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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ШКОЛЬНУЮ ЛЕТНЮЮ ПЛОЩАДКУ 

"ДРУЖБА" 

 

      

 

Школьная летняя площадка - это масса положительных эмоций, радости, 

интересных занятий и полезных дел.  

План работы детской площадки 2015: 
02.06. 

Открытие площадки: «Познакомимся поближе» 

«В гостях у   деда Всеведа» - беседа «Правила поведения детей при прогулках и 

походах». 

03.06. 

« День художников»: «Пусть всегда будет солнце…» - конкурс  рисунков на 

асфальте. 

 Танцевальный час     

04.06. 

«День  знаний» 

Викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый» успех! 
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05.06. 

«День безопасности» 

«Знатоки дорожной азбуки» - познавательный турнир. 

Игра «Веселый  светофор» 

 08.06. 

«Экологический день» 

Защита экологического плаката. 

«В гостях у  Лешего» - беседа  «Береги природу с детства» 

09.06. 

«День - сказочная мозаика» 

«Путешествие за тридевять земель» - викторина по сказкам. 

«В гостях у Бабы Яги» -  беседа «Почему болят зубы?» 

10.06  

«День творчества» 

Конкурс поделок из бумаги «Оригами» 

Музыкальная гостиная 

   11.06 

« День спортсменов» 

«Малые олимпийские игры» 

Викторина «Здоровье не купишь – его разум дарит»     

12.06 

«День Робинзонов» 

Игры народов мира 

15.06. 

«День древности» 

«Данила – мастер» - конкурс поделок из природного материала. 

Конкурс частушек и русских народных песен. 

16.06. 

«День юмора» 

Смотр косичек. 

«В гостях у  гнома  Эконома» - беседа «Давайте жить дружно!» 

17.06. 

«День  джунглей» 

Игровая программа «Джунгли зовут». 

«В гостях у Кикиморы» - беседа « Как  вести себя в лесу?» 

18.06. 

«Весёлая  регата» 

Беседа «Морские обитатели планеты». 

«На  борту  корабля» - конкурс  рисунков, стихов, поделок о море. 

19.06. 

«Музыкальный день» 

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию».  

«Советы  Доброведа» - беседа  «Как вести себя в гостях». 

    22.06 

Конкурс  рисунков «Война глазами детей». 
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Возложение цветов к могиле неизвестного солдата. 

  23.06. 

«День хвостолапых» 

Викторина «Человек и его братья меньшие». 

Лепкодром. 

 24.06 

День красоты и здоровья 

Развлекательная игра «Здоров будешь – все добудешь» 

 25.06. 

День солнца 

Подвижные игры «Молодецкие забавы» 

Конкурс аппликаций о лете. 

 26.06.  

Закрытие смены «Если радость  на всех одна» 

Оранжевая дискотека. 

Режим работы: с 8:00 до 12:00. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, РЕБЯТА!   

  
 Ю.И. Меживая, Е.В. Коршенюк, воспитатели детской площадки 

"Дружба" 

 ___________________________________________________ 

«КОШЁЛКА  ДОБРЫХ  ДЕЛ» 
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Под таким названием в 4 классе прошла акция добрых дел в месяце апреле. 

Ребята старались без напоминания учителя поддерживать чистоту и 

порядок в классе, помогали дома родителям, изготавливали небольшие сувениры 

для будущих первоклассников, заботились о зелёных насаждениях. 

Дела детей показывают, что в стенах нашей школы воспитывается поколение, 

которое может проявлять доброту, сочувствие, уважение к старшим.

   
 

   
 

       

В.В. Сердюк, классный руководитель 4 класса 
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ТРАГЕДИЯ ЧЕРНОБЫЛЯ 
                                                                            С тех пор прошло немало 

вёсен, 

                                                                              Закончился двадцатый век, 

                                                                             Но не закрыта ещё тема: 

                                                                              Беда… Чернобыль… 

Человек… 

Каждый год 26 апреля всё цивилизованное человечество с горечью и 

болью вспоминает о трагедии века – страшнейшей катастрофе в истории 

человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Учащиеся 

нашей школы тоже вспомнили это горестное событие. К этой печальной дате в 

школе была организована выставка материалов, а в библиотеке - литературная 

выставка "Чернобыль: знаем, помним, скорбим...". Также была 

проведена линейка, посвященная трагедии на ЧАЭС, на которой каждый из 

присутствующих ещё раз отметил негативное влияние аварии на состояние 

окружающей среды и здоровье людей, вспомнил о тех, чья смерть была 

ступенями победы. 

  

   

В классах на воспитательных часах были проведены беседы "Колокола 

Чернобыля", "Чернобыль - наша боль", "Уроки Чернобыля". Был организован 

просмотр фильма о Чернобыльской трагедии. 
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Прошло  много  времени,  но  память  о  Чернобыле  жива. Люди должны 

помнить о Чернобыле ради будущего, знать об опасности радиации и делать всё, 

чтобы подобные катастрофы никогда больше не повторялись. 

А.Ю. Крижевская, педагог-организатор школы 
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«МОИ  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ПОЖАРЕ  В  КВАРТИРЕ» 

 

    
Под  таким  названием прошёл воспитательный час в 4 классе. 

 Ребята смогли просмотреть учебный фильм, в котором объяснялось как нужно 

действовать детям во время пожара, если он случился в квартире. Затем 

обсудили основные причины возникновения пожара в быту. С помощью 

интерактивной игры школьники отгадывали почему возник пожар, как вызывать 

службу спасения и как действовать в особо сложных ситуациях. С помощью 

таких методов дети надолго запомнят основные правила,  которые в 

случае несчастья помогут сохранить им свою жизнь. 

 
В.В. Сердюк, классный руководитель 4 класса 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 

Ежегодно 7 апреля празднуется Международный День Здоровья. Наша 

школа не могла обойти этот день стороной. Администрацией школы было 

запланировано ряд мероприятий. 

Всё началось с выступления агитационной бригады, на которой ребята ещё 

раз сделали акцент, насколько это важно вести здоровый образ жизни и 

заниматься спортом. 

 
 

После этого для учащихся 1-4 классов, а затем учащихся 5-9 классов  были 

проведены весёлые эстафеты учителем физкультуры Карцевым С.А. Команды 

были спортивно экипированы, дух соперничества зашкаливал, болельщики не 

могли усидеть на месте, аплодисменты не утихали. 

 

  
 

А.Ю. Крижевская, педагог-организатор школы 
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«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО…» 

 

В рамках двухмесячника здорового образа жизни в 7 классе прошел час 

общения «Здоровый образ жизни – это ….», где учащиеся в форме открытого 

микрофона рассказали, что для каждого значит вести правильный, здоровый образ 

жизни. 

 
Также к двухмесячнику в 7 классе прошел конкурс рисунков о здоровом 

образе жизни «Нарисуй здоровье!» Кроме рисунков ребята защищали проекты 

«Мое здоровье – в моих руках!» 

 
 

Екатерина Апалькова, ответственная за работу информационного 

сектора 7 класса 
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«Я ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!» 
 

В апреле в нашем 9-м классе также прошла спортивно-развлекательная 

программа «Я хочу быть здоровым!» Ребята, проявив свой здоровый и 

сопернический дух, оказались самыми ловкими, сильными, смелыми. 

 

 
 

Татьяна Баран, ответственная за работу информационного сектора в 9 

классе

 
 

"ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ" 
 

16.04.2015  в  ОШ № 48  состоялся  конкурс  чтецов  «Поэзия  войны», 

 посвящённый  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  В  конкурсе 

 приняли  участие  23  учащихся  школы  с  1-го  по  9  классы.  Прозвучали 

 стихотворения  как  известных  поэтов,  так  и  поэтов-фронтовиков  (Юлии 

 Друниной,  Виктора  Авдеева).  Автором  одного  из  стихотворений  выступила 

 учитель  начальных  классов  Сердюк  Виктория  Вячеславовна  (стихотворение 

 «Война,  как  страшно  это  слово…»)  Конкурс  проходил  в  два  этапа:  сначала 

 среди  участников  І  возрастной  группы  (6-9  лет). Среди этих ребят лучшими 

 стали: 

- Верховская  Олеся – 1  класс; 

- Гаврилова  Мария – 3  класс; 

- Алексейчук  Максим – 3  класс. 
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Во  ІІ  возрастной  группе  (10-14  лет)  лучшими  чтецами  признаны: 

- Семёнова  Александра – 4  класс; 

- Черников  Даниил – 7  класс. 

 
 

      

Ю.И. Меживая, учитель русского языка, член жри конкурса 
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ДЕКАДА МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 

 
 

Как хорошо после многих тревожных дней снова окунуться в атмосферу 

праздника. И такая  праздничная неделя начальных классов прошла недавно в 

нашей школе. 

Классные коллективы очень серьёзно подошли к подготовке конкурсных 

заданий. Интересно было наблюдать как дети (конечно же, под руководством 

учителей) оформляют стену «В мире знаний». Сколько интересных рисунков, 

эпизодов со школьной жизни смогли увидеть педагоги и учащиеся старших 

классов! 

А как старались малыши в конкурсе «Мы ищем таланты». Это были песни, 

стихи, танцы, инсценировки. По истине, свои таланты могли продемонстрировать 

все желающие. 

 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

 
В течение праздничной недели дети посетили школьную библиотеку, где 

ознакомились с текущими выставками литературы. На библиотечной минутке, 

посвященной Дню птиц, ребята смогли больше узнать о наших пернатых друзьях 

и даже услышать их пение.  

 

 
 

Также расширили свои знания, совершив виртуальное путешествие по 

самым красивым библиотекам мира. Ребята познакомились с самыми 

старинными, самыми крупными и самыми необычными библиотеками, увидели 
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какое количество книг в них собрано и в каких условиях они хранятся. А с каким 

интересом дети участвовали в конкурсе «Отгадай сказку»! 

Все проведённые мероприятия побуждали детей идти к новым вершинам 

знаний; они помогли осознать, что только активная жизненная позиция даёт 

возможность стать по-настоящему успешным. 

 

В.В. Сердюк, руководитель МО начальных классов

 
 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В «МИР КНИГ» 
 

 
Книгохранилище, дом книг, аптека для души, место, в котором время 

будет проведено с радостью и пользой. Ни для кого не секрет, что это, без 

сомнения, библиотека. 

Сколько существует библиотек? Никто не может сказать точно, но каждая 

библиотека по-своему особенна, необыкновенна. В этом смогли убедиться ребята 

1-4 классов. В рамках декады начальных классов они совершили виртуальное 

путешествие по 50-ти самым красивым библиотекам мира. Школьники смогли 

познакомиться с самыми старинными, самыми крупными и самыми необычными 

библиотеками в мире, увидеть какое количество книг в них собрано и как они 

хранятся. Такое путешествие вызвало немалый восторг у ребят. И это 

неудивительно, ведь они побывали в библиотеках Англии, Германии, Голландии, 
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Австрии, Австралии, Испании, Франции, США, Белоруссии и во многих-многих 

других. 

Такое нестандартное мероприятие побудило ребят расширять свой 

кругозор, узнавая больше о книгах и библиотеках, бережно относиться к 

литературе, быть частым посетителем школьной, районной, городской библиотек 

и, конечно же, читать, читать, читать… 

О.В. Сердюк, школьный библиотекарь

 
 

«СКАЖЕМ “НЕТ” АЛКОГОЛЮ!» 
В рамках двухмесячника «Здоровый образ жизни» в 9 классе были 

запланированы мероприятия. Одно из них - это профилактический час «Скажем 

«НЕТ» алкоголю!» Ребята ответили на ряд важных, животрепещущих вопросов и 

ещё раз подтвердили тот факт, что алкоголь – это пагубно и смертельно. 

 

 
 

Татьяна Баран, ответственная за работу информационного сектора в 9 

классе 
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«МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА» 
 

Ребята школы приняли активное участие в акции «Моя маленькая победа 

посвящается Великой Победе». Например, Апалькова Екатерина, ученица 7 

класса, занимается спортивным туризмом уже не первый год. Ее награды – 

маленькие победы, которые она посвящает 70-летию Великой Победы.  Учащийся 

7 класса Ващилов Виктор в рамках акции рассказал об участии в спортивных 

соревнованиях, о своих наградах и пусть небольших, но победах.  

 

   

В 9-м классе учащиеся тоже поделились своими достижениями. Так, 

у Баран Татьяны весь дневник исписан положительными оценками и словами 

благодарности от учителей за ее активное участие в жизни класса и школы. Это - 

её маленькая победа! А ученик 9-го класса Токарев Юлиан продемонстрировал 

свои медали и награды, которые заслуженно получил в соревнованиях по вольной 

борьбе. 
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Молодцы, ребята! Так держать! 

 

Карина Шибко, ученица 9 класса 

 

 

ВЫБИРАЙ ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ! 

 

 
   

Учебный год подходит к концу. Для выпускников настает время, когда 

необходимо сделать правильный шаг в жизни – выбрать профессию по душе. 

Прошедшая неделя оказалась очень насыщенной. Учащиеся 8-9 классов 

нашей школы были приглашены на День открытых дверей в Горловский центр 
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профессионально-технического образования, где мы имели возможность узнать 

больше о таких профессиях, как каменщик, охранник, телохранитель, слесарь по 

ремонту машин, повар, кондитер, официант. Для нас организовали концерт, 

экскурсию по учебному корпусу и мастерским, мы участвовали в мастер-классах, 

а также обедали в столовой. А в четверг мы посетили  Горловский 

машиностроительный колледж, где мы также совершили экскурс по корпусу, 

познакомились с аудиториями, преподавателями, вступительной кампанией. 
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Татьяна Баран, ответственная за работу информационного сектора в 9 

классе

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 1 классе 

является воспитание желания вести здоровый образ жизни. Теме «Безопасность в 

школе» и был посвящён воспитательный час, который  прошёл 26 марта 2015 

года. Первоклассники изучали правила движения по лестничным маршам, 

правила поведения на уроке и во время перемен, выполняли практические 

задания. Дети  поняли, что от поведения каждого зависит не только их здоровье, 

но и здоровье окружающих. 

 

   А. А. Грицик, классный руководитель 1 класса   
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ СПОСОБ ЖИЗНИ! 
 

В 6 классе в рамках двухмесячника здорового образа жизни прошли 

воспитательные часы «Скажи НЕТ вередным привычкам» и «Режим 

дня». Ученики нашего класса подготовили рисунки по теме и каждый осветил 

один вопрос: как влияет прием алкоголя, никотина, пива на организм человека. 

Были "веделены органы-мишени", дан обстоятельный ответ – к каким 

последствиям приведет вредная привычка через несколько лет употребления 

водки, пива, курение сигарет. 

 
Второй воспитательный час был посвящен режиму дня. Каждый из  ребят 

написал свой режим дня и представил его классу. В результате обсуждения и 

сравнения с основными требованиями, оказалось, что многие не делают утром 

зарядку, и не всегда завтракают. Но что порадовало, так это то, что ложатся спать 

вовремя и достаточно гуляют на свежем воздухе. 

Всем классом мы решили прилагать все усилия, чтобы беречь свое 

здоровье. Мы за здоровый способ жизни! 
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Наталья Чирикова, ученица 6 класса

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА «ОГОНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?» 

 

На этой неделе на воспитательном часе мы говорили про уникальное 

явление природы – огонь. Классным руководителем была проведена интересная 

викторина, где мы должны были для себя решить: огонь – это друг или враг. Мы 

всем классом пришли к единому мнению, что хоть огонь и опасен, но без него не 

сможет прожить человек! 

 

 
Татьяна Баран, ученица 9 класса 
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АЗБУКА МОРАЛИ В РИСУНКАХ 
 

 
 

Очередной воспитательный час прошёл в 1 классе 25.12.2014г. Он 

проходил в форме увлекательной игры. Первоклассники получили представления 

об азбуке морали, учились дружить, ценить и беречь дружбу, познакомились с 

волшебными словами. Полученные знания они отобразили в своих рисунках.  

 А.А. Лакомова, Л.В. Рублевская, члены родительского комитета 1 класса

 
 

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ 
 

Увлечений на свете много, поэтому каждый человек старается найти себе 

дело по душе. Так и ученики нашего класса 18 

декабря презентовали свои увлечения на 

воспитательном часе. Каждый ребёнок был 

уникален и неповторим. Например, Алина хочет 

стать дизайнером одежды, поэтому шьёт наряды для 

своих кукол.  Саша Вовнянко кроме того, что 

занимается в музыкальной школе, ещё увлекается 

бисером и плетением фенечек. Данил любит 

оригами, а Оксана мечтает стать художником. Антон 

собирает коллекцию редких карточек. Настя любит 

танцевать, поэтому презентовала африканский 

танец. Все ребята 5 класса в свободное время 

занимаются своими любимыми делами. 

        Александра Вовнянко, информационный сектор 5 класса 
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«МОДА. ВЕЛИКИЕ ИМЕНА» 
 

В нашем классе мы также не забываем о художественно-эстетическом 

воспитании. Поэтому на этой неделе мы провели увлекательный экскурс в моду 

всех времен и народов. Во время этой экскурсии мы открыли для себя новые 

имена, творившие модную историю, увидели неординарные одежды и прически и 

поняли, что в жизни еще так много неизведанного и прекрасного. 

 

 
 

Татьяна Баран, ученица 9 класса

 
 

"ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА?" 

 

11 декабря в нашем 5 классе прошел воспитательный час на тему «Что 

такое дружба?». Ребята заранее подготовили  рисунки, на которых изобразили как 

они представляют себе дружбу, нашли 

пословицы и поговорки.  Нет на земле 

человека, который бы не задумывался, 

что такое дружба, в чём её особая сила, 

ценность. Ребята высказали своё 

мнение как они понимают, что такое 

дружба. Вместе мы провели 

исследование значений понятия: друг, 

товарищ, приятель, ровесник. 

Прочитали и обсудили стихотворение 

А. Барто «Требуется друг». А также 

был проведен тест «Добрый ли у вас 

характер?» и выяснилось, что все ученики нашего класса преисполнены 
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доброжелательного отношения к 

людям и могут стать хорошими друзьями. 

