
Зберегти нашу Землю! 

  

У ці весняні дні природа 

обдарувала нас ласкавим 

сонячним теплом, сніжно-

білим цвітінням, 

яскравими фарбами і 

свіжими запахами трав, 

молодого зеленого  листя. 

Здається, що з кожною 

новою весною розквітає 

душа кожного з нас з 

новими мріями, надіями, 

посмішками і світлом.  

У ці дні, як ніколи, 

відчуваєш, що ми - діти Природи, саме від неї  беремо свої сили, енергію, красу. 

Але чому ж тоді узлісся лісів перетворюються в сміттєві звалища, а чисті річки - в 

стічні канави? Чому безжально вирубуються дерева - єдині джерела кисню, а ми в 

містах звикаємо дихати дикою сумішшю вихлопних газів, СО2, канцерогенних 

речовин? 

Як зберегти нашу прекрасну Землю і все живе на ній? Що залежить особисто від 

кожного з нас у вирішенні екологічних проблем нашого суспільства? 

Хочу навести  цитати з творчих робіт наших студентів, присвячених Дню Землі:                                            

  «Насамперед приходить у голову відповідь - Та нічого ти один не зробиш, що 

може залежати особисто від мене? Але потім, походивши з цією думкою декілька  

днів, я все більше розумію, що маленькі вчинки кожного разом призводять до 

великих змін: адже кожному під силу сортувати сміття, економити воду, винести з 

лісу залишки  свого пікніка. 

... Не соромся  зробити  зауваження  тим, хто вважає нормальним бруд і сміття в 

місцях відпочинку, недопалки біля входу в академію! 

... А чим ми дихаємо в місті? Адже це не повітря, а суцільні вихлопні гази. Ти 

можеш пересісти на велосипед, як зараз модно у Західній Європі, або хоча б 

поставити фільтри на вихлопну трубу свого автомобіля. 

... Нам необхідно підвищувати рівень знань з екологічної етики та екологічної  

психології, вивчати ці науки як окремий предмет. 



... Від нас залежить можливість виховати в своїх дітях почуття любові й поваги  

до природи. 

... Всі стурбовані існуючим станом навколишнього середовища, але всі 

переживання залишаються лише на словах. 

...А починати треба з себе, свідомо змінивши усталені звички :  не купувати 

первоцвіти, занесені в Червону книгу; не дозволити зрубати дерево біля твого 

будинку й посадити нові; не викидати поліетиленові пакети й пляшки; взяти 

участь у суботниках. 

...А мені здається, потрібно підтримувати вміння бачити красу у навколишньому  

світі, влаштовувати  фотовиставки, екскурсії, конкурси, акції. Я хотіла б брати в 

цьому участь. 

...Гуляючи по чистому зеленому місту, я знаю, що тут є і мій внесок. Якщо 

людина говорить, що вона нічого не може зробити, - це лише виправдання її 

байдужості та бездіяльності. 

...Адже з крапель складаються річки. Кожне наше зусилля, помножене на число 

учасників - велика сила! 

  

Щади зверей и птиц, 

Деревья и кусты. 

Ведь это все слова, 

Что царь природы – ТЫ! 

 

Ты только часть ее, 

Зависимая часть. 

Что может без нее 

И мощь твоя, и власть? 

  

(Наведено цитати з творчих робіт студентів Альохіної  Веронікі, Білащук Ганни, 

Діденко Ірини, Мялик Тетяни, Журавель Дмитра, Кияшко Артура, Дубова Андрія, 

Смолки Євгенії, Філонової  Кіри,  Булавчук Анжеліки,  Патоки Тетяни, Водько 

Ольги). 

  

 


