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...Вода! В тебе нема ні смаку, ні запаху, тебе  неможливо описати, тобою
насолоджуєшся,   не відаючи, що ти
таке. Не скажеш, що ти
 
необхідна для життя: ти — саме життя.
 
Ти — найбільше багатство на Землі,
 
але й найвибагливіше...
 
Антуан де Сент-Екзюпері
 
Більшість жителів планети сприймають воду, її наявність як щось само собою
зрозуміле. Людність зростає кожного року і людська діяльність призвела до
скорочення цього дорогоцінного запасу. Це означає, що кожен із нас має не лише
користуватися цим природним скарбом, а й берегти його для майбутніх поколінь,
вивчати історію, властивості та дотримуватись екологічних природоохоронних
правил. Тому урок у 8 класі за темою «Раціональне природокористування» пройшов
у формі засідання «Круглого столу». 22 березня відзначається Всесвітній день
води – дата, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 р. з метою
привернути увагу до важливості водних ресурсів для економічного розвитку і
соціального благополуччя. Починаючи з 2000 р. кожен Всесвітній день води
присвячений певній темі. У 2018 р. він проходить під гаслом «Природа і вода» та
закликає замислитися над тим , як ми можемо використовувати підходи для
вирішення питань, пов’
язаних з нестачею та забрудненням води. 
Про це у вступному слові говорив учитель географії. Учениця Почтар С. підготувала
цікаву презентацію «Про воду». Наші пращури були справжніми
водопоклонниками. Вони обожнювали будь – які водойми – річку, джерело,
криничку. Підбірка пошукових робіт дала можливість зробити подорож водними об
’
ктами нашої місцевості за темою «Таємниці нашого краю». Потім була
запропонована інсценізація «Сучасна казка про рибака і рибку» у виконанні Бабак
В., Соколовської В., Почтар С. та Шостак О. Цікаві факти про воду і про те, як ми її
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економно витрачаємо дав усний журнал «Вода – найважливіша складова всього
живого на нашій планеті». Член пошукового загону «Піскарі» Сененко В. ознайомив
з водними багатствами річки Удай та екологічними проблемами водної перлини.
Оформлено пам’
ятку по збереженню водних ресурсів 
«Що можеш зробити ти?». Дронько Р. запропонував хвилинку релаксації під
мелодію пісні про крапельку.
На закінчення уроку були проведені практичні заняття «Водні досліди для
допитливих» та згадані прислів’я про воду.
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