В конце воспитательного часа все 

пришли к выводу, что нужно беречь, 

ценить друзей, выбирать их не спеша и ещё 

меньше торопиться расставаться с 

ними. 

Анастасия Валюженич, 

ученица 5 класса

 
 

«В СТРАНЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 
 

  
11.12.14 г. в нашем классе прошел воспитательный час под названием «В 

Стране правоведения». 

В игровой форме мы решали  правовые ситуации, отвечали на 

вопросы тестов, обсуждали какие должны быть взаимоотношения между 

родителями и детьми, напомнили себе свои обязанности. Все ребята пообещали 

не только помнить свои права, но и не забывать об обязанностях.  

Мария Гаврилова, ученица 3 класса

 
 

КОГДА СКАЗКА ЗНАНИЯ СЕЕТ, ТОГДА РОЖДАЮТСЯ МЕЧТЫ 
 

 

Такой была тема воспитательного часа в 1 классе 10.12.2014 года. 

Дети совершили путешествие в Страну сказок. Для встречи с героями сказок они 

подготовили костюмы. Первоклассники анализировали поступки своих героев, 

сравнивали их со своими действиями, учились отличать добро от зла. 
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А.А. Лакомова, член родительского комитета 1 класса

 
 

"ТЫ ТАКОЙ, КАК ВСЕ! ТЫ ДОЛЖЕН УЛЫБАТЬСЯ!" 

(урок духовности) 
 

 
 

В 6 классе прошел урок духовности, посвященный Международному дню 

инвалидов. Официально дата проведения Международного дня инвалидов была 

провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Проведение такого 

мероприятия в международном масштабе изначально было направлено на защиту 

достоинства инвалидов, организаторы ставили перед собой цель разъяснить как 

можно большему количеству людей всю тяжесть недостатка внимания для 

инвалидов. Со временем инвалиды стали принимать более активное участие в 

социальной, культурной, экономической и даже политической жизни стран ООН. 
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В нашем классе тоже есть инвалид детства, так что разговор состоялся 

предметный. Ребята с пониманием относятся к нему, и  не воспринимают его как 

чем-то отличающегося от них. 

 Ты такой, как все! Ты должен улыбаться! 

Ну и что, что инвалид? Нужно постараться! 

Ведь такой ты, как и мы, говорим мы все, 

Пожелаем мы тебе, чтоб пришёл успех. 

Пожелаем много счастья и любви, 

Если будет нужна помощь, нас ты собери. 

Здоровья тебе, дорогих улыбок, 

Поменьше чтобы было же ошибок. 

М.Д. Колисниченко, классный руководитель 6 класса

 
 

"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!" 

 

1 декабря – Международный День борьбы со СПИДОм. СПИД относится к 

числу пяти главных болезней-убийц, уносящих наибольшее число жизней на 

нашей планете. Эпидемия продолжает расти, охватывая всё новые регионы. Мы 

должны относиться к этой проблеме серьёзно и с пониманием. И помнить: 

 спасением от вируса служит то, что заражение происходит только в 

определенных ситуациях, а значит, его можно предотвратить.  

С целью информирования детей об этом страшном заболевании, 

профилактики и формирования навыков здорового способа жизни, воспитания 

толерантности и доброты для учащихся нашей школы был проведен целый ряд 

различных мероприятий. 

Важный вклад в освещение данной темы внесли ребята из агитбригады 

школы. На общешкольном мероприятии они осветили страшное заболевание 

человечества – СПИД и выступили с призывом к здоровому образу жизни. 
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На протяжении недели ребята 7-9 классов приглашались на просмотр и 

обсуждение видеофильмов «Стоит ли мне это делать?» 

Всесторонне осветил данную проблему круглый стол в 9 классе «Жить в 

мире, где есть СПИД». Ребята посмотрели видеоролик о СПИДе, ответили на 

массу вопросов, и самое главное, пришли к общему решению – пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

 

    

   

В 7 классе прошла викторина «Что я знаю о СПИДе». Две команды 

продемонстрировали свои знания по этой проблеме, рисовали, придумывали 

рифмы, строили ассоциации, и, конечно же, соревновались! 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

Также в классе была организована  выставка рисунков, посвященная 

профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа и наркомании, в которой все ребята 

приняли активное участие. 

В 6 классе прошел деловой обмен мнениями «Угрожает ли мне СПИД?». 

 Были рассмотрены вопросы истории возникновения болезни, изучение учеными 

всего мира, пути передачи ВИЧ и самое главное – как не стать ВИЧ-

положительным.  

Под девизом «Мы за здоровый образ жизни! Мы выбираем жизнь!» во 2 

классе прошло воспитательное мероприятие  «СПИД – чума 21 века».  

В 1 классе  прошёл  воспитательный  час «Я  люблю  жизнь». 

Первоклассники  рассказали  о  том,  что  они  очень  любят  жизнь  и  пришли  к 

 выводу:  любить  жизнь – это  значит  вести  здоровый  образ  жизни. 

Час общения в 3 классе назывался «ВИЧ – опасный вирус». Учащиеся 

получили информацию о ВИЧ инфекции, усвоили, что только здоровый способ 

жизни, поведение и поступки каждого помогут избежать коварного заболевания. 

В 5 классе прошёл урок-путешествие «Стоп, СПИД». Ребята отправились в 

увлекательное, но серьёзное путешествие по станциям: «Пропагандист», 

«Почемучка», « Правовед», «Степень риска», «Слово нет». Дети осознали 

важность толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям и твёрдо 

решили вести здоровый способ жизни. 

В 8 классе  прошел классный час «Знать, чтобы жить». Ребята ответили на 

вопросы анкеты «Что вы знаете о  СПИДе» и осознали, что каждый из них несёт 

ответственность за своё здоровье и здоровье других людей. 
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В 4 классе дети посетили выставку, посвящённую данной теме, в 

школьной библиотеке. Внимание детей было обращено на количество разной 

литературы о СПИДе, так же ребята ознакомились с достижениями медицины в 

данной области. Учащиеся повторили основные правила предосторожности и 

толерантного отношения к инфицированным людям, узнали о символической 

красной ленте – символе борьбы со СПИДом и пришли к выводу, что хотят 

ценить и любить жизнь и своё здоровье. Ребята уверены, что будущее без 

СПИДа обязательно наступит! 

 

   
 

О.В. Сердюк, школьный библиотекарь 
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"МЫ - ЛОВКИЕ И СИЛЬНЫЕ, МЫ - САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ!" 
 

 
На днях в нашей школе согласно плану  внеклассных  мероприятий  

состоялись  спортивные соревнования - « Веселые старты» среди  учеников 3-6 

классов и спортивная программа для учащихся 7-9 классов - «Ловкие и сильные». 

Спортивные мероприятия проводились с целью пропаганды здорового 

образа жизни,  привлечения школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом.       

Команды 3-6 классов продемонстрировали  ловкость , быстроту, 

находчивость, командный дух в разных конкурсах-эстафетах:  «Веселый 

хоккеист», «Быстрые тачки», « Быстроногие скакуны», «Разноцветная дорожка», 

перетягивании каната и других.   

Ребята 7 -9 классов  проявили ловкость, силу, находчивость,  в таких 

конкурсах как  «Через тунель», «Снайперы», «Перетяни - достань», «Сквозь 

лабиринты».  

Ребята на практике показали, что они выбирают спорт и здоровый способ 

жизни:)! Молодцы!!! 

 
А. Ю. Крижевская, педагог-организатор
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СВЯТО ПРОЩАННЯ З БУКВАРЕМ 
29 травня відбулося визначне свято в шкільному житті першокласників 

«Прощавай, букварику!» Під час заходу діти та батьки виконували різноманітні 

цікаві завдання, які підготував  для них  Букварик  (учень 5 класу Нарижний 

Вадим), дівчата кружляли у чарівному танці та разом заспівали пісень. 

 Наприкінці свята діти пообіцяли Букварику добре навчатися у другому класі й 

товаришувати з книгами. 
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О.В. Коршенюк, класний керівник 1 класу 

 
 

"ПРИРОДА ШУКАЄ ДРУЗІВ" 
 

Така екологічна тематика була актуальної у минулому, є і буде  у 

майбутньому. Із нетерпінням і задоволенням діти завжди чекають  на подібні 

заходи. Ця тема зрозуміла і доступна дітлахам. Скільки цікавого можна дізнатися 

за короткий проміжок часу: хто може називатися  другом природи, кого шукає 

природа у друзі,  які неймовірні речі можуть траплятися у  житті тварин і як 

людина залежить від природи, навести власні приклади та поділитися з 

однокласниками своїми спостереженнями. 

 
В.В. Сердюк, класний керівник 3 класу 
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"КОМП’ЮТЕР ЧИ КНИГА?" 
 

На цьому тижні у нашому класі пройшла виховна година «Комп’ютер чи 

книга». На ній ми говорили про новинки інформаційних технологій; показали всі 

плюси і мінуси комп'ютерних ігор, їх вплив на здоров'я людини. 

Інформаційні технології безперечно покращують наше життя та роблять 

його комфортнішим. Але у гонці за усім новим не треба забувати звичні нам речі, 

такі як живе спілкування, ігри на повітрі, паперові книжки, які можна 

колекціонувати на полицях, та листування через пошту. 

 

 
 

Бажаємо нам усім, щоб комп'ютер став нашим другом і помічником, і ми 

отримували від користування ним лише користь, і ніякої шкоди. 

 

 
Карина Ахтирська, учениця 7 класу 
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«ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ МОГО КЛАСУ» 
 

Цікаво та весело  пройшла виховна година «Єралаш» у нашому класі. Учні 

нашого класу у формі гри продемонстрували ті моменти шкільного життя, які 

були найяскравішими, які найбільше запам’яталися у цьому навчальному році. 

 

 
Ольга Шашкова, відповідальна за роботу інформаційного сектору 6 класу

 
 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

19 травня в школі була проведена педагогічна рада, головною тематикою 

якої було «Втілення нового Державного Стандарту для початкової школи». 

Головними доповідачами були вчителі початкових класів Сердюк В.В., Лаппо 

В.П., Грицик А.О. та шкільний психолог Кошкарьова Я.А. Доповідачі освітили 

основні аспекти, цілі та вимоги цього документу. 
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О.С. Нурмухоммєтова, педагог-організатор

 
 

МАНДРІВКА КРАЇНОЮ БЕЗПЕКИ 

 

Дуже багато уроків проходили з даної 

тематики. Але цього разу у ігровій формі за 

допомогою карти діти побували у чудовій 

країні - Країні Безпеки. Тут були загадки, 

вірші–добавлянки, творчі завдання, робота з 

сигнальними картками, відбулося 

знайомство з одним із мешканців країни – 

Сірничком. Тепер головне – застосувати 

теорію на практиці. 

 

В.В. Сердюк, класний керівник 3 класу
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«АБЕТКА ПІШОХОДА» 
 

Дорогу виберіть до рідної вам 

школи, 

Щоб світлою й безпечною була. 

Не грайтеся на вулиці ніколи, 

Собі та іншим не бажайте зла! 

 

Учні нашого класу неодноразово 

зустрічалися з «Абеткою Пішохода». 

Отже, 15 травня до нас завітали казкові 

герої: мудра Сова, тітонька Матільда, 

Коксик непосидючий, лисичка Веснянка, 

мишка Шуна. Ми з ними грали, відгадували загадки, малювали, дізнавалися про 

цікаву історію виникнення Світлофора. 

Всім було весело та цікаво, а, найголовніше, вони вчили нас зростати 

уважними, обачними і завжди дружити з Абеткою Пішохода. 

   

Катерина Октябрська та Ілля Нурмухоммєтов, учні 2-го класу

 
 

З ДНЕМ МАТЕРІ! 

 

13 травня всі люди святкували День 

Матері. Ми в класі також вирішили привітати 

наших матерів з цим святом. Для цього ми 

виготовили вітальний плакат, на якому 

написали теплі побажання для найближчих 

людей у світі! 

Любі матусі, зі святом Вас! 

 

 

Тетяна Баран, віповідальна за роботу 

інформаційного сектору 8-го классу 
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"МАТИ – БЕРЕГИНЯ РОДУ НАШОГО" 
 

 
 

Як чудово, що в нашій країні стало доброю традицією відзначати в другу 

неділю травня день Матері, берегині сім'ї, духовної опори роду. Вона береже 

звичаї своїх попередниць, встановлює власні родинні традиції, творить неписане 

законодавство стосунків у своїй маленькій державі, ім'я якій - родина. До матері 

прислухаються, її поважають. Де вона в пошані, там лад і спокій. Дякуємо 

матусям за їх невпинну працю, любов та піклування! 

 

Можна у світі чимало зробити. 

Перетворити зиму на літо. 

 Можна моря й океани здолати, 

Гору найвищу штурмом узяти, 

Можна пройти крізь пустелі і хащі 

Тільки без мами не можна нізащо, 

Бо найдорожче стоїть за словами — 

В світі усе починається з мами. 

Євагрія Сергєєва, відповідальна за роботу інформаційного сектору 7 класу

 
 

«ГЕТЬ БУР’ЯНИСТІ СЛОВА» 
 

У 5 класі пройшла виховна година «Геть бур’янисті слова».  У лексиконі 

сучасної людини дуже багато слів–паразитів. Майже кожен, закінчуючи розмову 

по мобільному  телефону, говорить «давай!» замість того, щоб побажати здоров’я, 

сказати «до побачення», або «щасти тобі». Людина не задумується і коли вживає 

слова зовсім не потрібні у розмові: «так сказать», «значит». Але найгірше, коли 

використовуються матерні слова. Якщо ми подивимося в історію, тисячі років 

тому, мат – це був виклик табу, негуманний спосіб показати, що тобі все 

дозволено, ти вільний. Їх використовували у своїй лексиці чаклуни, раби. Коли 

людина не може відстояти свої права, збудувати своє життя так як вона хоче, вона 

починає використовувати негуманні, деструктивні способи: матюкатися, кричати. 
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Якщо ви себе поважаєте, ви припините використовувати мати та 

негуманний вплив на інших людей. Наша мова – це ваше обличчя. Воно або 

брудне і викликає відразу, або чисте та заворожує. Вчені ж робили глибокі 

дослідження за впливом слів на ДНК. І вони отримали вражаючі висновки: 

матерні слова «бомбардують» ДНК, викликаючи мутації, поступово руйнуючи 

його. 

 Нехай наша мова приносить нам лише радість спілкування, мир та спокій 

душам. 

 

М. Д. Колісниченко, класний керівник 5 класу 

 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО БІБЛІОТЕКИ 
 

 Учні 5 класу разом з бібліотекарем нашої школи Сердюк О.В. відвідали 

дитячу районну бібліотеку – філіал №12, яка розташована на мікрорайоні 

Комарова. Всі були зачаровані теплою атмосферою, гостинністю, красою та 

оформленням бібліотеки. Доречі, йшли до неї пішки і насолоджувались весняним 

теплом і дорогою, яка через ставок «Рижий».  

 

У бібліотеці для учнів нашої школи співробітники провели чудовий захід, 

присвячений Дню довкілля. Діти поділились на команди і прийняли участь у 

вікторині, за правильні відповіді отримували фішку з малюночком сови – 

символом мудрості. Так сталось, що обидві команди «Екологів» і «Натуралістів» 

отримали однакову кількість балів і обом були вручені грамоти. Потім дітей 

ознайомили з чудовими роботами із солоного тіста, виробами у техніці декупаж, 

топі аріями. Всі присутні отримали багато гарних вражень!  
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Ми вдячні  співробітникам дитячої бібліотеки за чудовий настрій та за 

час, проведений з великою користю!  
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Колісниченко М.Д., класний керівник 5-го класу 

 
 

«ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ» 
Довкілля – це наше все: і життя, і здоров’я, і майбутнє.  Тому наша головна 

 задача – піклуватися та оберігати його. Цього тижня ми на виховній годині 

говорили про значущість та роль цього явища в житті кожного з нас, 

передивились відео, яке сприяє екологічному вихованню та зробили екологічний 

плакат – лозунг «Бережіть природу!». 

 

 
 

Інформаційний сектор 8-го класу 
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"НЕХАЙ ВОГОНЬ В СЕРЦЯХ ПАЛАЄ,  А ПОЖЕЖ ХАЙ НЕ 

БУВАЄ!" 

 

 
 

Вогонь здавна є другом людини. Він допомагає їй обігріватися і одягатися. 

З його допомогою людина варить метал, готує собі їжу. Вогонь рухає техніку, 

допомагає людині проникнути в таємниці космосу. Але вогонь може стати і 

жорстоким ворогом, якщо з ним необережно поводитись, він виходить з-під 

контролю людини, може знищити міста і села, будинки, ліси, урожаї, все, що 

зустрінеться на його шляху. Часто у вогні пожеж гинуть люди. 

Приблизно кожна шоста-восьма пожежа в нашій країні виникає від 

пустощів дітей, від їхнього невмілого, необережного поводження з вогнем. Саме 

тому у 7 класі пройшла виховна година «Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж 

хай не буває». На ній ми дізнались проте, якщо вже так трапилось, що виникла 

пожежа, як школярам слід дотримуватись  правил протипожежної безпеки. 

Актив класу 

 
 

"УРА – У НАС КАНІКУЛИ!" 
  

Велике задоволення отримали 

учні нашого класу, побувавши в БФ 

"ВІТЯЗЬ". Для нас була проведена 

цікава ігрова програма 

"КАЛЕЙДОСКОП". Всі отримали 

велике задоволення. 

 

Володимир Краснопер, учень 4 

класу 
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АКЦІЯ «МЫ ПОМНИМ И ПОМНИТЬ БУДЕМ» 
 

Усе далі в історію відходять жорстокі битви Великої Вітчизняної війни, в 

яких наш народ проявив справді героїчну мужність, відстояв честь і незалежність 

Батьківщини. Але ніколи не будуть забуті імена тих, хто в тяжкий для нашої 

країни час здійснив неповторні подвиги, хто не пощадив самого життя, заради 

щастя нинішніх поколінь. 

