
Ось так ми навчаємось 
     Головне завдання школи — давати глибокі і міцні знання  з на-
вчальних дисциплін. Для виконання цього завдання наша школа 
має великий потенціал. Це і досвідчений стабільний колектив, 42% 
якого — це вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, а також 
навчальні кабінети та матеріальна база школи. Для учнів створені 
всі необхідні умови: нове сучасне приміщення школи, комп'ютер-
ний клас, шкільна їдальня, спортивний та актовий зали. Налаго-
дженні стосунки із сусідніми школами. 

    Про те, навчання учнів залишає бажати кращого. Тільки 40% уч-

нів школи мають високий та достатній рівень знань. За результата-
ми районних учнівських олімпіад наша школа зайняла лише 9 міс-
це.  

    Причини низького рівня знань учнів: 

 втрата інтересу дітей до навчання; 

 низький рівень зацікавленості батьків навчанням своїх дітей; 

 велика кількість пропусків учнями уроків     

  Педагогічний колектив школи звертається з проханням до ба-
тьків спрямувати спільні зусилля на покращення знань учнів 
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       Тиждень географії 
     З 19.02. по  24.02. у школі був про-

ведений тиждень географії. Виставкою 

малюнків, стендом “Наші випускники за кордоном” заці-

кавилися всі учні школи. Бесіди , лекції, відкриті уроки 

провела вчитель географії Вдов’як Алла Іванівна. Найак-

тивнішу участь у проведенні тижня географії взяли: Нару-

шинська О., Власюк Ю., Терещук А.(8 кл.), Жебко Д., Ми-

китюк І., П'явка Ю., Якимович С. (9 кл.), Чонка І., Бонда-

рук О., Мануйлова В., Білішук П., Федорук О., Булава І.(10 

кл). 
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Поради психолога    
Для учнів: 

Кілька порад тому, хто хоче змінитися  

Пам'ятай , що ти особистість і  цінуй це.   

Розвивай у собі прагнення пізнати свою особистість. 

Шукай у собі нестандартність, незвичайність і  

              вони   обов'язково знайдуться. 

Оцінюй себе і свої вчинки критично, а невдачі — з    

             гумором. 

Розвивай дещо іронічне ставлення до самого себе. Це    

              допоможе уникнути зверхності. 

 

 

Для батьків: 

Як стати другом своїй дитині. 

Меморандум дитині 

Не псуй мене. Я прекрасно знаю, що мені зовсім не пот-

рібно все, про що я прошу. Я просто перевіряю тебе. 

Не бійся бути не поступливим зі мною. Це краще. Це надає мені упев-

неності.  

Не застосовуй до мене сили. Це вчить мене тому, що сила найголовніше 

у світі. Краще, як що ти мене просто переконаєш. 

Не будь непослідовним . Це бентежить мене та примушує намагатися 

уникнути робити те, що мені під силу. 

Не обіцяй того, чого не зможеш виконати. Це послабить мою віру в 

тебе. 

Не критикуй мене перед людьми. Я скоріше послухаю, якщо ти погово-

риш зі мною тихо.                                                                  (далі буде)                  

                  Практичний психолог Голіщук К.А. 

  Наша гордість                    
Знайомтесь  ! 

 Євдокимова Яна і Нарушинська 

Оля  - переможці районних      кон-

курсів художнього читання ,   ак-

тивні учасники  шкільних міро-

приємств 
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Гостя-весна. 
Весняна пора до нас в гості прийш-
ла 

Розбудила гаї, діброву, струмки  

Одягла всі дерева в пишнії шати 

І сливу, і вишню, що росте біля хати. 

Травичку зростила, кущі оживила. 

Весь сніг осушила, і гарну новину 

Всім звірям сповістила. 

Чарівна весна, така запашна 

Всім людям радість принесла 

Радіють всі діти весні,  

Говорять: - Спасибі тобі  

Радіють, сміються, співають, 

Наступного року чекають. 

   

 

Шкільний калейдоскоп 
    “Кожна людина на землі живе один 

раз. Я думаю, що цю мить життя , треба 

прожити так, щоб залишити на землі 

гідний слід” - це слова учениці 9 класу 

Сохацької Вікторії .     У вільні хвили-

ни дівчина пише вірші. Ось деяки з 

них:                     

                        “Свято” 

   Сьогодні свято от і все. 

А сонце світить над усе –  

Тому, що свято знов прийшло 

І море щастя принесло. 

Воно веселе й гамірке 

Скажіть же, діти, є таке? 

Що свято пишне і веселе  

Приходить знов у наші села.        

Тиждень зарубіжної  

літератури  

     Тиждень зарубіжної літератури роз-

почався лінійкою “Перед памятью поэ-

та расступаються снега»,- присвячена 

170-річчю з дня загибелі О.С.Пушкіна. 

Всім дуже сподобався ранок “Чарівний 

світ казки”(5-7 кл.), усний журнал 

“Шана поетичному слову” (8-11 кл.) .В 

школі від-

булася 

виставка 

малюнків, 

ребусів 

кросвордів 

до прочи-

таних тво-

рів. 

 Нашій землячці при-

свячується  … 

  Учні 4 класу під керів-

ництвом Н.С. П'явки пі-

дготували і показали 

глядачам казку Лесі 

Українки “Лілея”. Голов-

ні ролі виконували — 

Капітула А., Данилюк 

М., Канайло О. Казка 

вчить доброті, щирості, 

любові до природи. 

 Поїздка до театру 

    18 березня відбулась поїздка уч-

нів в обласний драматичний театр 

ім. Лесі Українки  на виставу 

“Суета” Карпенка—Карого. Запа-

м'яталась зустріч з виконавцем го-

ловної ролі у виставі, випускником 

нашої школи Єрмаковичем Сергі-

єм 

. 


