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Мета проекту 

- набуття навичок та знань

про вегетаційний період, догляд за                       

рослинами;

- формування естетичних смаків;

- виховання любові до прекрасного



Актуальність проекту

Квіти завжди милують нас своєю неповторною    

красою, заворожують пахощами.   

Вони завжди є окрасою нашого життя,

естетичний вигляд будь-якого приміщення 

доповнює зі смаком доглянутий квітник; 

Тому наше завдання полягає в тому, щоб привити    дітям 

любов до рослин, квітів, навчити їх 

доглядати  та вирощувати, виховувати бажання творити 

красу власними руками.



Квіти людям серце звеселяють,

Коли повсюду зацвітають.

Вони, як неба синь, привітні:

Веселі, ніжні і тендітні.

У кожній квіточці тепло,

Щоб серце радістю цвіло.

І чиста ніжність в пелюстках,-

Яка ж є сила у квітках!



Барвінок, іриси, тюльпани, піони,нарциси, 

хризантеми, анемола лісова, 

петунія,троянди,цибулька декоративна,нівяник, 

півники - це все прикрашає подвір'я нашої школи.



Альпійська гірка  - краса і гордість 

школи



Протягом 10 років за альпійською гіркою разом із своїми 

вихованцями доглядає вчитель біології Оксанич Олена Іванівна, 

яка є законодавцем квіткової естетики в закладі. 



І випускники нашої школи 

це робили залюбки



Анемона лісова перша сповіщає 

про прихід весни, за якою 

доглядають учні  6 класу



Щовесни  учні 9 класу  

доглядають  за 

різнокольоровими 

тюльпанами, які 

дивують своєю красою



Щовесни за  піонами доглядають учні  7 класу



За ірисом та 

барвінком  пильно 

доглядають  учні  

8класу



Краса петуній нікого не залишає байдужим, за                               

якими  доглядають учні 5 класу



Весняна краса  біля школи



Природолюби 11класу

посадили бузок  і пильно 

за ним доглядають 



Троянди – королівські квіти  про них піклуються 

учні 10 класу



За цими чудовими 

квітами доглядають учні  

4 класу 



Влітку милуємося чудовим нівяником, за яким доглядають учні

8 класу



Доглядати за хризантемами полюбляють 

учні  9 класу



Садок вишневий біля школи



Цей казковий куточок  створили  своїми руками 

випускник и школи



Дякуємо за увагу!