Напередодні 69 річниці Великої Перемоги у місті набирає обертів акція по 

вивченню  адресних питань ветеранів Великої Вітчизняної війни для з’ясування їх 

індивідуальних потреб. 

В рамках акції «Ми пам’ятаємо та пам’ятати будемо» учні нашої школи 

 разом з класними керівниками провели опитування ветеранів. Поспілкувавшись з 

ними, діти дізналися про стан здоров’я ветеранів, проблеми, які їх оточують у 

повсякденному житті. Ветерани висловили свої прохання з питань соціального 

обслуговування, роботи міського транспорту, надання медичної допомоги, 

житлово-комунальних послуг. 

Багатьом ветеранам запропонували допомогу та передали вітання від 

міського голови Є.В. Клепа.  

Сподіваємось, що всі побажання й прохання ветеранів будуть виконані! 

  
  

Інформаційний сектор школи 
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«ЗАХОПЛЮЮЧИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

    
Початок канікул у учнів 5 класу розпочався з ігрової мандрівки 

«Калейдоскоп» у громадській організації «Вітязь» Діти з радістю грали, змагались 

з учнями 25 школи і отримали масу позитивних емоцій. 

  

 
 

Класний керівник Колісниченко М.Д. 
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ОПИТУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВОВ 
 

Напередодні 69 річниці Великої Перемоги у місті набирає обертів акція по 

вивченню  адресних питань ветеранів  Великої Вітчизняної війни для 

з’ясування  їхніх індивідуальних потреб. Учні 5 класу нашої школи одні з 

перших відвідали сім’ї ветеранів і провели опитування. 
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ЗДОРОВ’Я – ПЕРШ ЗА ВСЕ! 

 

До всесвітнього Дня Здоров’я з 02.04. – 04.04.2014 в школі проходили 

різноманітні спортивні заходи з метою формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя. 

Серед учнів 7- 9 класів проводилась дружня зустріч з міні-футболу під 

гаслом  «Здоровому жити здорово!» 

 Для учнів 3-4 та 5-6 класів проводилась  спортивно–розважальна 

 програма «Друзі  здоров’я». 

Під час різних конкурсів діти відгадували ребуси, складали криптограми 

здорового способу життя, змагались у конкурсах на швидкість, кмітливість. 
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Між учнями 5-7 класу розгорілась запекла боротьба за перше місце у 

спортивній грі «Піонербол». 

Фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» зібрав до залу всю 

школу. Кожен клас показав, що ранкова зарядка може бути веселою, яскравою, 

різнобарвною та запальною. 

 

     

 
ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ «ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ. 

НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ» 
 

У рамках двомісячника «Здоровий 

спосіб життя» ми проводимо декілька 

заходів. Один із них відбувся цього тижня – 

це година спілкування «Профілактика 

захворювань. Наркозалежність». Під час 

цієї години ми з’ясували, наскільки 

страшне це захворювання, і як вберегтися 

від нього. 

  

Інформаційний  сектор 8-го класу 
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НЕ ПОТРАП У ТЕНЕТА 
 

В 7 класі пройшла виховна година, присвячена здоровому способу життя. 

Сьогодні люди, котрі дотримуються здорового способу життя хочуть зберегти 

свій організм здоровим, адже його й так ослаблюють такі чинники як погана 

екологія, забруднена вода, а також популярні тепер шкідливі звички. 

 
Інформаційний сектор 7 класу

 
 

«ГОДИНА ЗЕМЛІ 2014» 

 
 28.03.2014. у школі пройшла щорічна ініціатива – «Година Землі 2014», 

спрямована на боротьбу зі зміною клімату. У класах пройшли інформаційні 

години на яких діти ознайомились з проблемами Землі і шляхами їх вирішення. 
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 Школярі продивились презентації, присвячені екологічним проблемам. У 

шкільній бібліотеці Сердюк О.В., шкільним бібліотекарем, був організований 

 огляд літератури на екологічну тематику.  

 

 
  

Вчитель біології і класний керівник 5 класу Колісниченко М. Д. 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ  З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ 
 

В рамках двомісячника «Ми – за здоровий спосіб життя»  ми не могли 

оминути дати 24 березня - Всесвітній день боротьби  з туберкульозом. 

25 березня на виховній годині ми дізнались, що це за хвороба, які наслідки 

вона має, і що треба робити, аби вберегти себе від неї. 

 

 
Інформаційний сектор 8-го класу

 
 

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ? 
  

Щорічно 24 березня в усьому світі проводиться День боротьби з 

туберкульозом.  

В Україні туберкульоз, колись проголошений зникаючої хворобою, на 

сьогоднішній день набуває форми епідемії.  

На виховній годині, яка проходила  в 7 класі, ми дізнались, що лікувати 

туберкульоз складно, тому що він "мутував" і пристосувався до тих препаратів, 

які на нього раніше впливали. З'явилися мікобактерії туберкульозу, стійкі до 

лікарських засобів. Це відбувається через погане екологічне середовище і 

прийому медикаментозних засобів без призначення лікаря. Вчасно виявлений 

туберкульоз краще піддається лікуванню. Ще ми дізнались про те, що слід 

робити, щоб уберегти себе від зараження туберкульозом. 
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Інформаційний сектор 7 класу 

 
В ГОСТЯХ У ДІДА-БУКВОЇДА 

 
Під такою назвою у 3 класі пройшла виховна година.  

У ході інтерактивної гри діти відтворювали слова, шукали відповідні пари 

складів, знаходили відомі прислів’я та вислови, пояснювали їх значення. Увага 

дітей була звернена на красу мови та ціннісне ставлення до неї. 

Сердюк В.В., класний  керівник 3 класу 

  

 
 

ЛІТЕРАТУРНІ ТАЄМНИЦІ 
  

25.03.2014 р. в рамках Тижня дитячого читання для учнів 3 та 4 класів 

відбулася бібліотечна гра "Літературні таємниці", мета якої систематизація знань 
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учнів про прочитані казками та билини. Знавці-читачі були нагороджені 

грамотами та подарунками. 

  

 
  

Альона Кулик , відповідальна за роботу інформаційного  сектору 4 класу

 
 

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ ТА ЖОРСТОКИМ! 
  

У світі бракує на всіх доброти, бо є 

безпритульні собаки й коти. Так хочеться, 

щоб добра на нашій планеті Земля ставало 

більше. Так хочеться, щоб ми з вами не 

запізнилися з найголовнішим! Нехай діти 

пам’ятають добро і забувають, пробачають 

образи, нехай вони з дитинства серцем 

пізнають те, що добро мудріше за війну, а 

любов переможе зло…  Ми дуже любимо 

природу. Особливо жаль маленьких 

бездомних тварин. Діти нашого класу 

засуджують жорстоких, байдужих людей.  

  

Юні журналісти 1 класу 
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«АНОТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЯ» 
 

На цю тему 24.03.14 у 9 класі пройшов бібліотечний урок. Бібліотекар 

Ольга Володимирівна розповіла нам про анотацію та бібліографію книг. Робота з 

книгою розпочинається з попереднього знайомства з нею – з її довідковим 

апаратом. Анотація - це стислий переказ книги. За її допомогою можна не 

перегортати книгу, знайти про що їдеться в ній, хто автор. Це дуже зручно і 

корисно, не потрібно витрачати багато часу на пошук. 

Якось учений – літературознавець зі світовим ім’ям академік Дмитро Лукачев 

сказав:  «Книга дає нам колосальний, найширший і найглибший досвід життя». 

Тетяна Нестеренко, відповідальна за роботу інформаційного  сектору 9 

класу 

 
 

ТИЖДЕНЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 
 

З 17 по 21 березня в нашій школі проходив тиждень російської мови та 

світової літератури. Протягом тижня вчителями Припачкіною Н.В., Федіною 

Н.О., Крижевською Г.Ю. були організовані та проведені наступні заходи: 

літературна вікторина «Сторінками вивчених творів світової літератури», 

засідання клубу знавців російської мови «Де живуть слова?», «Як вас звати? 

Поговоримо про імена…», літературний брейн - ринг «Ми юні літературознавці», 

вікторина зі світової літератури «Найкращий читач», лінгвістична гра «Російська 

– на 12!», літературна вікторина «Дивовижний світ книг». 

Більша кількість учнів була задіяна в цих заходах, діти проявляли творчу 

активність і зацікавленість. 
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Висловлюємо вдячність вчителям в проведенні цього тижня! 

 

Інформаційний сектор 8-го класу

 
 

УТІЛЬ-2014 
 

 
Учні 5 класу Нарижний Вадим і Чирікова Наталя прийняли участь у заході 

«Утиль-2014», який проходив 14.03.2014 у рамках щорічного обласного еколого-

краєзнавчого фестивалю «Зелена планета». За жеребкуванням нам випало 

представити національний костюм Американського континенту. Ну звісно це 

повинні були бути аборигени Америки – індіанці. Активну участь у створені 

костюму брали: працівник школи – Федченко Любов Петрівна, батьки – Іщенко 
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Ольга Олексіївна, Чирікова Неля Олександрівна. Матеріальне забезпечення  взяли 

на себе учні усіх класів з 1 по 9. Учні тренувались виконувати необхідні дії для 

демонстрації костюмів. Власний вірш для представлення костюмів написала 

учениця 8 класу Шибко Карина. 

Усі наші зусилля не лишилися марними. Вадим і Наталя гідно виступили і 

отримали грамоту. 

 
 Класний керівник Колісниченко М.Д. 

 
 

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ 
Ситуаційно-рольові  ігри за темою  «Культура поведінки: ідемо до 

кінотеатру, музею, бібліотеки  пройшли у 6 класі. 

  Учні показували фрагменти відвідувань закладів, обговорили ситуації, 

 пропонували свої  правила поведінки  у закладах культури. 
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Ольга Шашкова, відповідальна за  роботу інформаційного сектору 6 

класу  

 
 

ЕКСКУРСІЯ ДО ГІРНИЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА 
 

 
 

На вибір професії впливає багато факторів - це і думка батьків,поради 

товаришів,вчителів. Щоб правильно обрати професію, потрібно знати з чого 

вибирати. Світ професій різноманітний і одразу з усіма ознайомитися неможливо. 

Тому нас, учнів 9 класу, радушно запросили  на екскурсію до Гірничного 

професійного училища №109. 

Ознайомили з умовами прийому документів, з професіями. Провели до 

спортивного залу,ми мали можливість подивитися,як проходять заняття,нас 

навидь запросили грати у теніс. Ми також ходили до майстерень,бачили 

обладнання. 
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Ця екскурсія нам сподобалась. Кожен з нас ще раз замислився над тим, яку 

професію обрати у майбутньому. 

 

 
 

Тетяна Нестеренко, відповідальна за роботу інформаційного  сектору 9 

класу 

 
 

«ЧИСТОТА І ЗДОРОВ’Я» 
   

Діти 2 класу допитливі, бадьорі, 

енергійні, завзяті. Вони ще маленькі, але 

прагнуть рости охайними та здоровими. Отже, 

сьогодні 13 березня відбулася година 

спілкування, яка була присвячена темі «Чистота і 

здоров’я». 

Другокласники виконували 

«Психологічний практикум», складали кросворд 

про предмети гігієни, пригадали 

фізкультхвилинки, інсценували казку «Казку про 

хворобу». 

Шкільна медсестра була гостею, вона 

розповіла, чому так важливо для здоров’я 

дотримуватися чистоти та гігієни. 

  

Н.В.Фейфер, шкільна медична сестра
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ЩО РОБИТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ ЩАСЛИВОЮ 
 

У  формі «дзеркального відображення» учні 3 

класу міркували про природні ресурси, які потрібні 

для задоволення життєвих потреб. Змогли відчути 

радість Землі у давні часи, коли світило сонечко, 

синіло небо, буяла зелень дерев і перші люди не 

зашкоджували планеті. Обговорили проблему як 

сьогодні повернути Землі посмішку; що може 

зробити кожен учень класу, щоб не залишати на тілі 

планети страшні рани й шрами. Сподіваюсь, що діти 

зрозуміли, яке це прекрасне почуття: робити хорошу 

справу, бути поруч зі своїми однокласниками і 

друзями, повертаючи планеті щастя. 

В.В. Сердюк, класний  керівник 3 класу 

 

 
 

«МИ – ДІТИ ТВОЇ, КРАЇНО!» 
 

21 березня у нашому 4 класі відбулося свято "МИ – ДІТИ ТВОЇ, КРАЇНО!" 

Це був творчий концерт. Виступали діти: Вовнянко Олександра і Денисенко 

Маргарита, виконували улюблені мелодії на домрі, хор співав українські народні 

пісні, Валюжевич Анастасія показала гімнастичні здібності. А у спортивному залі 

змагалися гандболісти. 

      

Антон Алексейчук, учень 4 класу 

 
 

«СКАРБНИЧКА ЗДОРОВ’Я МОЄЇ РОДИНИ»  

 

   Учень 5 класу Пономаренко Олександр прийняв участь у міському 

конкурсі учнівських колажем «Скарбничка здоров’я моєї родини».  У нього 

дійсно здорова спортивна родина. Його старша сестра Тетяна і він займаються 
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важкою атлетикою і ставали неодноразово призерами міських, обласних і 

республіканських змагань. А надихала на перемоги матуся Пономаренко Олена 

Петрівна. Ми пишаємось тобою і твоєю родиною! 

 

 
 

М.Д. Колісниченко, класний керівник   

 
«МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» 

21 березня учні 6 класу відвідали будинок культури  «Комсомольський», 

де були присутніми на творчому звіті циркової студії «Ми за здоровий спосіб 

життя».   Яскраві костюми, чудова музика, гарне вбрання залу все це дуже 

сподобалось учням. 

 
Ольга Шашкова, відповідальна за роботу інформаційного сектору 6 кл.

 
 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

 

ВІНОК  МАЛЮНКІВ КОБЗАРЕВІ 
 

Учні 4 класу шанують великого українського поета Тараса Григоровича 

Шевченка. Вони прочитали і почули лише маленьку часточку з його «Кобзаря», 

але в серцях дітей поселилася велика радість і задоволення від його віршів та 

заспіваної пісні "Реве та стогне Дніпр широкий". Цю радість вони виразили у 

своєму віночку малюнків Кобзареві. 

 

 
 

                                                          Аліна Астахова, учениця 4 класу 

 
 

МІСЬКИЙ СУБОТНИК 
 

Щоб зробити наше місто чистим, всі горлівчани 15 березня 2014 року 

вийшли на суботник. Оминути його своєю увагою наша школа ніяк не могла. 

Тому загальними зусиллями вчителів, учнів, технічного персоналу ми навели 

ідеальний порядок на узбіччі вздовж дороги. 
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Інформаційний сектор 8 класу 

 
 

ВІТАЙМОСЯ В ЛЕСИНЕ СЛОВО ІСКРИСТЕ 

 

Під такою назвою пройшла виховна година у 3 класі. Учні змогли 

поглибити свої знання про життя і творчість  видатної української письменниці 

Лесі Українки, дізнатися про цікаві моменти з історії її життя. Після теоретичної 

частини діти прийняли участь у конкурсі знавців.  

 

 
 В.В. Сердюк, кл.керівник 3 класу 
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ЧИ МОЖНА ПРОЖИТИ БЕЗ КОНФЛІКТІВ?  
 

 
Саме це питання обговорювалось на виховній годині в 7 класі. На ній ми 

дізнались про поняття «суперечка», «конфлікт», «конфліктна ситуація», засвоїли 

правила попередження конфліктів. Інакше кажучи ми вчилися виходити з 

конфліктних ситуацій як мудрі, виховані, інтелігентні люди. 

Сергєєва Євагрія, учениця 7-го класу

 
 

ОБИРАЙ ПРАВИЛЬНИЙ ШЛЯХ! 

 

Аби зробити правильний вибір у житті – отримати професію до душі – до 

нашої школи завітали гості із центру зайнятості. Учням 8-9 класів розповіли, що у 

разі необхідності вони можуть звернутися до цього центру по допомогу, аби 

дізнатися, до якої професії вони мають хист, і які професії мають попит на ринку 

зайнятості. 

 
Інформаційний сектор 8-го класу 
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ЖИТТЯ ДИТИНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАТУСІ 
  

У кожної дитини в житі сама найдорожча людина – це матуся, саме з неї 

починається життя. 

Девізом свята у 4 класі 

"З МАМИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ" були слова: 

Поклонися що дня матінці нижче і нижче, 

Бо серденько її, 

С кожним днем до тебе все ближче і ближче… 

Кожна дитина підготувала до свята словесний та образотворчий портрет 

своєї матусі. 

Вовнянко Олександра, учениця 4 класу 

 

 
 

На знімку словесний портрет своєї мами дає КУЛИК АЛЬОНА, вона 

порівнює маму з красивою червоною квіткою. 

  

 
 

«КУЛІНАРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

У 5 класі пройшов виховний захід під назвою «Кулінарний калейдоскоп». 

На дошці по черзі учні записували шкідливі продукти харчування: чіпси (містять 

транс жири), сухарики (глютамат натрія – підсилювач смаку), газовані напої 

(цукрозамінники, спраго підсилювачі, барвники, консерванти), копчені продукти 

(канцерогени), льодяники (барвники), морозиво (пальмове масло) Таких 

продуктів діти написали близько 20 найменувань. Про всі ці продукти діти 

знають, бо це не перший виховний захід, присвячений шкідливим продуктам 

харчування, але головне – не тільки знати, а ще і не вживати ці продукти. Як 
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з’ясувалось, не всі діти дотримуються цих вимог і зізнались, що відмовитись від 

сухариків, напоїв, морозива, льодяників їм дуже важко. Багато людей вважають, 

що здоров’я вони отримали навічно і дуже помиляються. Коли людина втрачає 

здоров’я - то все інше вже втрачає сенс. 

 

 
 

Класний керівник Колісниченко М.Д. 

