
У Малій Білозерці толока вирувала!

Написав Денис Кондратенко

  

Довгоочікувана весна прийшла і почала вбирати все живе в зелені шати, але разом із
цим принесла з собою багато роботи по впорядкуванню території після зими.

  

І саме цю екологічну проблему вирішила ініціювати команда учнів "ЕКОАРТ" Малобілозер
ської школи-і
нтернату "Дивосвіт"
на чолі з ментором – Вікторією Карнаух (вчителем образотворчого мистецтва) у рамках
Всеукраїнського освітнього проекту "Відкривай Україну".

  

Сільська влада на чолі з сільським головою, Сергієм Вікторовичем Вовком, підтримала
ідею команди
. І в п'ятницю 5 квітня всі небайдужі громадяни села, освітні заклади Білозерки,
працівники Сільської ради та Будинку творчості долучилися до Малобілозерської толоки
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«Я за чисте довкілля» по благоустрою парку відпочинку на території колишнього
колгоспу "Дружба".

      

Заздалегідь учасниками команди були розвішані оголошення щодо заходу, відбулися
зустрічі-запрошення у школах села.
Ц
е дало свій результат
-
на толоку зібралося безліч людей
! З
бирали сміття, загрібали опале листя, випилювали та виносили чагарники
, після чого на всіх чекав
смачни
й
обід, який був організований 
головою сільради.

  

Хочеться бачити своє село гарним, чистим та квітучим і саме тому, підтримавши свою
команду "ЕКОАРТ" в акції "Я - за чисте довкілля", учні Малобілозерської школи-інтернату
"Дивосвіт" цього дня теж вийшли на толоку. Перед класами постало завдання не тільки
обійти та прибрати територію села (колишнього радгоспу «Прапор»), а ще й посортувати
все сміття для простішої його утилізації.

  

Працювали дивосвітівські "санітари" з ранку й до обідньої пори, лишивши прибраною
значну частину території. Усе зібране сміття здали в пункт прийому вторинної сировини.
А це не мало: майже тонна скла, більше п'ятдесяти кілограмів пластикових та близько
десяти кілограмів залізних бляшанок.

  

Тож хочемо подякувати всім, хто вирував разом з нами в Малобілозерській толоці на
користь благоустрою та чистоти своєї місцевості, бо впорядковування та приведення до
належного естетичного стану території – це свідомий обов’язок кожної людини, ознака
нашої культури. Сподіваємося, що такі заходи стануть у нас доброю традицією і всі ми
будемо її активними учасниками, а не пасивними спостерігачами. Головне,
дотримуватись всім відомого вислову: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не
смітять».
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Зробімо нашу Україну ЧИСТОЮ!

  

Вікторія Карнаух, Олена Самойленко,

  

вчителі «Дивосвіту»

 3 / 3


