У шкільному дворі ростимуть мухомори
«Оцей, у вигляді планети Земля чи оцей, у формі чаші? А, може, оцей, яскравий грибмухомор?»,– радились між собою старшокласники з ініціативної групи Краснопавлівського
багатопрофільного ліцею, роздивляючись відібрані конкурсні малюнки. У школі розпочали
проект «Сміттєзбірники на території ліцею» та оголосили конкурс на створення кращого
макету смітника.

«Дуже не приємно, коли гуляєш шкільним майданчиком, а навколо тебе
купи сміття. Ми задумались над цим питанням», – розповідає Олександр
Пальчик.
У конкурсі була задіяна вся школа:
від 1 до 11 класів. За його умовами, слід
було створити малюнок, зазначити
матеріал для виготовлення смітника та
підрахувати вартість. З десятків ескізів
ініціативна група відібрала 3 найкращі
проекти. Їх оцінювали за такими
критеріями: якість, складність виконання,
вартість та оригінальність.
Перемогли два проекти учнів десятого
класу та один – третьокласника.
Переможців нагородять грамотами та
заохочувальними призами, а результати
конкурсу оголосять в шкільній газеті та на
сайті ліцею.
Останнє ж слово – за міським головою
Борисом Григоровичем Бондаренком,
адже від нього чекають фінансової підтримки проекту.
Сьогодні міський голова завітав
до ліцею. Школярі показали йому
варіанти проектів. Сміттєзбірник у
вигляді чаші мер відкинув відразу і
пояснив: він асоціюється з бокалом та
алкоголем,
що
недоречно.
Ескіз

«сміттєзбірник-планета»
жовто-синіх
кольорів також викликав сумніви: «Я
вважаю, що цей проект є не зовсім
влучним. Адже він має прихований
натяк – ми ніби кидаємо сміття у нашу
планету».

Смітник у вигляді гриба-мухомора міському голові сподобався. Далі
стали обговорювати, з чого його виготовити, і мер порадив: матеріалом для
такого сміттєзбірника краще взяти не
бетон, а тонкий та товстий метали –
так конструкція буде легшою та
зручнішою в обслуговуванні (бо цю
роботу виконують здебільшого жінкидвірники). Домовились, що діаметр
смітника буде 0,5 метра, висота – 1
метр. Школярі планують встановити
8 сміттєзбірників
на
шкільному
майданчику. Їх буде виготовлено, як
пообіцяв міський голова, за кошти
місцевого бюджету на підприємстві
міста
Лозова.
Приблизний
час
встановлення смітників – червень
2014 року.
Як зауважив президент ліцею
Олександр Бадяєв, мета проекту полягає
не лише у встановленні сміттєзбірників, а,
насамперед, у вихованні розуміння: «чисто не
там, де прибирають, а там, де не смітять».
Члени ініціативної групи ліцею сподіваються,
що змінити ставлення школярів до проблеми
сміття, підвищити їх культуру допоможе
програма, яку вони розробили для учнів
молодших класів «Чиста планета».

Великі сподівання – й
на
рекламну
кампанію.
Разом
із
проектами
сміттєзбірників учні ліцею
створили низку плакатів із
соціальною
рекламою
«Збережемо природу разом.
Викинь сміття у смітник!». За
задумом, плакати із подібними
закликами з’являться не лише в школі, а й на дошках оголошень по всьому
селищу.
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