 
 

«ЯК Я ВИКОНУЮ СВОЄ ДОРУЧЕННЯ»  
Під такою назвою пройшли збори у 6 класі. Учні, відповідальні за 

навчання, дозвілля, спортивні, трудові заходи звітували перед класним 

колективом. Командир класу, також звітував про свою роботу. 
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Відповідальна за роботу інформаційного сектору: Шашкова Ольга 

учениця 6-го класу.

 
 

КОНКУРС ЧИТЦІВ, ПРИСВЯЧЕНИЙ Т.Г.ШЕВЧЕНКО 
 

У рамках фестивалю «Червона калина», а також до 200-річниці від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка в нашій школі відбувся конкурс 

читців, присвячений життєвому і творчому шляху видатної особистості України – 

Тарасу Григоровичу Шевченко. 

 
Учні 1-9 класів своїми віршами розкрили повністю його біографію, а також 

представили неоцінений внесок цієї видатної постаті як в літературу нашої країни, 

так і світову скарбницю. 
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Місця були розподілені наступним чином. Молодша ланка: І місце – 

Октябрська Катерина (2 кл.), Нурмухоммєтов Ілля (2 кл.); ІІ місце – Сахненко 

Марія (3 кл.), Вовнянко Олександра (4 кл.) ; ІІІ місце – Лєзнова Анастасія (3 кл.), 

Посенко Марина (5 кл.). Старша ланка: І місце – Девяткова Альона (9 кл.), ІІ 

місце – Сергєєва Євагрія (7 кл.), Поляков Олександр (6 кл.), ІІІ місце – Шибко 

Карина (8 кл.), Головін Кирило (6 кл.) 

Дякуємо всім учасникам конкурсу! 
Інформаційний сектор 8-го класу

 
 

«ТВОРЧА ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 

 
 

До 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевченка у 5 класі пройшов виховний 

захід «Творча постать Тараса Шевченка». Діти ознайомились з життєвим шляхом 

цієї унікальної людини, яка пройшла шлях від кріпака поміщика Енгельгарда до 

талановитого митця. Він почав вчився грамоті у дячка, а завдяки таланту навчався 

у Академії мистецтв і отримав звання академіка за свої гравюри. Шевченко 

прожив життя у Росії, але усе життя мріяв про кращу долю свого українського 

народу. Закликав до визвольної боротьби за незалежність. Його не зламали ні 

каземати ні заслання ні солдатська муштра. У портретах, картинах, акварелях і 

малюнках в альбомах він правдиво відтворив істотні сторони дійсності, народного 

побуту. 

Він прожив усього 47 років. Царизм репресіями прагнув зупинити лавину 

народної шани й любові до великого сина України, а вийшло навпаки. З 1918 року 

вшанування пам'яті великого Кобзаря 9 березня стало в нашій країні щорічним і 

всенародним. Відкрито пам'ятники поетові в Києві, Каневі, Харкові та в інших 

містах України, могилу великого Тараса оголошено заповідником, ім'я Шевченка 
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присвоєно Київському університетові, театру опери та балету; масовими 

тиражами видаються його твори, відкрито Державний музей Т. Г. Шевченка, його 

ім'я присвоєно навчальним закладам і науковим установам, вулицям, бульварам, 

площам, пароплавам. 

Починаючи з 1962 року, щорічно присуджуються Державні премії України 

імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури і мистецтва. 

На закінченнія виховного заходу діти прочитали вірші улюбленця всього 

українського народу великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. 

Класний керівник 5 класу Колісниченко М.Д.

 
 

УНІКАЛЬНА СКАРБНИЦЯ МІСТА 
 

Україна пишається своїм цінним скарбом – музеєм мініатюрної книги 

імені В.О. Разумова. Це єдиний державний музей у світі, колекція якого налічує 

більше 9000 мініатюрних та мікрокниг з 57 країн світу. Музей приймає 

відвідувачів не тільки з України, Росії, а й зі США, Англії, Німеччини, Ізраїлю, 

Азербайджану, Франції, Греції, Молдови… 

Відвідали його і учні початкових класів нашої школи. Це було свято для 

малят. Працівники музею провели для них заняття "Басенные забавы" (за 

творчістю І.А. Крилова) та ознайомили дітей з колекцією мініатюрних книг 

В.А.Разумова. 

 

 
А.О. ГРИЦИК 
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ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ МІНІАТЮРНОЇ КНИГИ  

ІМ. В.О.РАЗУМОВА 
 

9 березня для всієї України – це ще одне свято. 

Цього року це свято набуло найбільшої популярності, 

тому що саме у 2014 році ми святкуємо 200- річницю 

від Дня народження основоположника української 

художньої літератури – Тараса Григоровича Шевченка. 

Цього тижня учнів нашої школи було гостинно 

запрошено до міського музею мініатюрної книги ім. 

В.О. Разумова, де учні 5- 9 класів ще більш детально і 

наглядно могли для себе відкрити талант цієї видатної 

постаті. Для нас і розповідали, і грали на музичних 

інструментах, і інсценували, і декламували напам’ять. 

Висловлюємо щиру вдячність всім 

працівникам музею! 

 
 

 
 

ЕКСКУРСІЯ НА ВИСТАВКУ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН 

«ТРОПІЧНИЙ РАЙ» 
 

Учні 1 класу відвідали виставку екзотичних тварин, що проходила у 

кінотеатрі « Шахтар». Ми мали прекрасну нагоду подивитися величезну колекцію 

земноводних, різноманітних за розмірами та забарвленнямизмій. А також до 

уваги представлені хамелеони, варани, черепахи, саламандри, величезні павуки, 

королівський скорпіон, богомоли. 

Також ми побачили колекцію пишнобарвних метеликів. 

 
Юні журналісти 1 класу 
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СКІЛЬКИ Я ЗНАЮ МОВ… 
 

Урок-гра під назвою «Скільки я знаю мов – стільки разів я людина» 

пройшов у 6 класі. 

Учні змагалися командами – інсценували казки, співали пісні, розповідали 

вірші 2-ма мовами російською та українською. 

 

 
 

Відповідальна за роботу інформаційного сектору Шашкова Оля, учениця 6-

го класу 
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«ПОДОРОЖ ІЗ ОСМОЗІС ДЖОНСОМ» 

 

 
У 3 класі пройшов цікавий інтерактивний захід«У чому небезпека від 

попадання в організм мікробів». У ході якого учні змоглизсередини побачити 

небезпеку попадання в організм мікробів та боротьбу імунної системи з ними. Під 

час заходу на телеекрані демонструвались кадри з фільму «Осмозіс Джонс», де 

головний герой – пігулка, що покращує імунітет людини, веде боротьбу за її 

здоров’я. Учні відгадували загадки, відстоювали свою позицію, відповідали на 

контрольні питанні та змогли відтворити свої враження у конкурсі малюнків. На 

перший погляд могло здаватися, що тематика заходу не зможе привернути стійку 

увагу дітей, бо проблеми здоров’я обговорюються дуже часто, але виявилося, що 

подання матеріалу у цікавій формі, часта зміна напрямків діяльності і робота у 

малих групах можуть робити дива. Діти не тільки самі отримали знання з теми, 

але активно ділилися ними зі своїми батьками та членами родин, про що свідчили 

телефонні дзвінки батьків класному керівникові та позитивні подяки батьків.  

Класний керівник 3 класу Сердюк В.В.

 
 

ВИСОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
 

Володимир Семенович Висоцький (25 січня 1938, Москва, РРФСР, СРСР - 

25 липень 1980, там же) - російський радянський поет , актор і автор-виконавець 

пісень [1], автор прозових творів. Лауреат Державної премії СРСР (1987 - 

посмертно). 

Володимир Висоцький зіграв десятки ролей в театрі , в тому числі Гамлета 

(«Гамлет» В. Шекспіра), Галілея («Життя Галілея» Б.Брехта ), Лопахіна 

(«Вишневий сад» А.Чехова). Найбільш примітними роботами в кінематографі є 

його ролі у фільмах «Місце зустрічі змінити не можна», «Маленькі трагедії», « 

Інтервенція», «Хазяїн тайги», «Вертикаль» , «Служили два товариші», «Розповідь 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

про те, як цар Петро арапа женив», «Короткі зустрічі», «Погана хороша людина». 

Актор Театру драми і комедії на Таганці в Москві. 

Володимир Висоцький увійшов в історію як автор- виконавець своїх 

пісень під акустичну семиструнну «російську» гітару. 

За підсумками опитування ВЦВГД , проведеного в 2010 році , Висоцький 

зайняв друге місце в списку «кумирів XX століття » після Юрія Гагаріна [2]. 

Опитування, проведене ФОМ в середині липня 2011 року, продемонстрував, що, 

незважаючи на зниження інтересу до творчості Висоцького, абсолютній більшості 

(98%) росіян знайоме ім'я «Володимир Висоцький», а близько 70 % відповіли, що 

його пісні подобаються, і вважають його творчість важливим явищем вітчизняної 

культури XX ст. 

 
 [1] 

  

 
 [2] 

Нестеренко Тетяна, 14 років 
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«ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО»  

 

 
Цього тижня у 8 та 9 класах відбулась спільна виховна година, присвячена 

життєвому і творчому шляху Володимира Висоцького. Князський О.П. ретельно і 

дуже емоційно розповів про цю видатну людину, заспівав його найвідоміші пісні. 

Висловлюємо щиру вдячність Князському О.П. у проведенні цього чудового 

свята! 

Баран Тетяна, 14 років 

 
 

«ПАРАЗИТИ АТАКУЮТЬ» 

 
У 5 класі пройшов виховний захід «Паразити атакують» на якому діти 

підготували повідомлення про паразитичних червив – аскарид, гостриків, 

трихінел. Особливу увагу було приділено шляхам потрапляння глистів до 

організму людини. Були розроблені певні правила, які діти сформулювали так : 

«Як не стати хазяїном глиста». 

           Класний керівник 5-го класу Колісниченко М.Д. 
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«ТАЄМНИЦІ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ» 
  

17 лютого в школі відбувся справжній ярмарок народних ремесел. Учні 1-9 

класів, демонструючи власні творчі здібності й кмітливість, поділились чарівними 

виробами. Тут були представлені вироби із паперу, дерева, бісеру, гальки, квітів, 

ляльки-мотанки, рушники, килимки. 

Переконайтесь на власні очі! 

 
 

 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

    

 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ШКОЛЫ 
Горе может войти в каждую семью неожиданно, как бурный поток воды. И 

очень часто мы не готовы к такому повороту дел. В такой очень трудной ситуации 

оказалась семья ученика 3 класса Никитенко Артёма. Мама Ольга с 

двухсторонним воспалением лёгких в тяжёлом состоянии была доставлена в 

отделение стационара, а потом переведена в реанимационное отделение. На 

просьбу классного руководителя, родительского комитета 3 класса и директора 

школы помочь семье, откликнулись многие родители школы. От имени семьи 

Никитенко благодарим всех неравнодушных детей и родителей школы за заботу, 

доброту, сочувствие, моральную поддержку и готовность прийти на помощь в 

непростое время. 

 
Кл. руководитель 3 класса Сердюк В.В., 

член классного родительского комитета Мурашкіна Т.Е. 
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«ТВОЄ МАЙБУТНЄ ВІД ЧОГО ВОНО ЗАЛЕЖИТЬ» 
 

 Ми вже дорослі. Скоро настане весна і перед нами стане вибір. Куди піти 

вчитися?Попереду контрольні роботи,державне підсумкова атестація. А ми ще 

міркуємо?Але все залежить тільки від нашого вибору. Наше майбутнє тільки в 

наших руках.  

 
 Нестеренко Тетяна, 14 років

 
 

«НАЙВИЩА НАГОРОДА ДЛЯ ТИХ, ХТО УЦІЛІВ – ЖИТТЯ,   

ДЛЯ ЗАГИБЛИХ – ПАМ'ЯТЬ…» 

 

15 лютого – День виводу радянських військ із Афганістану. Вже 25 років 

поспіль ми не забуваємо про це. Так і в нашій школі ми щорічно нагадуємо 

нашим учням про цю подію. 

Висловлюємо вдячність Князському О.П., який показав фільм про 

Афганістан і озвучив пісні на афганську тематику, які до глибини зачепили серця 

дітей. 

 
Інформаційний сектор 8-го класу 
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"АФГАН – НАША БІЛЬ…" 
 

 
 

Цій темі була присвячена виховна година у нашому 4-му класі. Ми 

дізналися про те що з грудня місяця 1979 року по 15 лютого 1989 року через 

Афган пройшло більше 550 тисяч солдат і офіцерів. 15 тисяч чоловік загинули, 

понад 50 тисяч – поранені, 330 чоловік вважаються зниклими без відома. 

Із нашого міста в різні роки в афганській війні приймали участь 760 

чоловік, 28 з них не повернулися додому. 

Ми ознайомилися з фотоматеріалами "Найвища нагорода для тих, хто 

уцілів – життя, для загиблих - пам'ять" і вшанували пам'ять про загиблих 

хвилиною мовчання. 

                                   Алексейчук Антон, 9 років 

 
 

"МИ – ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!" 
 

У 5 класі пройшла виховна година «Не пий пиво!» Учні дізнались, що 

кожен мешканець нашої держави випиває понад 60 літрів пива на рік, вважаючи 

його навіть корисним. Насправді ж це завдає великої шкоди здоров’ю. Серед 

органів, які страждають від цього: шлунок, печінка, серце, нирки. Фітогормони, 

які входять до складу напою, змінюють чоловіка, надаючи йому жіночих форм: 

груди збільшуються, з’являються живіт, зайвий жир на талії. У пляшці пива 
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міститься від 50 до 100 грамів алкоголю, тому палкий прихильник пінного напою 

ризикує навіть стати алкоголіком. 

 
Колісниченко М.Д., класний керівник 5 класу

 
 

"ТВОРИМО ДОБРО" 
 

На цьому тижні у нас був урок добра, де ми обговорювали що таке зло і 

добро. В житті треба робити добрі справи, бути добрим. Ми всім класом вирішили 

робити добро. Нам дуже сподобалося. 

 

 
Учнівський колектив 2-го класу 
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"ПОЛІГЛОТ" 
 

 
  

14 лютого в школі відбувся відкритий інтегрований захід «Поліглот» між 

учнями 6 та 7 класів. Цікавинка цього заходу полягала в тому, що, виконуючи 

одні й та самі завдання, учні змагались абсолютно різними мовами: команда 6-го 

класу «Знатоки»–французькою,а команда 7-го класу «Поліглот»–англійською. 

Висловлюємо вдячність вчителеві французької мови Крижевській Г.Ю., 

вчителеві Нурмухоммєтовій О.С. у проведенні цього заходу! 

 

 

«ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ» 
 

Під такою назвою в 6 класі 

пройшла виховна година. Учні в 

ігровій формі характеризували один 

одного, малювали малюнки «З ким я 

себе асоціюю». Наприкінці разом з 

класним керівником склали «золоте 

правило», від якого буде залежати 

наша поведінка; бути однією 

родиною, любити один одного. 

 

Інформаційний сектор 6-го 

класу
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ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ  

«БУДЬ АКУРАТНИМ З ВОГНЕМ!» 
 

 
 

Цього тижня на виховній годині ми розмовляли про важливе поняття в 

нашому побуті – ВОГОНЬ. З мультимедійної презентації ми дізнались про його 

виникнення, оцінили всі переваги та недоліки вогню, повторили основні правила 

користування вогнем у приміщенні. 

Баран Тетяна, 14 років

 
 

«ЧИТАЙ ЖУРНАЛИ ТА ГАЗЕТИ! 

І ПОДОЛАЙ УСІ ТЕНЕТА. 

ДІЗНАЄШСЯ ПРО ВСЕСВІТ ГАРНИЙ, 

ТРУДИ ТВОЇ НЕ БУДУТЬ МАРНІ!» 

 

З метою виховання інформаційної культури учнів та розширення їх 

уявлення про періодичні видання, що є однією з головних ЗМІ, школярі 6-го класу 

відвідали шкільну бібліотеку, де пройшов бібліотечний урок «Панорама 

періодичних видань для підлітків. Прес-веселка». Бібліотекар О.В.Сердюк 

розповіла про найбільш відомі та популярні періодичні видання, їх структуру, 

зміст та класифікацію.  
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Також учні дізналися про перші газети, що виникли у Китаї вже у 8 

столітті та журнали, які з’явилися у Європі в ІІ половині 16 ст. Всі бажаючі мали 

змогу самостійно оглянути журнали та газети, що є у бібліотечному фонді та дати 

їм свою характеристику. 
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«КНИГА ВЧИТЬ, ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ» 

 

     

В учнів 1 класу відбулася година спілкування «Книга вчить, як на світі 

жить». Безмежна сила книги. Без неї людина сліпа . Книга відкриває перед 

людьми безмежний світ. Протягом усього життя ми звертаємося до книги. Коли 

були ще маленькими і не вміли читати, то із задоволенням розглядали малюнки, а 

коли вже навчилися читати, маєте змогу самі поринути у захоплюючий світ 

книги. Тому, що книги – наші друзі. Вони здатні викликати великі почуття, 

глибокі переживання. На годині спілкування класний керівник Коршенюк О.В. 

розширила уявлення дітей про книги, приділила належну увагу вихованню поваги 

до книги. 

 
 

«МАНДРІВКА КНИЖКОВИМ МІСТОМ» 
 

Захоплюючою подорожжю до 

«книжкового царства» став для учнів 3-го класу 

бібліотечний урок «Мандрівка книжковим 

містом». Діти дізналися про найвидатніші 

бібліотеки давнини і сьогодення, здійснили 

віртуальну мандрівку найгарнішими 

бібліотеками світу, разом з класним керівником 

Сердюк В.В. та шкільним бібліотекарем 

завітали до шкільної бібліотеки, де дізналися 

про 3 відділи, що є у кожній бібліотеці, 

ознайомилися з бібліотечним фондом, згадали 

найцікавіші заходи, що проводилися в шкільній 

бібліотеці протягом їх навчання у школі. 

