко А.В.
Петровська І.М.,
Молотовська Г.А.,
Трухній В.М.
Давидовський С.С.,
Кумечко І.В.
Меркулова Ж.О.,
Шафіков М.Р.

8.

Майстер- класи природоохоронного
спрямування:
-аромоторбинка «Цілющі трави»;
-аромоподушка «Пахучі трави»;
-виготовлення захисної маски
«Захисти себе-збережи природу»;

Впродовж
тижня
Черваток Н.Р.,
Пустовойт Н.О.,
Розбіцька-Голуб
В.В.

-«Друге життя» (вироби із
вживаних матеріалів)
9.

Усний журнал «Збережи своє
здоров’я»

10.

Виставка малюнку в графічному
редакторі Point:
- «Планета Земля в небезпеці»;
- «За життя без сміття»

11.

Бесіди природоохоронного
спрямування:

Селюченко Н.М.,
Августинович Н.І.,
Меркулова Ж.О.
Шубіна О.П.

За розкладом
Шостачук Г.М.,
Філінський В.Р.
Впродовж
тижня

• «Альтернативні джерела
енергії:сучасність та
майбутнє»
• «Транспорт майбутнього»
12.

Участь в акції «Птахи прилетіли»

Хмара В.О.

24.04.21
25.04.21

Шафіков М.Р.,
Єфіменко А.В.
Заєць. І.В.,
Мінчук А.С.

/

13.

Заходи , присвячені Міжнародному
дню Землі:
«Розумна чистота» (лекції та
майстер-класи
з
виготовлення
органічних засобів прибирання та
гігієни)

22.04.21

Петровська І.М.,
кер. гуртків

