Бережіть воду!

освіти м. Слов’янська, відділу по справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Слов’янської міської
ради, працівники басейнового управління, ЗМІ.
Ці заходи за традицією проводяться в басейновому управлінні і супроводжуються виставкою
робіт учасників конкурсу, святковою концертною
програмою за участі міських колективів самодіяльності та аматорських колективів навчальних
закладів.

Досвід проведення конкурсу в 2007, 2008, 2009
та 2010 роках показав, що молодь готова активно
приймати участь в обговоренні екологічних
проблем, їх турбує стан навколишнього природного середовища, вони мають особистий погляд
на ситуацію.

За визначенням Європейської економічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тисяч м3 на рік на людину, вважається
водонезабезпеченою. Відповідно до цього показника в Україні існує дефіцит водних ресурсів:
у середньо водні роки на одну людину припадає
1,09 тис.м3, а у маловодні – 0,52 тис.м3 води.
Ситуація значно ускладнюється нашим марнотратством, адже норма водоспоживання в містах
України вдвічі перевищує норматив у розвинутих країнах і становить 350 л на добу на одного
мешканця, тоді як реальні витрати води перевищують нормативи у 2 – 3 рази.
На що ж витрачається така кількість води? Що
ми можемо зробити, щоб витрачати її менше? Можливо, достатньо лише змінити наші деякі звички?

Що можна зробити:
1. Не залишайте крани відкритими! Своєчасно їх
ремонтуйте!
2. Мийте посуд та овочі в непроточній воді, а потім
виполіскуйте в проточній!
3. Приймаючи душ, Ви витратите лише 20 – 30 л
води, крім того, душ є більш гігієнічним.
4. Набравши воду у склянку, Ви зменшите витрати
з 5 л до 200 мл!
5. Користуйтесь посудомийною або пральною машинами при їх повному завантаженні!
6. Не поливайте сад чи город водопровідною водою!
7. Не мийте автомобіль у річках та водоймах.
Пам’ятайте, вода – джерело життя!

Бережіть її!

Річка
очима
дітей

Річка Сіверський Донець — основна водна артерія Донбасу. Могутня, красива. Вона бере свій
початок у Росії, на поблизу м.Бєлгород, та впадає у
річку Дон в Ростовській області також на території
Росії.
Річка – це водяний потік, що протікає по чітко позначеному руслу. Ріки наповнюються водою з
атмосферних опадів, а також підземними водами, і
є складового кругообігу води в природі.
Русло завжди перебуває на дні більш широкого
поглиблення в рельєфі, що називається річковою
долиною. Знижена частина річкової долини, що
затопляється водою, називається заплавою. Кожна
ріка має джерело та гирло.
Річки, що безпосередньо впадають в океани,
моря, озера, або губляться у пісках та болотах називаються головними, а ті, що впадають у головні
річки – притоками. Головна річка з усіма припливами утворюють річкову систему, яка характеризується густотою річкової мережі.
Поверхня суші, з якої річкова система збирає
свої води, називається водозбором, або водозбірною площею. Водозбірна площа разом з верхніми
шарами земної кори, що включає в себе дана річкова система, і відділена водорозділами називається річковим басейном.

Конкурс дитячої творчості
«Сіверський Донець очима молоді». З метою
поширення відомостей про водні об’єкти басейну р.Сіверський Донець у 2007 році Сіверсько-

Донецьким басейновим управлінням водних
ресурсів спільно із громадською органі- зацією «Сіверський Донець – Відродження» було започатковано традицію щороку відзначати День Сіверського
Дінця.
В рамках заходів, присвячених Дню Сіверського Дінця, щороку проводяться конкурси дитячої
творчості «Сіверський Донець очима молоді»,
які мають за мету виховання дбайливого ставлення
до водних ресурсів, екологічного виховання молоді, формування відчуття патріотизму, громадської
свідомості.
У 2008 році було проведено другий конкурс дитячої творчості під гаслом «Життя річки в наших руках!», у 2009 році цей конкурс проходив під гаслом
«Екологія природи – екологія душі!», у 2010
році гасло конкурсу – «Сіверський Донець – ріка
без кордонів!»

До участі у конкурсі залучаються учні загальноосвітніх шкіл № 1, № 5, № 12, № 15, №17
м.Слов’янська, Райгородокської ЗОШ, Слов’янського педагогічного ліцею та університету, спеціа- льної школи-інтернату №2 м. Слов’янська,
студенти-екологи
Слов’янського
хімікомеханічного технікуму, вихованці центру дитячоюнацького туризму та краєзнавства м. Рубіжне, а
також діти працівників басейнового управління.
Учасниками представляються на конкурс фотоматеріали, творчі та дослідницькі роботи, вироби з
природних матеріалів, плакати, малюнки, стінгазети, які висвітлюють проблеми, пов’язані зі ста-

ном навколишнього природного середовища за
визначеними номінаціями:
– «Сіверський Донець – природа та людина» найкращий малюнок, фотографія;
– «Ім’я річки – її історія» – дослідницькі роботи;
– «Природа та фантазія» – вироби з природних та прикладних матеріалів;
– «Сіверський Донець та людина – гармонія
чи конфлікт» – авторські та колективні роботи
(вірші, оповідання та т.і.)
З метою підтримання ініціативи та підвищення мотивації молоді до творчості і пізнання
себе, як частки природи, всі переможці та лауреати конкурсу нагороджуються дипломами та
пам’ятними призами.
В урочистій церемонії підведення підсумків
конкурсу та нагородження переможців приймають участь всі учасники конкурсу – учні шкіл,
керівники гуртків, а також представники відділу