Наостанок учні мали змогу продивитися 

відеоролики та фотоматеріали, що заохотили їх 

до читацької активності та бережливого 

відношення до книги. Школярі з захватом ділилися враженнями від побаченого та 

почутого й пообіцяли сумлінно виконувати свої обов’язки читачів. 
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ЧОГО НАВЧАЄ КОРОЛЕВА ЧИСТОТИ 

 

 
 

До учнів 1 класу завітала Королева Чистоти, яка вчила дітей 

дотримуватися чистоти вдома, на подвірї,в приміщенні школи, в громадських 
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місцях, на вулиці. Вона провела з першокласниками гру «Скажи навпаки», 

«Закінчи речення», разом з учнями були складені закони чистоти. Підсумком 

заняття стала операція «Чистий клас». 

 

 

 
 

«БЕРЕЖИ ЗДОРОВ’Я ЗМОЛОДУ» 

 
У 5 класі пройшов виховний захід «Бережи здоров’я змолоду» 

Дітидізнались, які небезпеки на них чатують у разі вживання тютюну. Попереднє 

опитування виявило, що у 6 дітей із 20 учнів класу палять обоє батьків, у 5 – один, 

батько або мати. Тому ймовірність того , що будуть палити і діти дуже велика. З 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

1990 року Україна посідає перше місце у світі разом з Росією за кількістю паліїв – 

це 34% населення. У зв’язку з цим кожний 50-й українець хворіє на такі 

захворювання як рак і кількість захворілих не скорочується, а навпаки, все 

збільшується. У цивілізованих країнах уже забили на сполох. Завдяки 

роз’яснювальній роботі на державному рівні кількість паліїв у США знизились на 

50% і почалося зниження ракових захворювань. Середній вік американців досяг 

75 років, сьогодні в США тютюнопаління вважається немодним. Вчені вважають, 

що головною причиною паління є приклад батьків. Дуже хотілось, щоб діти 

розуміли всю небезпеку, яка на них чатує і змогли від неї вберегтися.

 
 

«ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИМ ПІД КРУТАМИ…» 
 

Цього тижня у 8 класі учні не могли оминути увагою історичну подію «Бій 

під Крутами». Тому на виховній годині була проведена інформаційна хвилинка 

«Пам’яті полеглим під Крутами», де школярі дізнались більше інформації про цю 

подію, причини та її наслідки. 
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 «29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ»   

 
В 7 класі пройшла виховна година на тему «29 січня – День пам’яті героїв 

Крут». На ній школярі дізнались про те, що 29 січня 1918 року під станцією Крути 

загинули 300 київських студентів і гімназистів, посланих туди Центральною 

Радою. У радянські часи ця подія замовчувалась, а нині подається, як одна з 

героїчних сторінок вітчизняної історії.

 
 

«КРУТИ: ТУТ КУВАЛАСЬ НАША ВОЛЯ» 

 

 
 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

30 січня в 6 класі пройшла виховна година «Крути: тут кувалась наша 

воля». Учні здійснили історичну подорож в далекий 1918 рік; дізналися про 

причини трагедії під Крутами, вшанували пам'ять загиблих студентів. 

 

 

 
 

«КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ» 
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Здоров’я – головний скарб людини. Його треба цінувати та берегти. Тому 

про здоров’я ми починаємо говорити ще змалку. У 2 класі на виховній годині 

класний кервник Лаппо В.П. приділила увагу саме цьому питанню.Діти дізналися 

багато нового про корисні та шкідливі звички, аби змалечку знати про їхній 

 вплив на життя й здоров’я людини.

 
 

ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ 
 

 
До Дня Соборності і свободи України у школі були проведені уроки 

патріотизму «Живи, Україно, живи для краси»; учні 5-9 класів прийнялиучасть у 

конкурсі на кращу стіннівку «Екскурсія до історичної галереї»; команди 6-7 

класів із задоволенням змагалися у брейн - рингу «Мандрівка Україною», а учні 8-

9 класів презентували свої роботи (реферати, кросворди) за темою «Історія мого 

краю». 
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"ПОДОРОЖ У ДАВНЮ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ" 
 

Минулої п’ятниці у 3 класі відбувся виховний захід «Подорож у давню 

українську хату». Діти ознайомилися з історичним минулим, побутом українців. 

А презентація допомогла перенестися у давні часи, і запам’ятати основні 

предмети побуту, якими користувалися наші пращури. Учні мали змогу порівняти 

минуле і сучасне, зробити відповідні висновки. 
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"ПРО ЗИМОВІ ЗВИЧАЇ УКРАЇНСЬКОГО КРАЮ" 
 

 
 

На виховній годині у 2-му класі пройшла бесіда про зимові звичаї 

українського краю. Цей захід був насичений різноманітними конкурсами, ми 

вчили народні колядки, щедрівки, співали українські пісні, тобто і ззовні, і 

внутрішньо поринули у світ чарівної української казки.

 
«ОМИНАЙМО ГОСТРІ КУТИ» 

 

 У 9-му класі пройшла виховна година-

тренінг, присвячена вирішенню 

конфліктних ситуацій. 

Школярі розглянули типи 

стратегій конфліктної поведінки 

«Черепаха», «Ведмежа», «Сова», 

«Акула», «Лисиця», закріпили навички 

безконфліктного спілкування. 

Як з’ясували учні, основою 

культури спілкування є повага до іншої 

людини. Різні вправи допомогли 

підліткам практично засвоїти як 

знаходити компроміси, щоб уникнути конфліктної ситуації. 

Всі разом учні розробили правила спілкування в конфліктній ситуації: 

1) Спокійність, терплячість; 

2) Не відповідати образою на образу; 

3) Бути готовим визнати свою провину; 

4) Прагнення розв’язати конфлікт; 

5) Не забувати говорити один одному добрі слова.
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«КРАЇНА МОЇХ МРІЙ» 
 

В 7 класі пройшла виховна година на тему: «Країна моїх мрій». Класний 

керівник Федіна Н.О. разом з учнями у дружній атмосфері розповідали і 

обговорювали про свої мрії, захоплення, дізналися про те, чим цікавляться їхні 

ровесники, ким вони хочуть стати в майбутньому. Адже кожна людина має якісь 

уподобання, про щось мріє, прагне до чогось незвичайного, хоче проявити себе в 

чомусь, тому з задоволенням виконує ту чи іншу роботу. І дуже добре, якщо 

захоплення і мрії збігаються. 

 

 
 

 

 

СИМВОЛ РОКУ 

 

У 5 класі поведена виховна 

година, яка була присвячена 

символу 2014 року. 

Учні ознайомились з цікавою 

твариною – конем. Діти були 

здивовані, який гарний слух мають 

ці тварини. Кінь відчуває навіть 

нечутні для людини звуки і знає, 

що хазяїн вже наближається до 

стайні. Чудовий розвиток мають і 

органи дотику : губи і копита. Кінь 

начебто бачить дорогу ногами. 

Нюх у них такий же як і у собаки, 

тому у суцільній темряві у 
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заметіль вона самостійно вернеться додому, долаючи різні перешкоди. Кінь лікує 

себе сам: тре ушкоджене місто, валяється на траві - відновлює кровообіг у всіх 

органах. Коні захищають своїх жереб’ят і викрасти їх з табуна вовки не можуть. 

Для захисту від комарів коні стають парами і хвостами відмахують комах від 

голови та шиї один одного. Маємо надію , що рік символом якого є така чудова 

тварина, теж буде гарним і кращим від попереднього.

 
 

ВИХОВАННЯ - КЛЮЧ ДО УСПІХУ 

 

 
 

Як непомітно промайнуло літо, так швидко пройшов І семестр. 

Різномантними були уроки і виховні заходи, форми проведення і напрямки 

роботи у 3 класі. Протягом останньої чверті діти дізналися про те, як берегти 

енергію вдома і в школі, на практиці засвоювали правила особистої гігєни, багато 

цікавого довідалися про життя тварин, зустрілися з фахівцем, який ознайомив 

дітей з небезпечними вибуховими предметами, що залишилися ще з часів ВОВ, 

вчилися бути слухняними, доброзичливими, з повагою ставитися до батьків, 

вчителів, однокласників.  
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«НА ДОПОМОГУ ШКОЛЯРУ – ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА» 
 

 
  

Коли дитина росте, її кругозір розширюється. У неї виникають питання, на 

які вона хоче знайти відповідь. Але навіть дорослі не можуть відповісти на всі 

питання. Всього на світі не знає ніхто. Що ж робити? Та взяти і звернутися до 

книг, які знають все. На допомогу по різним питанням приходить довідкова 

література – енциклопедії, довідники, словники. Саме на цю літературу 

зверталася увага на бібліотечному уроці у 6 класі. Учні дізналися про особливості 

та історію виникнення довідкової літератури, продивилися електронну 

презентацію, присвячену даній темі, ознайомилися з шкільним бібліотечним 

фондом довідкової літератури та мали змогу на практиці застосувати отриманні 

знання.

 
 

«З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ КНИГИ» 
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Коли з’явилася перша книжка? Якою вона була? З чого її виготовили? На 

ці і багато інші запитання учні 5 класу отримали відповіді на бібліотечному уроці 

«З історії виникнення книги». 

Школярі дізналися про різні матеріали для письма, що використовувалися 

у давнину – кам’яні плити, стіни печер, віск, бересту, шкіру тварин тощо – та 

отримали цікаві відомості про першого книгодрукаря у світі Іоганна Гутенберга. 

Захоплюючою стала віртуальна екскурсія до бібліотек світу. Діти 

побачили 50 найкрасивіших та самих великих бібліотек світу у таких країнах як 

США, Австралії, Австрії, Англії, Іспанії, Німеччині, Франції, Швейцарії, 

Фінляндії, Ірландії, Бразилії, Чехії, Росії, Білорусії та ін. 

На останок всі запрошувалися до шкільної бібліотеки і заохочувалися до 

активного читання та здобуття нових знань, адже «хто володіє інформацією – 

володіє світом».

 
 

ТИЖДЕНЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

 
 

У рамках тижня іноземної мови було заплановано і проведено безліч 

заходів, а саме: театралізовані вистави «Вовк і семеро козлят», «Червона 

Шапочка», конкурси малюнків «Англія, Франція очима дітей», 

«MyFavourite Cartoon», пісенний конкурс «My Favourite Song». Висловлюємо 

подяку вчителю англійської мови Нурмухоммєтовій О.С., вчителю французької 

мови Крижевській Г.Ю. в проведенні цих незабутніх свят!

 
 

«КНИГУ БЕРЕГТИ – ЖИТТЯ ЇЙ ПРОДОВЖИТИ» 
  

Саме цьому питанню був присвячений бібліотечний урок у 4 класі. Учні 

разом з класним керівником Грицик Антоніною Олександрівною завітали до 

шкільної бібліотеки, де отримали корисні поради, які допоможуть їм зберігати 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

книжки в гарному стані. Діти наочно побачили якими можуть бути пошкодження 

у книги, детально розібрали схеми ремонту підручників та продивилися 

відеоролик про культуру поводження з книгою. Закінчився урок грою «Що 

любить книжка». 

 

 
 

«МУЗЕЇ ПАРИЖУ» 
 

 
 

У середу 11.12.13  у школі відбувся відкритий урок французької мови 

вчителя Крижевської Г.Ю. у 6 класі. Тема уроку – «Музеї Парижу». Вчитель 

разом із учнями здійснили віртуальну подорож видатними пам’ятками мистецтва 

Франції, сподіваючись на реальну подорож у недалекому майбутньому. 
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«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ – МІЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ» 
  

На цьому тижні виховна година у 8-му класі була присвячена 

профорієнтаційній роботі. Під час години спілкування «Моя майбутня професія – 

мій життєвий шлях» учні приміряли на собі різні професії, вживалися в ролі, аби 

вже через декілька років зробити правильний вибір. 

 

 
   

 
 

«ЖИТИ В СВІТІ, В ЯКОМУ Є ВІЛ» 
  

1 грудня весь світ відмічає Міжнародний день боротьби зі СНІДом. 

За двадцять років в Україні зареєстровано 136.267 випадків ВІЛ-інфекції 

(19.892 з них – хворі діти). Однак, як вважають фахівці, офіційна цифра – лише 

верхівка айсберга. За оціночними даними, поширеність ВІЛ серед дорослого 

населення у нас становить 1,5 відсотка, або 35 тисяч людей віком від 15 до 49 

років живуть з ВІЛ. Кожен день 8 українців помирають від СНІДу і 50 

інфікуються ВІЧ-інфекцією. У 2014 році СНІД може стати причиною 

майже половини усіх смертей. 

Серед смертей, пов’язаних зі СНІДом, кожною шостою жертвою є дитина 

віком до 15 років. Кожної хвилини щодня у світі через СНІД помирає одна 
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дитина віком до 15-ти років. Щодня у світі від хвороб, пов’язаних зі СНІДом, 

помирає понад 1400 дітей віком до 15-ти років.  

Саме тому у школі було приділено велику увагу цій проблемі. 

Напередодні Дня боротьби зі СНІДом в 6-му класі була організована 

виставка «Ми проти СНІДу». 

 

 
 

У 5 класі пройшла виховна година» Що ти знаєш про СНІД?» під гаслом 

«Не дай собі вмерти від незнання». Діти ознайомились з смертельною хворобою. 

Вони дізнались, що в Україні перші випадки ВІЛ-інфекції були зареєстровані у 

1987 році, після початку масового обстеження населення на антитіла до ВІЛ. А 

вже сьогодні наша держава займає сумне перше місце за рівнем 

розповсюдженості ВІЛ/СНІДу в Європі. 
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Виховна година у 4 класі пройшла у формі інтерв'ю. На виховну годину 

учні запросили медичну сестру школи Наталію Василівну, яка розповіла про 

страшну хворобу ВІЛ/СНІД, про шляхи зараження ВІЛ та звернула увагу на 

важливість виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я. 

 

 
 

У 8 класі пройшла година спілкування на дану тематику. Учні чесно 

відповіли на запитання анкети, що вони знають про ВІЛ та СНІД та розгадали 

кросворд, який підтверджує слова, що здоров’я – це найцінніший дар. 

 

 
 

На виховній годині «Не дай СНІДу шанс!» учні 9-го класу підвищили 

рівень усвідомлення ситуації з поширенням ВІЛ. З’ясували, як дискримінація 

сприяє поширенню інфекції. Дізнались про профілактику поширення ВІЛ в 

дитячому та молодіжному середовищі, толерантному ставленні до людей з ВІЛ 

інфекцією. 
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У шкільній бібліотеці була оформлена виставка літератури «Ми обираємо 

здоров’я, а не СНІД». 

 

 
 

ДЕКАДА ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

У рамках декади початкових класів у школі відбулося багато яскравих 

захоплюючих заходів. 

У конкурсі «Пісенний вернісаж» учні 1-4 класів розкрили свої творчі 

здібності під час виконання українських та російських пісень. 
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Під час декади серед учнів 1-5 класів була проведена конкурсна програма 

«В світі казки чарівної». Діти із задоволенням приймали активну участь в 

різноманітних конкурсах: «Знавці казок», «Склади пазли», «Чарівний мішечок», 

«Чарівні слова», «Відгадай загадки». 

 

   

На виставці кращих зошитів учнів початкової школи були виставлені 

зошити з української мови та математики. Були визначені кращі зошити таких 

учнів: 

* з математики: 

1 клас: 

Солобченко Альбіни 

Сівкової Анастасії 

Сидоренко Олени 

2 клас: 

Шинкарьова Артура 

Нурмухоммєтова Іллі 

Ємнова Данила 

3 клас: 

Лезнової Анастасії 

Меньшової Дар’ї 

Семенової Олександри 

Сівкової Вікторії 

4 клас: 

Астахової Аліни 
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Вовнянко Олександри 

*  з української мови: 
1 клас: 

Власової Дар’ї 

Петрук Дар’ї 

Сівкової Анастасії 

Ситенко Богдана 

2 клас: 

Євтушенко Давида 

Нурмухоммєтова Іллі 

Шинкарьова Артура 

4 клас: 

Астахової Аліни 

Вовнянко Олександри 

 

 
Ці учні виконують роботи охайно, дотримуючись основних вимог до 

техніки письма. 

Інсценування уривків найулюбленіших казок «Казковими лабіринтами» 

стало для школярів справжнім святом, адже всі діти люблять казки, захоплюються 

сміливими героями та їх благородними вчинками. Казки розповідали дітям бабусі, 

читали батьки,дивилися їх по телевізору. Ось учні і поблукали казковими 

лабіринтами, представили інсценування казок. Казка вчить нас відрізняти хороше 

від поганого, поважати добро, правду, боротися зі злом та кривдою. 
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Було приділено увагу і екологічному вихованню школярів. На 

екологічному заході «Земля – наш спільний дім» діти дізналися якою була наша 

планета спочатку і якою вона стала з-за діяльності людини. Учні переглянули 

навчальний ролик «Земля и хлопчик», де були представлені зрозумілі і 

доступні для кожного правила щодо збереження нашої планети. 

За підтримкою батьків були «сконструйовані» моделі костюмів на 

екологічну тематику з утиль – сировини. У даній презентації приймали участь 11 

учнів 1-3 класів. Найкраще продемонструвала свій костюм учениця 1 класу 

Сидоренко Олена. Оригінальним був признаний костюм учениці 3 класу 

Останіної Меланії. Моделі інших учасників були цікавими і креативними. 
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«АЗБУКА СПІЛКУВАННЯ» 
 

 
 

Що таке спілкування? Якими є правила спілкування? Якнавчитися 

толерантно ставитися до інших думок? 

На ці питання відповідали учні 6 класу на виховній годині «Азбука 

спілкування». Також учні складали абетку «Я спілкуюся».

 
 

ПРАВА ДИТИНИ 

 

 
Без знання прав ні про який гармонійній розвиток особистості не можна 

говорити. Тому в 7 класі пройшла виховна година на тему «Права дитини – мої 

права». На ній учні познайомились з основними положеннями Конвенції ООН 

«Про права дитини», навчились правильно реалізовувати свої права. 
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«ЩО ТАКЕ ЛЮДИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ?» 
 

