Земля – наш спільний дім
20-21 березня 2019 року на базі КЗ «Полтавська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області» відбувся
міський етап Всеукраїнського конкурсу-огляду екологічних агітбригад та
екологічних театрів (шоу) закладів загальної середньої освіти, який
проводиться з метою активізації екологічного руху, виявлення, поширення
нетрадиційних форм роботи учнівських колективів у русі за екологічну
безпеку, пошуку і розвитку талантів та обдарувань, привернення уваги
місцевої влади, громадських, державних організацій до екологічних проблем
Полтави.
Цього року колективи екологічної просвіти (екологічні агітбригади,
театри (шоу) обрали тему «Земля - наш спільний дім». Учасниками конкурсуогляду стали учнівські колективи 19 закладів загальної середньої освіти міста
Полтави.
Виступи команд оцінило компетентне журі, членами якого були
представники
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благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста виконавчого комітету
Полтавської міської ради, Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка, Полтавської державної аграрної академії.
До роботи журі конкурсу-огляду долучилася завідувач кафедри ботаніки,
екології та методики навчання біології Валентина Володимирівна Оніпко, яка
відмітила що захід пройшов вдало, виступи команд були цікавими і
неповторними.
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майстерності, оригінальністю сценаріїв, декорацій, відповідністю костюмів,
актуальністю порушеної екологічної проблеми.

Серед екологічних агітбригад:
1 місце – агітбригада «ЕКОПІПЛ», ЗЗСО № 30;
2 місце – агітбригада «Зорепад», Полтавська гімназія № 32;
2 місце - агітбригада «Соняшник», Полтавська гімназія № 13;
3 місце – агітбригада «Юні екологи», ЗЗСО № 36;
3 місце – агітбригада «Екозахисник», ЗЗСО № 29;
3 місце – агітбригада «Екопокоління», ЗЗСО № 22.
Серед екологічних театрів (шоу):
1 місце – театр (шоу) «Друге дихання», ЗЗСО № 35;
2 місце – театр (шоу) «ЕКО-33», Полтавська гімназія № 33;
2 місце – театр (шоу) «Атрум», ЗЗСО № 34;
3 місце – театр (шоу) «Першоцвіт», ЗЗСО № 34;
3 місце – театр (шоу) «Паросток», ЗЗСО № 19;
3 місце – театр (шоу) «Формула життя», ЗЗСО № 4.

Журі зазначило, що особлива роль в екологічному вихованні належить
учнівським екологічним колективам. Їх діяльність сприяє формуванню в
школярів та мешканців міста почуття відповідальності за стан довкілля,
усвідомлення, що людина є часткою природи та необхідності дотримання
природоохоронного законодавства.
Особливо ціниться у виступах агітбригад підняття актуальної
екологічної проблеми (постановка проблеми, шляхи її вирішення, досягнуті

результати), відображення власної активізації екологічного руху в місті,
наявність однакових костюмів, емблеми, динаміка виступу: відсутність пауз,
використання у виступі уривків танцювальних композицій та пісень, а не
цілих творів.
Ми сподіваємось, що звернення агітбригад почують всі. Кожен
зрозуміє, що збереження навколишнього середовища сьогодні означає —
збереження життя на Землі!

