Додаток 3
Сценарій програми радіостудії «Ерудит» - ФМ»
Тема: Шкідливість сміття для планети та способи його повторного
використання.
Мета: Познайомити учнів з глобальною проблемою сміттєзвалищ та
способами його утилізації. Повідомити про початок розробки
екологічного проекту, спонукати школярів до свідомого збору
використаних відходів.
Хід програми
Звучать позивні радіо
В.1. Всім великий, великий ПРИВІТ від понеділка!
В.2.А вас вітає програма радіостудії «Ерудит FM»
відбивка
В.1.Загальновідомий факт: наша природа в небезпеці!
В.2.Перш за все, на стан екології впливає надмірна кількість відходів, що не
переробляються належним чином. Багато хто 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.
В.1.Існує два види збору вторинної сировини - в одному випадку все сміття,
яке підлягає переробці, збирається в один контейнер. Тут головним
завданням є відділення вторсировини від харчових відходів, які можуть її
забруднити і ускладнити подальшу переробку. В такому випадку основне
сортування

здійснюється

вже

після

потрапляння

відходів

на

сміттєсортувальну станцію. В іншому випадку сортування здійснюють самі
жителі, розкладаючи відходи по різним бакам.
В.2. Оскільки для першого варіанту необхідне існування спеціальних
сміттєсортувальних станцій, що потребує матеріальних ресурсів та часу на
їх створення, більшість країн обирає другий вид збору.
В.1. Наприклад, у Німеччині жителі викидають сміття у спеціального
кольору контейнери, відповідно до виду відходів: у сірий контейнер
потрапляють органічні відходи, жовтий – вироби з пластику, а у сірий –
папір. Таким чином, кожен із видів відходів може бути в подальшому
використаний з користю.
В.2. Цікавим є досвід сортування відходів у Лос-Анджелесі. Тут громадяни
можуть

отримувати

гроші

за

викинуте

сміття

завдяки

програмі

RecycleBank. Щоб взяти участь у програмі необхідно лише дати згоду на
комплектацію свого сміттєвого контейнера спеціальним чіпом. Після чого
кількість

зібраного

сміття

підраховується,

і

отриманий

результат

переводиться в бали. За отримані бали можна купувати певні товари у
магазинах, що є партнерами даної програми. Мотивуюче, чи не так?
В.1. Що стосується України, то ми значною мірою відстали у вирішенні
даної проблеми. На сьогодні роздільний збір сміття в Україні становить
лише 4 %, що стосується Києва, тут показник дещо кращий – 20 %.
В.2. Розумне використання вторинної сировини дозволяє не тільки
врятувати екологію, а й зекономити, наприклад, на харчування худоби
завдяки органічним відходам або для виробництва електроенергії. Тому,
при правильному підході будь-що можна перетворити з відходів у доходи.
В.1. Так і у Таращанському НВК запроваджується новий екологічний
проект по збору використаного сміття зокрема паперу, батарейок та
пластику.

В.2. Мільйони тон непотрібних батарейок потрапляє на сміттєзвалища, і
лише кілька відсотків від загальної кількості проходить безпечну
утилізацію на спеціалізованих підприємствах.
В.1. За даними фахівців: одна пальчикова батарейка може забруднити 20
квадратних метрів Ґрунту, який у продовж 50 років буде не придатний для
ведення сільського господарства , або забруднити 400 літрів води
В.2. Що ж стосується використаного паперу. Власне сам папір не є великим
забруднювачем природи. Але його вторинна переробка дає змогу
зекономити первинні сировинні ресурси – деревину, водні і енергетичні
ресурси для виробництва.
В.1. З 2000 року світове споживання макулатури зросло на 40%, у 2009 році
досягло майже 145 тис. тон., а її частка у виробництві паперу збільшилась
до 53%.
В.2. Паперова галузь України на 98% орієнтована на виробництво продукції
з макулатури з якої виготовляють всі види паперу та картону.
відбивка
В.1. Нагадуємо, що у Таращанському НВК встановлено спеціальні
контейнери для використаного паперу та батарейок. Вони знаходяться на
першому і другому поверхах у місці переходу зі старого в новий корпус.
Тож давайте свідомо підійдемо до цієї справи. Збережемо природу, крім
того зможемо підзаробити грошей.
відбивка
В.2. А наша програма продовжується. Нагадуємо, що сьогодні 2 лютого...чи
знали ви ,що це день коли на передньому фасаді універмагу «Україна» в
Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно

шампуню «Орґанікс». А ще цього дня

відбувся дебют американського

естрадного співака Френка Сінатри.
відбивка
В.2. І про погоду…
В.1. Чи знаєте ви, що самим сухим місцем на Землі є антарктична область,
звана Сухими долинами. Тут майже немає льоду і снігу, через те, що волога
випаровується під дією дуже інтенсивних вітрів, швидкість яких досягає
320 км / ч.
В.2.

Метеодані,

що

стосуються

моніторингу

опадів

у

Лондоні,

підтверджують, що по четвергах там чомусь випадає більше рідини.
В.1. Хмари вдень розташовуються вище, ніж вночі.
В.2. Перший телевізійний прогноз погоди був показаний 11 листопада 1936
в Англії.
В.1. Поважною причиною для неявки на роботу в Португалії вважається
погана погода.
В.2. Найменше сонячних днів спостерігається на російському архіпелазі
Північна Земля, де Сонце світить 12 днів у році.
відбивка
В.1. Ще трішки гімназійних новин. Команда хлопців 8 – 9 класу виборола
перше місце у районних змаганнях з баскетболу. Молодці! Вітаємо!
В.2.

А

наразі

ми

переходимо

до

святкових

привітань

наших

іменинників).Сьогодні День Народження у Гороховсьго Ярослав з 5 – Б
класу та Микотенко Іннеси з 4 – Б класу.
В.2. З днем народження щиро вітаєм,
Щастя і здоров'я вам ми бажаєм,

Хай сміється доля ,як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю Тобі від душі.
Звучить пісня – привітання
В.1. А звами була програма радіостудії «Ерудит» та її ведучі:
В.2. Владислава Кобко
В.1. Даніель Лихвенко
В.2. На все добре!
Разом. До нових зустрічей!