У 5 класі пройшла виховна година «Що таке людина з особливими 

потребами?» присвячена Міжнародному дню інвалідів. Діти дізнались, що 

Генеральна Асамблея ООН у 1992 році прийняла рішення започаткувати 3 грудня 

День інвалідів для того щоб звернути увагу спільноти на людей з особливими 

потребами. У Україні близько 3 мільйонів інвалідів, а у світі 500 мільйонів. У 

нашій державі 200 чолові без рук і ніг, 3 тисячі обох ніг, 9 тисяч – без обох рук, 60 

тисяч – без однієї ноги. У класі теж є інвалід Шумілкін Артем. Діти його не 

ображають, вони навіть не замічають його вад. Ставлення до таких людей 

повинно бути більш лояльним, поблажливим. 
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ДІТИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА 
 

У рамках акції «16 днів проти насильства» на виховній годині у 8 класі 

пройшла інформаційна хвилинка, де учні розмовляли про «Міжнародний день 

боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок». Школярі пригадали 

багато історичних фактів, які зумовили виникнення цієї акції. 

 

 
 

А на наступній виховній годині відбулась відверта розмова «Ми проти 

насильства». Учні дізнались, що таке насильство,  яке воно буває та відверто 

відповіли на запитання анкети «Насильство в школі та в сім’ї». 
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«ТВІЙ РЕЖИМ ДНЯ» 
 

 
 

У 5 класі пройшла виховна година «Твій режим дня» на якому учні були 

поінформовані, як важливо виконуватирежим дня, бо це сприяє кращому 

виконанню навчальних досягнень. Дуже важливо прокидатись і лягати спати 

вчасно, готувати домашні завдання в один і той же час. Таким чином у людини 

утворюється рефлекс на час і на виконання певної роботи використовується 

набагато менше часу. Їм стало відомо,що існують сприятливі і несприятливі 

години для навчання,сну, занять фізичними вправами і для харчування. Учні 

зрозуміли, що планування часу допомагає успішно вчитися, встигати займатися 

улюбленою справою.

 
 

ЗМАГАННЯ З ШАХ 

 

З 05.11. – 12.11.13 у школі учні 5-9 класів змагались в першості з шахового 

турніру. 

Змагання проводилось з метою активізації спортивно–масовоїроботи в 

школі, усестороннього розвитку учнів, вдосконалення навиків гри та виховання 

дружніх відносин, взаємоповаги. 

В змаганнях прийняли участь учні 5-9 класів, які були розподілені на такі 

вікові групи: 5-6 кл.; 7-9 кл. Змагання проходили всередині класу, переможці 

змагались у фінальних поєдинках. 
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Серед учнів 5-6 кл. визначились такі переможці: 

Хлопчики:  
I місце – Суслов Д. 

II місце – Ващилов В. 

III місце – Черніков Д. 

Дівчата:  

I місце – Шашкова О. 

II місце – Іщик Л. 

III місце – Гончарук Е. 

  

Серед учнів 7-9 кл. переможцями стали: 
Хлопчики:  

I місце – Іщик Я.та Єленський М. 

II місце – Лєпша О. 

III місце – Тіняєв Є. 

 Дівчата:  

I місце – Сергеєва Є. 

II місце – Глєбкіна Д. 

III місце – Бахмач Н.

 
 

«КНИГА, СКАРЖИТЬСЯ!КНИГА ДЯКУЄ!» 
 

В 6 класі пройшов рейд – перевірка підручників 

«Книга, скаржиться! Книга дякує». 

Бібліотекар О.В. Сердюк розповіла учням як і для 

чого зберігати підручники у гарному стані, що робити 

коли книга скаржиться, як створюються підручники. 
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ШКОЛЯРІ І ЛИХОСЛІВ'Я 
 

 

Виховна година в 7 класі була присвячена лихослів’ю та його впливу на 

особистість. 

Школярі дізнались, що означає поняття «лихослів’я» та його види,  про 

історію виникнення та впливу лихослів’я на людину, провели анкетування «Я і 

лихослів’я». «Коли тебе переслідують невдачі, наведи лад в своїй голові». 

Порядок в думках допоможе навести лад в словах, а добре слово допоможе бути 

нам здоровими. А здорові люди – це здоровий народ, квітуча країна. 
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«БІБЛІОЗНАВЦІ СУЧАСНОСТІ» 
 

Насичено та цікаво пройшов місяць шкільної бібліотеки у школі. 

Закінчився він конкурсом «Бібліознавці сучасності» між учнями 8–9 класів. 

 

 
 

Під час цього заходу дві команди запекло боролися у наступних 

конкурсах: «Літературна вікторина», «Подорож історією книги»,«Командні 

перегони», «Робота з картотекою», «Конкурс капітанів». 

 

        

Учні ретельно підготувались до цих завдань: дізнались історію виникнення 

книги, пригадали багатьох поетів і письменників, вивчили літературні поняття. 

Час промайнув непомітно. І, хоча перемогу отримала команда учнів 9-го 

класу, всі залишились дуже задоволені!
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ПРИГОДИ СПОРТЗНАЙКИ 

 

 
22 листопада в школі в рамках декади початкових класів проводилась 

спортивно-розважальна програма «Пригоди Спортзнайки» серед учнів 3–4 

класів. 

Захід проводився з метою: Прививати навички здорового способу життя, 

любові та розуміння потреби занять фізичною культурою. 

Розвивати спритність, силу, витривалість та виховання в учнів почуття 

взаємоповаги, взаємодопомоги; 

Учні, подорожуючи зі Спортзнайкою, розгадували ребуси, виконували 

різні завдання, долали лабіринти перешкод, збирали ключі здоров’я. 
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"МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ОТОЧУЮЧИХ" 
 

Саме під такою назвою пройшла година спілкування у 6 класі . 

«Як ми ставимося до однолітків?», «Моє відношення до батьків», 

«Ставлення до вчителів» - такі питання спробували обговорити під час години 

спілкування.

 
 

«ШКІДЛИВІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» 
 

 
 

У 5 класі пройшла виховна година у вигляді ігрового шоу під назвою 

«Шкідливі продукти харчування». Діти імітували ті події, які трапляються у житті 

– відмічали День народження однієї учениці і на столі були різні продукти у тому 

числі і некорисні – чипси, сухарики, газовані напої. Після споживання яких у 

них виникли проблеми зі здоров’ям і довелось викликати швидку 

допомогу. Врешті, вони назвали продукти, які можуть призвести до отруєнь і 

зашкодити здоров’ю і визначили продукти корисні: ягоди, фрукти, овочі. Під час 

заходу учні продемонстрували своє вміння танцювати сучасні спортивні танці, на 

плазмовому екрані подивились виступ танцювальної групи будинку Дитячої 

творчості. 

На заході були присутні адміністрація школи, інші вчителі та батьки.

 
 

БЕЗПЕКА  ШКОЛЯРА 

 

Безпека школяра – такою була тема виховної години, яка пройшла в 4 

класі. Школярі повинні знати, як поводитися з друзями – однокласниками, тому 

що більшу частину дня вони перебувають у школі. Дуже часто порушення правил 
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поведінкипризводять до дуже серйозних наслідків. Учні отримали знання про 

вплив поведінки на власне здоров’я та здоров'я оточуючих людей, повторили 

правила поведінки. 

 

 
  

«МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» 

 

 
 

У 6 класі пройшла година спілкування "Ми за здоровий спосіб життя". 

Разом з класним керівником учні обговорили шкідливі звички, потім кожен склав 

свою абетку здоров'я. Такі практичні заняття є необхідними для розвитку у 

школярів знань та навичок з питань здорового способу життя.
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«ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ТРАВМАТИЗМУ?» 
 

Здоров’я – це найбільший скарб. Щоб бути здоровим, треба докладати 

чимало зусиль. Це й корисна їжа, заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі. 

А ще й один із головних факторів здорового способу життя – це захист власного 

здоров’я від травматизму. Саме про це йшлася мова з учнями 8-го класу на 

виховній годині. 

 
 

"ЯГОДИ-ГРИБОЧКИ" 
 

   

  

У 5 класі пройшов виховний захід «Ягоди–грибочки», на якому учні 

ознайомились з небезпечними грибами. Тема виховної години дуже актуальна, бо 

стають все частішими випадки, коли люди отруюються навіть їстівними грибами, 

але зібраними у межах нашого міста. Учні роздивились гриби на таблиці і 

муляжах. Сподіваємося, що це допоможе їм не потрапити у халепу з отруєнням 

грибами. 
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 МІСЬКИЙ СУБОТНИК 

 

26 жовтня в місті пройшов суботник. Оминути його своєю увагою наша 

школа ніяк не могла. Тому загальними зусиллями вчителів, учнів, технічного 

персоналу на шкільному майданчику був наведений ідеальний порядок. 

 

    

           

 

 
 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

 

КАНІКУЛИ З КОРИСТЮ! 
  

      

  

У канікулярний час для учнів 8–9 класів у благодійному фонді «Вітязь» 

була проведена етнографічна екскурсія на тему «Від дитинства до юнацтва». 

Школярі мали змогу поринути у світ давніх українських звичаїв, відчути себе 

часткою справжньої української родини. 

 А учні 6 та 7 класів відвідали музей Великої  Вітчизняної війни 

благодійного фонду «Вітязь». Цікавою була розповідь екскурсовода про 

звільнення  міста від німецьких загарбників, про героїв, які захищали свою землю. 

Із задоволенням учні розглядали зброю часів війни, а також «відбудовану» 

землянку, де знаходилися рація та інші приладдя часів війни.

 
  

НАША БЕЗПЕКА 

 

   
У рамках місячника протипожежної безпеки класним керівником Сердюк 

В.В. з учнями 3-го класу була проведена екскурсія по школі. Діти дізналися для 
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чого на поверхах вогнегасники, як ними користуватися, у яких випадках це 

потрібно робити. Вчителька розказала про план евакуації  на випадок екстренних 

ситуацій. Діти взяли до уваги все побачене і почуте.

 
 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 
 

З 7 по 11 жовтня 2013 року в школі проходив тиждень права. 

 

 
 

   

В рамках цього тижня учні 7-8 класів відвідували школу юних 

правознавців;учні 4-5 класів прийняли участь в конкурсі малюнків «А я маю 
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право на…»; учні 9-го класу були запрошені до шкільної бібліотеки на екскурсію 

«Мої права», а учні 6-го класу показали свої знання у вікторині «Які мої права». 

 

  

 
  

Я САМ І ПОГЛЯД ЗБОКУ 
 

  

Метою цього заходу було навчити учнів адекватно оцінювати себе та 

оточуючих, стимулювати саморозвиток особистості. Учні 9 класу в ігровій формі 

виявили у себе різноманітні якісні характеристики як позитивні так і негативні. 

Проводилась самооцінка. Із задоволенням діти виконували діагностичне завдання 

«Намалюй себе». Презентували свої роботи.
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ДІТИ ТА ЗДОРОВ'Я 
 

 
 

В 7 класі пройшла година спілкування «Що маю знати, щоб зберегти 

здоров’я». 

Проблема здоров'я давно привертала увагу людини і далі перебуває на 

першому плані. Багато людей втрачають своє здоров'я задарма, не замислюючись 

про наслідки. Здоров'я — це ще не все, але без здоров'я все інше — ніщо. 

Отже, щоб бути здоровим, енергійним, творчо активним, не скорочувати 

власного життя, варто змолоду боротися за збереження і поліпшення свого 

здоров'я. Адже людина сама творець свого здоров'я!

 
 

ЕКСПРЕС ЗДОРОВ’Я 
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8-10 жовтня в рамках двомісячника здорового способу життя 

проходиласпортивно - розважальна програма «Експрес здоров’я». Учні 6 -9 класів 

розгадували ребуси, криптограми, складали модель здорового способу життя. А 

також приймали участь у різних змаганнях: так 5-6 клас позмагались в 

естафетному бігу 6*30м., 3-4 класи показали що «Здоровому бути здорово», під 

час різних естафет та конкурсів на силу, вправність, кмітливість.  

 

     

 
 

"СОЛОВЕЙКО З РІДНОГО КРАЮ" 
 

 
 

У рамках святкування 90-річчя з дня народження Григорія Пилиповича 

Бойка у школі пройшов конкурс читців «Моя Донеччина». Учні початкових класів 

із захопленням і виразністю читали напам’ять вірші поета, підготували костюми. 

Переможців визначити було важко, тому члени журі нагородили кожний 

клас окремо за номінаціями: 

1 клас - «Майбутні артисти»; 
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2клас - «Неповторність»; 

3 клас - «Оригінальність»; 

4 клас - «Старанність». 

Учениці 9 класу Пасічник Марія та Дев’яткова Альона запросили учнів 

школи до літературної вітальні «Соловейко з Донецького краю». Дівчата 

розповіли про життєвий та творчий шлях нашого земляка Григорія Пилиповича 

Бойка. Розповідь супроводжувалась презентацією про поета, яку дівчата 

підготували самостійно.

 
 

СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ 

 

  

 

У 5 класі відбулась виховна година«Економія води – спосіб збереження 

природи» у вигляді уроку чистої води. На ній діти ознайомились із 

найголовнішою речовиною на нашій планеті. Вони дізнались, що людина 

складається на 70% із води, без неї вона може прожити не більше тижня, на 

планеті багато солоної води і мало прісної. Понад 2 млрд. людей страждають від 

нестачі якісної питної води. Коли людина приймає душ, вона витрачає 150 літрів 

води, за одну хвилину з крана витікає майже 15 літрів води. Пригадали, звідки 

мешканці нашого міста отримують питну воду і як її очищують та перекачують по 

трубах каналу Сіверський Донець Донбас. Проаналізували, які заходи можна 

вжити для економії води. Діти розповіли, що зараз є крани з фотоелементами. З 

нього ллється вода тільки тоді, коли підставляєш руки. Дуже економний бачок 

унітазу з різними кнопками: великою і маленькою, для різної кількості води для 

змиву. Бесіда виявилась дуже плідною. Діти переймаються проблемами 

економії води , вони будуть слідкувати,щоб ніде не протікала вода, бо знають,що 

за один день по краплині витікає 70л води. Саме вода є найбільш недостатнім 

ресурсом України, до того це ще не відновлюваний ресурс. Сьогодні увесь світ 
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економить воду.

 
 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ 
 

Енергія – невід’ємна частина нашого життя, але все ж таки її виробництво 

завдає значної шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини. 

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії 

супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря.Запобіганням 

цьому може бути використання нових технологій на виробництвах. І в Україні є 

всі можливості для цього. 

11 жовтня у рамках двомісячника «Енергозбереження» у 1 класі пройшла 

виховна година з енергозбереження «Поради Берегоши». До учнів завітали 

Берегоша та Транжира, які розповіли про те, як слід зберігати тепло в оселі, 

економити електроенергію та воду. Також учні грали в ігри «Бережи тепло та 

воду», «Докажи словечко», «Збери картинку», «Струм біжить по дротах», 

відгадували загадки про елктроприлади. 

    

Цікаве заняття під назвою «Школярам про енергозбереження» пройшло у 

2-му класі. Протягом цього заходу діти дізналися про використання теплової 

енергії в побуті, про електричні джерела й ресурси та як дбайливо ставитися до 

витрачання енергії як в школі, так і вдома.  
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Школярі 3-го класу разом з класним керівником Сердюк В.В. завітали до 

шкільної бібліотеки, де на інформаційній хвилинці мали можливість дізнатися 

про способи енергозбереження, продивитися доступну літературу з даного 

питання та поділитися своїми думками стосовно того, як можна заощаджувати 

енергію.  

    
У 4 класі пройшла гра-подорож "Джерела енергії". Діти отримали 

уявлення про різні джерела енергії, їх позитивні та негативні сторони. Учні 

зацікавились проблемами пошуку нових джерел енергії, у них сформувались 

навички економного використання різних джерел енергії. 

Про енергозберігаючі ресурси та їхню важливу роль у нашому житті 

говорили і на виховній годині у 8-му класі. Кожен учасник диспуту дійшов 

висновку, що без економії енергії прожити сьогодні дуже важко. 

 
Якщо ми будемо більш раціонально використовувати енергетичні ресурси, 

то ми зможемо зберегти природу в цілісності ще на багато років. 

Отже, бережіть природні ресурси, і природа Вам за це віддячить!
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ДІЛОВА ГРА «ЕКОЛОГІЧНИЙ БУМЕРАНГ» 
 

 
 

Такою була тема виховної години у 4 класі. За круглим столом зібралися 

члени наукової ради та їх опоненти. Вони розказали учням про негативний вплив 

людини на природу та про наслідки цього впливу. Діти зрозуміли що до природи 

треба ставитися дбайливо і кожна людина повинна зберегти нашу планету для 

нащадків.

 
 

«ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ» 
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За планом проведення позакласних заходів у школі відбулись змагання з 

футболу, першість школи серед учнів 5- 7 класів, та 7 – 9 класів «Шкіряний м’яч», 

де кожна команда намагалась забити якнайбільше голів у ворота суперника. 

Так серед учнів 5 – 7 класів переможне місце посіла команда учнів 7 класу, 

другу позицію зайняли команда учнів 6 класу, ну а наймолодші відчайдушно 

протистояли старшим командам та стали третіми. 

А серед категорії 7 – 9 класів, команда 9 класу зайняла першу позицію, на 

другій позиції учні 7 класу і треті команда учнів 8 класу. Найкращим воротарем 

було признано Іщика Ярослава учня 9 класу.Найрезультативнішими гравцями 

були Косяк Ігор, Попов Ігор – учні 7 класу, Смирнов В., учень 8 класу, Ващилов 

В.- 9 кл., Поляков О. – 6 кл. 

  

 

 

 
 

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ   
  

З ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!!! 
На початку жовтня ми щорічно святкуємо День Учителя. Цього дня 

стільки теплих і щирих слів пролунало на честь учителів від вдячних учнів та 

їхніх батьків. Святковий концерт, на якому учні співали, декламували вірші, 
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співали, танцювали, став справжнім підтвердженням, наскільки діти люблять і 

поважають наших учителів. 

