
  Із наго-

ди Дня 

Збройних 

Сил Ук-

раїни в 

нашій 

школі 

відбувся виховний захід, який 

підготували учні школи. На святі 

були присутні поважні гості - 

наші односельчани та випускни-

ки школи,  які брали участь в 

АТО на сході України. Під час 

проведення заходу учні пригада-

ли історію виникнення українсь-

кої армії. Вони розповіли про 

військо у часи Київської Русі та 

козачини, і про героїзм українців 

на фронтах Великої Вітчизняної 

війни та їх внесок у перемогу над 

фашистсько-німецькими загарб-

никами. Також багато уваги при-

ділили висвітленню сучасної бо-

ротьби українського народу за 

незалежність, свободу, честь і 

гідність. Після концерту в примі-

щенні школи відбувся шкільний 

огляд- конкурс строю і пісні, 

присвячений Дню Збройних Сил 

України. Сере найменших шко-

лярів найкращими виявилися 

учні 4 класу, вони продемон-

стрували чіткість у виконанні  

стройових команд та пісні. 

Бойовий дух панував в заго-

нах  2 і 3 класів – чітко та зла-

годжено виконували вони 

свою пісню. Команди першого 

і сьомого класів показали 

всім хлопцям, що і дівчата у 

нас справжні козачки: праг-

нення до успіху допомогли 

їм у виступі. Загін 

«Десант» (6 клас) підготував 

чудову пісню та своїми 

вправними діями зуміли ви-

бороти призове місце. Най-

кращий зовнішній вигляд 

мали учні 5 класу, в своїх 

костюмах вони виглядали, 

як справжні моряки. Чіткість 

та вправність у проходженні 

урочистим маршем показали 

учні 8 класу. Серед старшок-

ласників справили естетичне 

враження учні 9 класу , вони 

найкраще володіють техні-

кою стройового кроку та ви-

правкою, що принесло їм 

перемогу серед старшої віко-

вої категорії. Переможців 

було відзначено і вручено 

грамоти. 

2016 рік був 

оголошений 

Роком анг-

лійської мо-

ви в Україні. 

Із 12 по 16 грудня 2016 року проходив 

Всеукраїнський тиждень англійської 

мови у навчальних закладах.  В рамках 

Тижня діти нашої школи вивчали пісні, 

вірші, фізкультхвилинки англійською 

мовою, переглядали мультфільми, го-

тували презентації. Для старшокласни-

ків було організовано віртуальну екс-

курсію в театр "Глобус" Вільяма Шекс-

піра, адже у цьому році відзначається 

450 років з дня народження всесвіт-

ньовідомого письменника. 

У цьому номері: 

Конкурс-огляд 
строю й пісні 

1 

Тиждень англійської 
мови 

1 

Новорічний  
карнавал 
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Свято Миколая 2 

Семінар вчителів 
початкових класів 
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бажав їм добра, гарно на-
вчатися, поважати батька 
та ненку, і учителів та роз-
дав подарунки. 

Усі залишились задоволе-
ні і щасливі, особливо мо-
лодші школярі. 

Найулюбленіше 
свято, якого чекає 
вся дітвора – день 
Святого Миколая. 
З нетерпінням на 
нього ждали діти 
нашої школи. У 
цей день учні по-
чаткових класів 
отримали солодкі подару-
нки. Медяники чекали ді-
тей на їхніх партах. Яке ж 
здивування було у малят 
коли вони зайшли до кла-
су.  

Учні 1 і 8 класів влаштува-
ли святкову виставу, де 
головною дійовою особою 
був Святий 
Миколай, якого 
супроводжува-
ли янголи. Пер-
шокласники 
розповідали 
вірші, співали 
пісні і 
розігрували 
цікаві сценки. 
А Миколай по-

Новий Рік – найулюбленіше свято 

для кожного з нас. Традиційно в 

нашій школі, напередодні Нового 

року, проводилися цікаві заходи. 

Креативність, старанність учнів 

проявилися у прикрашанні клас-

них кімнат, коридорів, актової 

зали. Яскраві малюнки, новорічні 

гірлянди, блискучий «дощик» пе-

ретворили приміщення школи у 

казковий світ дитинства. 

      30 грудня, в нашій школі про-
водились новорічні розваги.    
О 10 год. ранку початкові класи 

запрошували на новорічну ялин-

ку. Кожен клас представив цікаву 

новорічну виставу.  У святковій 

залі лунав сміх, жарти, пісні, сло-

ва вітання від Діда Мороза та Сні-

гуроньки й побажання усім бути 

здоровими, щасливими, успішни-

ми, життєрадісними.  

Учні 5-7 класів підготували свої 

номери вони співали, танцювали, 

вітали усіх із Новим роком. Діти 

отримали багато незабутніх вра-

жень, позитивних емоцій. Споді-

ваємось, що цей святковий на-

стрій залишиться у них ще надов-

го. 

  А на старшокласників, ввечері 

чекало розважальне Новорічне 

шоу-2017 та святкова дискотека.У 

всіх був чудовий настрій, від гар-

но проведеного часу, всі залиши-

лись задоволені.  

Урок – це дзеркало загальної  і педагогічної 
культури вчителя, мірило його 

інтелектуального багатства, показник його 
кругозору, ерудиції. 

                                      ( В.Сухомлинський) 

20 грудня у школі відбулося засідання між-
шкільного методичного об'єднання вчите-
лів початкових класів Купичівського освіт-
нього округу. Тема семінару 
"Компетентнісно-зорієнтоване навчання 
учнів початкових класів" До нашої школи 
завітали вчителі ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Маковичі, с.Новий Двір, ЗОШ І-ІІ ступе-
нів с.Свинарин, с.Озеряни, с.Осьмиговичі. 
Педагоги відвідали урок математики у 1 
класі (вчитель Січковська Галина Андріїв-
на) та урок основи здоров'я у 4 класі 
(вчитель Голуб Наталія Володимирівна). 

 

 

 


