Додаток 2
Анкета
визначення обізнаності школярів щодо шкідливості
твердих побутових відходів та способи їх утилізації
Дорогий друже!
Наша планета в небезпеці! Щодня вона потерпає від багатотонної
навали сміття. Більшість думає, що сміття - це те, що виконало свою
роль та має бути відправлено на сміттєзвалище, проте мало хто
задумується над тим, що буде, коли планета перетвориться у суцільне
сміттєзвалище. Розумне використання вторинної сировини дозволяє не
тільки врятувати екологію, а й зекономити. Тому, при правильному
підході будь-що можна перетворити з відходів у доходи.
У Таращанському НВК запроваджується новий екологічний проект
по збору використаного сміття зокрема паперу та батарейок, пластику.
Нам цікава твоя думка щодо обізнаності у шкідливості та повторному
використанні відходів і пропонуємо відповісти на кілька запитань.
1. Вкажи клас, в якому ти навчаєшся__________________
2. Чи хвилює тебе проблема збереження довкілля від навали сміття?
а) мені байдуже;
б) переймаюся

тільки чистотою свого помешкання та території

школи;
в) мені боляче спостерігати як забруднені наші ліси та стихійні
звалища.
3. Як на твою думку можна вирішити проблему сміття в нашій місцевості?
а) викидати всі відходи в одне відведене місце;
б)сортувати сміття вдома, а потім викидати на спеціальні
сміттєзвалища;
в) накладати штраф за викид сміття в не відведених місцях?

4. У чому ти бачиш шкідливість використаного пластику і батарейок?
а) створюють нагромадження сміття на звалищах;
б) у неможливості їх повторного використання;
в) забруднення навколишнього середовища на багато років уперед.
5. Чи сортуєте ви вдома побутове сміття?
а) завжди всіх видів;
б) ніколи;
в) розділяємо харчові та тверді побутові відходи;
г) немає сенсу, адже потім воно не переробляється;
6. Якби була належна можливість викидати сміття роздільно, як би ти
вчинив?
а) мені все одно;
б) намагався б викидати;
в) навіщо витрачати свій час на брудну роботу.
7. Якби в школі чи у відведених місцях стояли спеціальні контейнери для
відходів (батарейок, пластику, макулатури), що б ти вчинив?
а) нехай стоять, вони мені не заважають;
б) намагався б викидати використані матеріали;
в) завжди б викидав і цікавився б їх подальшою утилізацією.
Дякуємо за співпрацю. Твої відповіді стануть у нагоді під час
впровадження екологічного проекту «Відходи – заводу, природі – свободу!»