    

  

 
 

 
 

МЕТОД ЕДЕЙТИКИ 

 

      

  

Незабаром День учителя... Як швидко підготуватися? Як порадувати тих, 

хто віддає своє серце дітям? 
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У цьому учням 3-го класу допоміг мотод "Едейтики". Разом з вчителем 

Сердюк В.В. діти змогли вивчити пісню за 2 уроки і яскраво її виконати!

 
  

ЗДОРОВ’Я ТА КОРИСНА ЇЖА 

 

Чи багато треба, щоб бути здоровим? Зовсім,ні! Лише заняття спортом, 

споживання корисної їжі, і твоє життя буде довгим і безтурботним. Так учні 8 

класу на виховній годині під назвою «Здоров’я та корисна їжа» з’ясували, як за 

допомогою простих продуктів зберегти власне здоров’я й життя.  

 

 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ СВЯТО 
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Немає в світі кращого подарунку, ніж книга. Так учні 2-го класу на 

виховній годині влаштували ціле свято під назвою «Книжка – добрий, мудрий 

друг». На цьому святі казкові персонажі доступно розкрили значення книги в 

житті людини, ознайомили дітей із правилами користування книгами, намагалися 

прищепити дбайливе ставлення до книжок та нескінчене бажання більше читати.

 
  

ВЕТЕРАНИ ПРАЦІ! 
 

 
Напередодні дня ветерана до учнів 4 класу завітали ветерани школи. Вони 

розповіли дітям про велике значення праці у житті людини та нашої країни – 

України. А діти в свою чергу поздоровили ветеранів чудовим концертом, від 

якого ветерани отримали велике задоволення.

 
  

ПЛЕКАЙМО НАШЕ СЛОВО 

    
У 5 класі пройшов урок-консиліум присвячений Всесвітньому дню 

психологічного здоров’я «Плекаймо наше слово», на якому діти довідались, як 

важливо не травмувати один 

одного образливими словами, 

прізвищами, підкреслювати фізичні 

недоліки і вади. 

Треба поважати у другій 

людині особистість, не 

критикувати публічно без 

особливої потреби. Усі люди рівні. 

Усі мають рівні права. Кожен 

потребує спілкування, бо саме так 

люди пізнають світ, один одного і навіть самого себе. Той, хто любить рідну мову 

не буде перекручувати і засмічувати її. Тому спілкування дуже впливає на 

здоров’я, духовний стан людини.
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МИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

У 9 класі пройшла виховна година на тему «Мій внесок у збереження 

енергії». Учні пропонували різноманітні поради з економії електроенергії, тепла, 

води. Знайшли найпростіші рішення, які допоможуть зберегти енергію. 

Дев’ятикласники дійшли висновку, що енергію потрібно берегти не лише дома, а 

й у школі.

 
 

ОЗЕРА ТА РІЧКИ РІДНОГО КРАЮ 

 
У 5 класі відбулася заочна подорож «Озера та річки мого краю» на якій 

діти дізналися, що у нашому місті протікають 29 річок. Всі вони відносяться до 

басейну Азовського моря. Місто розташовано на висоті 272 м над рівнем моря. Як 

що порівнювати з іншими містами нашої області, то ми найвище місто. На карті 

міста учні знайшли річки, які найближче знаходяться біля нашої школи. Це річка 

Залізна балка, вона має довжину 18 км , ширина 5 м, що цікаво, саме на цій річці 

оселились запорізькі козаки у 17 столітті. На ній розташований Залізнянський 

ставок, який у народі називають П’ятовський. Недалеко від Залізної балки 

протікає Широка балка, яка починається з селища Озерянівка, отримавшого назву 

через велику кількість невеликих озер. Ця річка найчистіша. А от інша річка 

Залізна, яка починається біля Стоматологічної поліклініки і тече через мікрорайон 

Курганка найгрізніша, бо шахта ім. Гагаріна зробила на її водах отстійники. 

 Учні зробили висновок, що чистота річок залежить від усіх мешканців 

міста, від їх ставлення до природи.
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УРОК МИРУ І ДРУЖБИ 
 

В 7 класі до свята Дня Миру пройшла 

гра-тренінг «Урок миру і дружби». 

В 1982 році, в своїй резолюції 

Генеральна Асамблея ООН проголосила 

Міжнародний день миру (International Day of 

Peace) як день глобального припинення 

вогню і відмови від насильства. С тих пір 

свято, яке відзначається 21 вересня, залучило 

мільйони людей, охопивши багато країн та 

регіонів. Цей день закликає людей не тільки 

замислитися про мир, а й зробити щось 

заради нього. 

На цьому заході учні подумали яким 

б вони хотіли бачити світ, і що можна зробити, щоб світ став кращим. 

А гра «Ланцюжок побажань», мозковий штурм «Вислови свою думку» та 

ігрова вправа «Знайди собі подібного» зробили захід ще більш цікавішим та 

надовго запам’ятовуючимся.

 
 

«КРАЇНА ПОТРЕБУЄ ПРОФЕСІОНАЛІВ. ЯК НИМ СТАТИ?» 
  

Учні 9 класу у супроводі класного керівника відвідали «Ярмарку 

професій», яка проходила у кінотеатрі «Шахтар». Випускники познайомились з 

учбовими закладами міста та Донецької області. Дзнались про умови вступу. А 

також учні пройшли тестове опитування, визначились ,яка професія їм більш 

підходить за здібностями та нахилами. 

Ця подорож була дуже цікавою та корисною, допомогла визначитись з 

вибором професії. 
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"СКАЖИ ПАЛІННЮ - НІ!" 

  

Паління цигарок – одна з найшкідливіших звичок, що негативно впливає 

на здоров’я не тільки самих курців, але й оточуючих. Зараз вона перетворилася в 

епідемію, що поширюється не тільки серед чоловіків, жінок, а й серед підлітків і 

дітей. 

Саме тому на цьому тижні у 7 класі пройшла виховна година «Скажи 

палінню – ні!». 

На ній учні дізнались про історію тютюнопаління, про склад сигарети, 

сумну статистику, складові тютюнового диму, прохвороби від паління та про 

шкідливість пасивного паління. 

Здоровий спосіб життя це насамперед запорука успіху та можливість бути 

щасливим, адже ні одна в світі людина, якщо вона хвора не може сказати, що вона 

здорова.

 
 

ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ 
 

26 вересня уся Європа 

святкує День Європейських мов. 

Нашої уваги ця подія не могла 

оминути. У четвер на виховній годині 

учні 8 класу влаштували ціле свято, де 

дізнались багато цікавих фактів як про 

країни Європи, так і про її державні 

мови. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗНАЙ, НЕБЕЗПЕЧНИХ 

СИТУАЦІЙ УНИКАЙ! 

 

 
 

Правила дорожнього руху – це своєрідна дорожня грамота. Володіти нею 

повинні всі, щоб не продовжити сумний список дорожньо – транспортних 

аварій. Саме з метою ознайомлення з основними причинами небезпечних 

ситуацій на вулиці і відбулася виховна година у 4 класі, тема якої «Дорожній 

рух». Розпочалася вона зі слів: 

Живемо ми, діти, тільки раз, 

Тому бережіть себе і друзів 

І згадуйте правила дорожнього руху щораз. 

Виховна година пройшла у формі цікавої гри – подорожі. 

У 5 класі  у рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!» був 

проведений захід «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди». 

На початку заходу діти уважно подивились презентацію про хлопчика, який 

поспішав і порушував привила дорожнього руху, що мало не призвело до трагедії. 

Після перегляду діти відповіли на питання вікторини і закріпили отримані 

знання. Сподіваюсь, що діти будуть виконувати на практиці ті правила, про які 

розповідалось  на заході. 

У  9 класі пройшла історична вікторина «Дорожня азбука». Учні з’ясували 

де й коли з’явився перший світлофор; у якому році було затверджено перші 

дорожні знаки; скільки та які саме; чому вулицю названо вулицею; хто й коли 
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отримав перше водійське посвідчення. Діти поглибили знання про правила 

дорожнього руху, повторили основні правила пішоходів, велосипедистів, 

пасажирів, водіїв. 

 

 

 
 

ДОРОГА ДАЄ НАМ ЩОДЕННИЙ УРОК... 

 

 
 

Саме найдорожче для батьків - це життя дитини. Тому у 3 класі на 

виховній годині під назвою «Дорога дає нам щоденний урок, тож пам’ятайте 

за кожен свій крок» учні зі своїм класним керівником Сердюк Вікторією 

В’ячеславівною та «Світлофорчиком» здійснили подорож у минулі часи. 

Дізналися звідки з’явилися перші світлофори, якими вони були, для чого їх 
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придумали. Були проведені паралелі з сучасністю. Діти повторили правила 

дорожнього руху і нагадали собі про цінність і неповторність людського життя.

 
 

ДОРОЖНІ ПРАВИЛА 

 

 
 

У 1 класі відбулася година спілкування на тему «Дорожні правила». 

Усім відомо, що найдорожчий скарб людини – це життя та здоров`я. 

Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки здоров`я, а навіть 

життя. 

Місто, в якому з тобою живем, 

Можна по праву зрівнять з букварем. 

Азбука вулиць, розкривши для нас 

Місто, уроки дає повсякчас. 

Ось вона, азбука – треба всю знать, - 

Вздовж тротуару, глянь, знаки стоять. 

Азбуку міста завчим до ладу, 

Щоб не потрапити раптом в біду.
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"ТВОЇ ПАМ’ЯТЬ ТА УВАГА" 
 

 
Щоб пам’ять малюків була добре розвинута у 2му класі навиховній годині 

відбувся тренінг «Твоя пам’ять та увага». 

Такі  ігри як «Заборонене слово»,  «Що за чим упаде», «Світлофор», «Не  

помились»,  «Повтори  навпаки»  сприяли розвитку пам’яті тауваги школярів.

 
 

 
 

МАНДРІВКА КРАЇНОЮ БЕЗПЕКИ 

 

    Цього тижня на виховній годині у 2-му класі   подорожуючи з розумним 

сірником, дітлахи завітали до «Країни Безпеки», в якій дізналися, що в деяких 

випадках побут може бути небезпечним, і як себе застерегти у цих ситуаціях.
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ВОГОНЬ: ДРУГ І ВОРОГ 
  

З давніх давен вогонь служив людині. Вогонь людині друг. Він зігріє в 

холод, нагодує в голод. Але, якщо він потрапив у невмілі руки, то може стати 

грізним ворогом. Вогонь добрий слуга, але поганий хазяїн. Наслідком 

неправильного та необережного поводження з вогнем є пожежа. 

На виховній годині «Правила поведінки при виникненні пожежі в 

квартирі», яка проходила у 7 класі, учні разом зі своїм класним керівником 

Федіною Н.О. пригадали правила пожежної безпеки, вияснили причини 

виникнення пожеж. Також школярі ознайомилися з правилами поведінки при 

виникненні пожежі в сусідніх квартирах, на сходах багатоповерхового будинку. 

Навчилися як допомогти людям, на яких загорівся одяг. 

Пожежа – це явище, яке нікого не може залишити байдужим. Не 

допустити, щоб вогонь з доброго помічника перетворився у небезпечного ворога – 

обов'язок усіх і кожного з нас. 
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У СПІВРОБІТНИЦТВІ З БАТЬКАМИ 
 

13 вересня в нашій школі відбулось розширене засідання батьківського 

комітету, де було запрошено багато гостей. Від кожного класу було по три 

представники. 

 За першим питанням виступила психолог Я.А. Кошкарьова, яка розповіла 

про поняття «насильство» та його види. Шкільний бібліотекар О.В. Сердюк 

наочно презентувала підсумки проекту для учнів 2-4 класів «Кинь все й читай!» 

та розповіла про заплановану роботу шкільної бібліотеки в поточному 

навчальному році. Згодом слово надали заступнику директора з НВР Л.П.Бєлодєд, 

яка доповіла про план роботи школи на рік, нововведення у початковій 

школі, план роботи гуртків та секцій. 

 
Засідання було насичене різноманітною корисною інформацією, яка є 

необхідною в подальшій роботі.

 
 

БУДЬ ОБЕРЕЖНИМ НА ДОРОЗІ!!! 

 

У рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» у школі класними 

керівниками для школярів було підготовлено багато цікавих різноманітних 

заходів. 

У 2-му класі вже відбулась театралізована вистава «Будь уважним на 

дорозі!». Яскраві персонажі влучно та зрозуміло пояснили маленьких школярам, 

як себе правильно поводити на дорозі. Учні пригадали правила дорожнього руху, 

зрозуміли необхідність їх дотримання для власного життя й здоров’я. 

«Будь обережним на дорозі» - під такою назвою пройшла конкурсно-

розважальна програма у 6-му класі. Інтелектуально змагалися команди: 

«Велосипедисти», «Пасажири», «Пішоходи». Кожна команда готувала 

привітання, малюнки. Крім розваг, учні дізналися багато нового та цікавого. 
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У 7-му класі пройшла виховна година «Автомобіль, дорога, пішохід». На 

ній школярі пригадали правила дорожнього руху. В цьому їм допомогла 

вікторина «Кращий знавець з правил дорожнього руху», де учні відгадували 

загадки, пригадали знаки дорожнього руху. Завдяки виховній годині діти 

зрозуміли, що дотримання правил поведінки на вулицях нашого міста - це 

життєва необхідність. 

 

 
 

У 8-му класі відбувся брейн-ринг «Чи ти знаєш ПДР»? Запекла боротьба 

між двома командами «Світлофор» та «Пішохід» підтвердила той факт, що учні 

досить добре обізнані в цій галузі. Сподіваємось, що ці знання обов’язково 

стануть в нагоді дітям для охорони власного здоров’я та життя. 
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Любіть себе та інших поважайте, 

Своє життя й здоров'я бережіть. 

І правильну дорогу обирайте, 

Якщо до старості бажаєте дожить.

 
 

ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ РІДНИМ МІСТОМ 

 
У 5 класі пройшла виховна година у формі віртуальної подорожі рідним 

містом Горлівка. Діти на великому плазменному екрані подивились на історичні 

міста свого міста, пам’ятники видатним людям, ознайомились з історією 



НОВОСТИ ШКОЛЫ: 2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год 

міста.,його флагом і гербом. Дізнались, що Горлівка - один з найстаріших міст 

ДонбасуГорлівка - в минулому центр видобутку кам'яного вугілля. Навіть назву 

свою він отримав від прізвища відомого свого часу інженера П.М. Горлова. Наше 

місто з честю носить своє ім'я, і жодного разу місто не було перейменовано. 

Назва міста вперше стала широко відома в роки перших радянських 

п'ятирічок, коли забійник шахти «Кочегарка» М. Ізотов став прикладом для 

мільйонів радянських трудівників, у числі яких був і Стаханов. 

Але Горлівка – не тільки місто шахтарів. Унікальне монографічне зібрання 

творів М. К. Реріха в Горлівському художньому музеї є одним із найбільших у 

країні. Понад 8 тисяч мікро- і мініатюрних книг зберігається в унікальному і 

єдиному на Україні музеї мініатюрної книги ім. В. А. Разумова. У травні 2004 

року відкрито перший в Україні Палац культури «Ветеран». 

Горлівка - це місто, де народився космонавт О. Волков, футболіст 

С.Ребров, відомий поет П.Беспощадний. Серед кораблів ВМС України один 

носить ім’я нашого міста. 

Наше місто найкраще!

 
 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ У ШКОЛІ 
 

Зовсім недавно пролунав перший 

дзвоник, та перші   тижні в школі 

насичені спортивними подіями.        

Урочисто відкрився Олімпійський 

тиждень, кращим спортсменам школи 

надавалось право внесення 

Олімпійського вогню. Запал 

олімпійського вогню підхопили учні і 

почались олімпійські перегони, у 

спортивних заходах, вікторинах, конкурсах малюнків. 

На олімпійських уроках учні знайомились з історією Олімпійських ігр, 

Олімпійським рухом, з досягненнями українських спортсменів на Олімпіадах, 

розгадували кросворди, демонстрували знання у Олімпійському інтелекттурнірі. 

Азарт і жага перемоги відчувались під час проведення спортивних змагань 

 «Малі олімпійські ігри», де учні 5-9 класів боролись за переможні місця в таких 

дисциплінах, як біг на 30м., стрибках у довжину з місця, естафетному бігу 8*30 м. 

та в міні–турнірі з міні футболу. А наймолодші 1-5 кл з нестримною енергією 

долали різні випробування в естафетах «Олімпійська надія», де потрібно було 

проявити і кмітливість, вправність, швидкість та командну підтримку. 

І саме головне що кожен учень прагнув бути переможцем, прийняти участь 

та показати що займатись фізичними вправами та спортом - це здорово та весело!
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"НАШЕ РІДНЕ МІСТО" 
 

06.09. в 6-му класі пройшла виховна година, присвячена Дню народження 

рідного міста. 

Учні ознайомилися з історією виникнення міста; позмагалися у брейн-

рингу «Горлівка сьогодні», а також прийняли участь у конкурсі малюнку 

«Моє рідне місто». 

 

    

Не могли оминути цієї події і учні 8-го класу разом зі своїм класним 

керівником Крижевською Г.Ю. Тому на класній годині був проведений захід під 

назвою «З Днем народження, Горлівка!» 

Школярі здійснили захоплюючу екскурсію нашим містом від часів 

виникнення до сьогодення. Багато теплих привітань пролунало цього дня. 

Сподіваємось, що наше місто процвітатиме з кожним роком!  
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ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ 
 

5 вересня 2013 року учні 2 класу під керівництвом свого учителя Лаппо 

В.П. відвідали державний історичний музей.  

 

 
 

Працівники закладу провели для школярів захоплюючий урок-екскурсію 

містом під назвою «Горлівка – славетне місто Донбасу». Повністю поринувши в 

історію нашого рідного краю, маленькі горлівчани пообіцяли бути гідними 

мешканцями, оберігати, любити наше квітуче місто!

 
 

КУЛЬТУРА ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ 
 

 
"Хочеш бути розумним - навчися розумно запитувати, уважно слухати, 

спокійно відповідати, переставати говорити, коли нема чого більше 

сказати".(Лафатер) 
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Другого вересня в 7 класі пройшла виховна година на тему «Культура 

телефонної розмови». 

В наш час розмови по телефону стали для всіх звичайним явищем. Але ми 

не завжди володіємо культурою телефонної розмови. Саме на виховній годині 

школярі дізнались про сім правил, які вихована людина повинна знати

 
  

«ТАЛАНТ – ЦЕ ЗДІБНІСТЬ ЗБУДУВАТИ СВОЮ ВЛАСНУ  ДОЛЮ. 

ТВОРЧА ДОНЕЧЧИНА –МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ» 
 

Така була тема першого уроку, який пройшов у 9 класі 1 вересня. Учні 

познайомились з різними видами творчої діяльності, з поняттями «творчість», 

«талант», «обдарованість», «здібності». 

Діти із задоволенням пройшли тест на виявлення геніальності. З’ясували, 

що кожен з них має творчі здібності, які треба розвивати, щоб чогось досягти у 

житті, мати можливість пишатись собою. Згадали видатних людей Донеччини, їх 

творчу діяльність. Кожний відкрив таємницю ким хоче стати у майбутньому, щоб 

домогтися бажаного результату, слід докласти максимум зусиль, наполегливо 

працювати. 

Хоча учням тільки 14-15 років, але деякі з них вже виявили свої творчі 

здібності, досягли високих результатів. Так учениця 9 класу Пасічник Марія 

відвідує Школу мистецтв №1 вже багато років, грає на скрипці, є учасницею 

ансамблю «Елегія». Влітку їздила на міжнародний конкурс «Зірки пекторалі» до 

м. Одеси, де зайняла ІІ місце, отримала грамоту та кубок. Від цього конкурсу 

отримала задоволення, познайомилась з багатьма учасниками. 

Успіх приходить лише до того, хто прагне, хто вміє максимально 

використовувати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів. Не чекайте, що 

хтось відкриє вас, відкрийте себе самі.Скажіть собі: «Я Хочу, Я Можу, Я 

Зроблю!». 

Щастя й успіх – у наших руках!

 
 

ТВОРЧІ ДІТИ - ГОРДІСТЬ МІСТА" 
 

Цікаве інтерактивне спілкування чекало учнів 3 класу вже 1 вересня 2013 

року. Класний керівник Сердюк В.В. на перший урок запропонувала учням 

подорож у рамках теми першого уроку"Творчі діти - гордість міста". 

Визначення у різних аспектах творчого розвитку допомогло дітям поставити 

вірну мету у своїй навчальній діяльності. 

Цікаві творчі завдання були до снаги дітям і принесли їм задоволення. 

Представлений фото-звіт розкриває етапи творчого зростання і надихає до нових 

перемог та звершень. 
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З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!!!!!  

  

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, - 

Це школа щиро кожному бажає 

Навчатись із натхненням, із любов’ю, 

І бути всім родиною одною. 

 

Урочисто і святково пролунав сьогодні 

перший дзвоник! 

 25 маленьких першокласників 

переступили поріг нашої школи. На подвір’ї 

зібралися святково одягнені школярі з 

великими букетами квітів, батьки учнів, бабусі 

і дідусі, мешканці мікрорайону, випускники 

нашого навчального закладу. 

 Добре слово директора О.О. 

Сидоренко, шкільні пісні, привітання 

першокласників, чарівний виступ учениці 7-го 

класу Сергєєвої Євагрії налаштували учнів на 

приємний початок нового навчального року. 
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Після цього учні розійшлися по своїм класним кімнатам, де в них 

відбулись перші уроки. 

  

   

    

 
 

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК В "ДРУЖБІ" 
 

Якщо правильно організувати відпочинок, то він буде цікавим й корисним 

і в рідній школі - саме так вважають учні нашої школи, які відпочивали на 

пришкільному майданчику "Дружба". 

Діти і не помітили як швидко пролетів час відпочинку. 

Скільки різноманітних заходів, екскурсій, подорожей відбулося за цей 

короткий час! Це і подорож до парку ім. Горького, і екскурсія до БФ "Вітязь", і 
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відвідування пам'ятних місць рідного міста, і спортивні змагання, і бібліотечна 

інтелектуальна гра "Літературні таємниці", і ігри на воді в басейні... А більш 

всього діти полюбили прогулянки на природі і зустрічі за солодким столом. 

           Такий чудовий відпочинок для учнів організували наші 

вчителі Грицик А.О., Сисоєва Г.С, та Припачкіна Н.В.  

 
 

 
 

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК ПРОЛУНАВ... 
 

Рідна школо! По доброму і урочисто 

Рідним вогником з вікон світи! 

Ми виходимо звідси вершини долати 

Та робити нові відкриття. 

Рідна школо! Ми будем тебе пам’ятати 

Кожен день, кожен раз — все життя! 

24 травня закінчився цей навчальний рік. На урочистій лінійці для 

дев'ятикласників востаннє в стінах нашої школи пролунав дзвоник. Багато 

побажань та  добрих порад почули наші випускники. Найактивніші учні та батьки 

отримали подяки та почесні грамоти.  
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Бажаємо гарного відпочинку учням школи та вчителям. 

В добрий путь, дорогі випускники!!! 

      

 

 
 

СІМЕЙНА ВІКТОРИНА 
 

9 Травня!Скільки змісту в цих двох словах! 68 років тому закінчилась 

Друга Світова Війна! А пам'ять ще не забула про ті страшні роки! 

Ще раз нагадуючи учням про цю подію, в школі № 48 стартувала сімейна 

вікторина, присвячена Великій Вітчизняній Війні. 

На свято були запрошені батьки, учні, а також ветеран ВВВ Латоха 

Михайло Степанович. 

У плідному співробітництві батьків і дітей був проведений захід. Ця 

вікторина була насичена різноманітними питаннями про воїнів – героїв, нагороди, 

воєнну техніку. 
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Найбільш активними у цьому змаганні були батьки. Сподіваємось, що діти 

переймуть досвід і знання батьків, і наступного року покажуть приголомшливі 

результати. 

 

 

 
 

ЗАКІНЧИВСЯ ПРОЕКТ "КИНЬ ВСЕ Й ЧИТАЙ!" 

 

 
 

Переможцями в проекті "Кинь все й читай" стали: 

1. Сивкова Вікторія - 2 клас; 

2. Сахненко Марія - 2 клас; 

3. Журенко Максим - 2 клас; 

4. Семенова Олександра - 2 клас; 

5. Останіна Меланія - 2 клас; 

6. Вовнянко Олександра - 3 клас; 
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7. Зеленський Станіслав - 3 клас; 

8. Гончарук Каріна - 4 клас; 

9. Гончарук Ельміра - 4 клас; 

10. Петрік Никіта - 4 клас; 

11. Чирікова Наталія - 4 клас. 

Проект запам'ятався читацькою активністю, цікавими заходами, 

приємними несподіванками тощо.

 
 

КОНКУРС КРЕЙДЯНОГО МАЛЮНКУ 
 

  

  

  

У рамках декади екології в школі відбувається ряд цікавих заходів. Одним 

із таких минулого тижня був конкурс крейдяного малюнку «Життя живої 

природи». 

Учні 1-9 класів активно прийняли участь у цьому заході. Одні класні 

колективи продемонстрували світ тварин, інші – світ рослин, а дехто – людину, в 

руках якої захист нашої планети. І саме як ми будемо до неї відноситися , стільки 

років вона подарує нам жити.

 
 

МИ – ЗА ЧИСТУ МІСЦЕВІСТЬ 
  

Як нам всім добре відомо, праця робить із кожного людину, удвічі 

корисніше, якщо ця праця відбувається на свіжому повітрі. 

Минулого тижня учні нашої школи попрацювали на славу. Загальними 

силами школи були прибрані шкільний спортивний майданчик і парк біля 

стадіону «Олімп». Також не покладаючи рук, ми працювали перед школою на 
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вулиці Стожка, де діти разом із технічним персоналом підмітали, вичищали 

узбіччя від листя, приводили фасад у належний порядок. 

Переконайтесь на власні очі! 
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ЧИСТА ПЛАНЕТА 
 

22 квітня вся планета святкувала День Землі. А 26 квітня пригадують дату, 

про яку людство ніколи не зможе забути. Це вибух на Чорнобильський атомній 

електростанції. 

Не оминули ці події і в нашій школі. Так, наприклад, у 7 класі 

школярі ознайомилися зі святом День Землі, дізнались багато цікавого про його 

виникнення та символіку. 

 А презентація про ЧАЕС та наші малюнки дозволила учням якомога 

глибше поринути у той жахливий час. Жоден із школярів не залишився 

байдужим, заходи змусили всіх задуматися і зробити певні висновки. 

Люди, бережіть Землю, матінку нашу, не руйнуйте все живе, і вона Вам за 

це віддячить!

 
 

ЙДЕ СТРАШНЕ ТВОРІННЯ – АТОМНЕ ДИТЯ 

 

Щороку 26 квітня ми пригадуємо страшну дату – вибух на Чорнобильській 

атомній електростанції. Ця жахлива трагедія ще надовго залишиться в пам’яті 

людей та всього живого на цій Землі. 

Цього дня в нашій школі пройшов мітинг, присвячений цій події. На 

мітинг був запрошений ліквідатор наслідків аварії Циганок Володимир 

Васильович, який розповів, як він у віці 26 років відправився ліквідувати аварію, 

де пробув 27 днів, поділився своїми враженнями. Сльози і біль пронзили серця 

всіх слухачів. 

  

Щиро дякуємо Вам за Вашу мужність та витримку! Довгих років Вам 

життя!

 
 

У СВІТІ ПРОФЕСІЙ 
 

Світ професій так великий та неординарний. Вибрати професію до душі – 

це найважливіша задача кожної поважаючої себе особистості. В нашій школі 

прищеплювати профорієнтаційні  навички вчителі почали ще з раннього віку. 

Учні 4 – 9 класів продемонстрували найактуальніші професії нашого міста: 

шахтар, будівельник, лікар – педіатр, пожежник, кухар, архітектор. 

Представники професійного ліцею нашого міста представили увазі учнів 

професію, яка користується чималим попитом. Ця професія кравець. Наші 

випускники проявили величезне бажання оволодіти цією професією в 

майбутньому.
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ТИЖДЕНЬ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Щорічно навесні в нашій школі проходить 

тиждень світової літератури. 

 З 15 по 19 квітня вчитель російської мови 

Припачкіна Н.В. та вчителі світової літератури 

Федіна Н.О., Крижевська Г.Ю. організували ряд 

захоплюючих заходів, серед яких літературний брейн 

– ринг, КВК любителів словесності «Світ 

фразеологізмів», літературна вікторина, урок – 

подорож за прислів’ями та приказками, вернісаж 

«Мій улюблений літературний герой». 

 Учні 5–9 класів із задоволенням приймали 

участь. 

Щиро дякуємо за таке чудове літературне 

свято!

 
    

«БАЛ КВІТІВ» 
 

 
 

В понеділок 15 квітня на виховній годині в 7-му класі відбулось справжнє 

свято «Бал квітів». Учні повністю поринули у світ фантазії та креативності, 

розкрили свої приховані таланти. Політ фантазії не мав жодних обмежень. Всі 

працювали над створенням власних квіткових шедеврів, затамувавши подих.
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ДІТИ І КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ 
  

У світі, де панує неповага серед людей, дитина може засвоїти зафіксовані в 

моральних вимогах взаємовідносини і зробити їх мотивами своєї поведінки і 

таким чином піднятися до відповідного рівня - здобути внутрішню культуру. 

Саме такої культури поведінки вчаться в урочні і позаурочні годжини учні 

2 класу. 

   
 

 
 

«КЛАС – НАШ ДІМ, МИ – ГОСПОДАРІ В НІМ» 
  

Органи шкільного врядування провели смотр-конкурс класних кімнат та 

класних куточків. Учні 5-го класу разом зі своїм класним керівникомретельно 

підготувалися: провели трудову акцію «Клас – наш дім, ми – господарі в нім»; 

редакційна колегія оновила інформацію на класному куточку і старання 

колективу принесло їм … І місце! 
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Молодці! Так тримати!

 
  

ОБОВ’ЯЗКИ В РОДИНІ 

 

Цього тижня в 7 класі на виховній годині відбулась відверта розмова між 

класним керівником і однокласниками. Тема цієї розмови полягала в наступному 

«Мої обов’язки в родині».  

Кожен із учасників цього диспуту щиросердно зізнався перед всім класом, 

які обов’язки виконуються ним у власній родині.  

Дівчата допомагають матусям по господарству, а хлопці – батькам в їхній 

нелегкій чоловічій справі.

 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 
  

Здоров’я – найцінніший скарб людини. Щоб підтримувати його в чудовій 

формі, необхідно щоденно виконувати ряд фізичних вправ. 
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5 квітня в нашій школі відбувся День Здоров’я. Це свято було влаштоване 

вчителем фізичної культури Пономаренко Світланою Володимирівною. 

 Учні 1–9 класів підготували номери ритмічної гімнастики, які ще раз 

підтвердили, що займатися спортом – це не лише корисно, але ще й дуже весело 

та позитивно. 

 Переконайтесь на власні очі!

 
 

«ЗДОРОВ’Я – СКАРБ!» 
  

29 березня в 4 класі пройшла класна година «Здоров’я – безцінний скарб», 

на якій діти вчилися берегти своє здоров’я і піклуватися про нього,виховували 

потребу вести здоровий спосіб життя. 

 

        

  

А у 6 класі пройшла виховна година "Шкідливість тютюнопаління", на 

якій діти заохочувалися вести здоровий спосіб життя, відмовитися від шкідливих 

звичок і завжди дбати про своє здоров'я. 
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«ЧИТАЮТЬ ВСІ!» 
 

 
З 25 по 28 березня у школі під лозунгом «Читають всі: навіть коти!» 

проходив Тиждень дитячого читання. 

 Для учнів школи бібліотекарем Сердюк Ольгою Володимирівною було 

підготовано багато цікавих заходів, якими був насичений весь тиждень. 

 Відкрився Тиждень дитячого читання Виставкою малюнків «Мій 

улюблений літературний герой», у якій активно прийняли участь учні 1-7 класів. 

Бібліотечний актив школи (Гончарук Е., Поляков О, Петрик Д., Іванов В., 

Вернігор В., Баран Т., Міхненко Н. та Руцька К.), закликаючи всіх школярів 

читати книги, підготував виставку плакатів «Подружись з книгою!» Учням 

молодших класів у бібліотеці презентувалася нова дитяча література. 

 Школярі 2-го та 4-го класів прийняли участь у конкурсі «Юні читайлики». 

Діти показали гарне знання дитячих казок та оповідань і впоралися зі всіма 

завданнями: завзято відгадували загадки про казкових героїв, з легкістю 

ототожнювали предмети з казковими подіями, лише за невеличким фрагментом 

малюнка впізнавали казку та називали автора. 

 Учням старших класів бібліотекарем презентувався новий випуск буклету 

«А чи знаєш ти???», у якому містяться цікаві факти про швидкість читання деяких 

людей, відомості про найбільшу бібліотеку стародавнього світу, перший каталог 

та інші цікавинки. 

 Учні 5 та 6 класів побували на бібліотечних уроках «Світ інформації. Із 

історії виникнення книги і бібліотеки» та «Вибір книг в бібліотеці. Довідковий 

апарат». 

 Програма тижня для учнів 3-го класу продовжилася екскурсією до міської 

дитячої бібліотеки ім. А. Гайдара. Юні читачі на власні очі побачили, що 

бібліотека є не тільки місцем здобування нових знань, але й приємного часу 
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проводження. Школярі побачили різні відділи дитячої бібліотеки, ознайомилися з 

великим розмаїттям фонду та книжковими виставками та подарували на виставки 

деякі свої малюнки. А доброзичливість та індивідуальний підхід до кожного з 

боку бібліотекарей дитячої бібліотеки зробило екскурсію ще цікавішою і 

залишило тільки приємні враження. Працівники бібліотеки підготували для дітей 

спектакль із ляльковими героями книг, залюбки відповідали на всі запитання 

малечі та підібрали літературу за запитами дітей. На останок екскурсії учні мали 

змогу здійснити прогулянку Алеєю книги та побачити пам’ятник Книзі.  

 З метою заохочення читання у школі був організований конкурс-вітрина 

на найкращий читацький щоденник, у якому залюбки узяли участь учні 2-го, 3-го, 

4-го та 7-го класів. Учні всієї школи протягом двох днів мали змогу продивитися 

найкращі читацькі щоденники своїх однолітків, перейняти досвід у веденні такого 

щоденника, ділитися своїми враженнями та побажаннями. 

 Наприкінці Тижня дитячого читання важливою подією для наймолодших 

учнів школи – першокласників стала їх посвята в читачі. Бібліотекар Сердюк 

Ольга Володимирівна підготувала для первачків бібліотечний урок «Твій друг – 

книга». На ньому діти дізналися про важливі для кожного читача правила 

поводження з книгою, мали змогу продивитися відеоролики з пропаганди читання 

та електронну презентацію, що заохотила першокласників бути відповідальними і 

не повторювати помилки недбайливих читачів. Дітей привітали лялькові казкові 

герої і кожному юному читачу та їх батькам подарували брошуру-розфарбовку 

«17 причин читати дитячі книжки». Свої знання як відноситися до книжок 

першокласники показали у бібліотечній грі. Юні читачі отримали велику кількість 

позитивних емоцій та пообіцяли берегти книги. 

 Закінчився Тиждень міським святом читацьких захоплень «Книжковий 

дивограй» в БДЮТ. На цьому святі колектив учнів школи (Мажара Я., Подушкін 

М., Тіняєв Є., Єленський М., Казакова А. та Баран Т.) проявили себе не тільки 

гарними читачами, але й талановитими акторами. Діти виступили з інсценіровкою 

уривку з повісті М. Носова про пригоди Незнайки та його друзів «Як Незнайка 

був музикантом, художником та поетом». Талановита гра юних артистів, 

колоритний реквізит та костюми – все це зробило свято цікавим та незабутнім для 

глядачів з числа учнів та бібліотекарей шкіл міста. 

 


