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Тинний Арсеній 13.01.12р. – 2 клас 

Сарницька Ганна 09.01.10 р. – 4 клас 

Гичко Карина 29.01.09 р. - 5 клас 

Купріянчук Яна 11.01.08 р. – 6 клас 

Опанасюк Віктор 23.01.07 р. - 7 клас 

Сарницький Ярослав 02.01.06 р. – 8клас 

Максимчук Петро 30.01.06 р. –8 клас 

Сарган Інна 30.01.08 – 7 клас 

Надірова Аліна 17.01.06 – 8 клас 

Борщевська Людмила 23.01.05 – 9 клас 

Довбиш Тетяна – 24.01.05 - 9 клас 

Кравець Олександр 30.01.05 – 9 клас 

Кокудович Мирослав 30.01.03 – 11 клас 
 

Мельницький Михайло Євгенович 10.01.1973 Асистент вчителя  

Підкаура Леонід Йосипович   25.01.1948 Електрик   

Молодецька Марія Олександрівна 28.01.1987 Вчитель   

   

У цьому номері: 
1. Тиждень початкових класів 

2. Посвята в школярики 
3. Місячник безпеки 

життєдіяльності 

4. День української хустки 
5. Фестиваль вареників 

6. Тиждень права 
7. Тиждень географії 

8. День св.. Миколая 



Перерва+____________________________________№32 30.12.2019 

В понеділок між учнями 2-4 класів було проведено гру «Що спочатку? Що потім?» . 

Всі учні в 5-х групах за картками складали розповіді про те, як будуються будинки, 

виготовляються певні предмети, відбуваються зміни в природі. Потім презентували 

свої відповіді. 

  

У вівторок, 26 листопада, всі учні початкової ланки показували, які вони спортивні і 

спритні у «Веселих стартах». Всі учні дуже старалися: стрибали на м’ячах, 

передавали м’яча, змагалися із скакалками. В кінці журі конкурсу, Ткалич Н.Ю., 

оголосила результати.  

 
 

У середу відбувся квест «Безпека на дорозі». Учнів 2-4 класів розділили на 4 

команди: «Левенята», «Лисички», «Білочки», «Зайчата», які отримали маршрутні 
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листи. Всі команди відвідували станції : «Розминка», «Дорожня математика», 

«Автомульті», «Перехрестя загадок», «Збери велосипед», «Лего», «Я на самокаті». 

Переможців було двоє. Це були «Левенята» та «Білочки», які набрали по 58 балів. 

 

Правила безпечної поведінки учні повторили в четвер під час перегляду мультфільмів 

«Обережно на воді», «Безпека на дорозі», «Пожежна безпека», «Безпека під час 

новорічно-різдвяних свят». 

 

У п’ятницю пройшло свято «Посвята в школярики». 
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Труднощі теж доведеться долати, 
Бо до науки – тернисті шляхи. 
Тут ми повинні науки вивчати, 
Це знадобиться усім у житті. 

Під таким девізом пройшло свято «Посвята в школярики», на якому було цікаво і 

весело. Першокласники показали, що вони знають і вміють головне їх завдання: 

старанно й наполегливо вчитися, поважати старших, любити свою Батьківщину. 
На свято завітали казкові герої, були приємні несподіванки і сюрпризи. 

 

На виконання наказу відділу освіти Новоград-Волинської РДА № 93-а/г 

від 31.10.2019 року «Про проведення районного «Місячника знань 
дітьми правил безпеки життєдіяльності»в закладах загальної середньої 

та дошкільної освіти» було розроблено ряд заходів. 

1.З 04 по 30 листопада 2019 року проведено Місячник безпеки 
життєдіяльності учнів школи. 

2. Організовано в усіх класах виховні години та бесіди з питань 

вивчення правил безпеки життєдіяльності . 

3. Проведено тиждень початкових класів, присвячений вивченню 

правил безпеки життєдіяльності . 

4. Проведено тематичну лінійку- роз`яснення правил безпеки 
життєдіяльності. 

5. Організовано виставку дитячих малюнків малюнків «Як я розумію 
правила безпеки життєдіяльності». 
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В нашій школі 6 грудня відбувся флешмоб приурочений дню 

«Української хустки». Участь взяли учні 5-7 класів: показ 

презентації, відео ролик про традиції і символіку української хустки, 

учні виконали танець та провели ряд конкурсів. 
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13 грудня у нашій школі відбувся фестиваль вареників, участь в 

якому прийняли усі учні школи. Цікаві конкурси та презентації, 

пісні та забави лунали на святі, а на закінчення відбулося 

частування вареників на пухкість, цікаву начинку та форму, 

оригінальну подачу та ідею приготування. Учні потрудилися на 

славу, так як було представлено багато вареників з різноманітними 

начинками. 

Директор школи, Рошка С.П. , подякувала учням та вчителям за 

креативність та вручила відзнаки найкращим класам умільцям.  
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Понеділок – 9.12.19 
Провести анкетування серед учнів 5-11 класів «Діти та їх права» (Молодецька С.В., 
Гордійчук О.В.) 
Вівторок – 10.12.19 
Всеукраїнський урок на тему: « Знаємо та реалізуємо свої права» (5-11 класи) 

 Молодецька Дарина, учениця 9 класу, підготувала електронну презентацію «Діти і 
їх права». Дем’янчук Світлана, учениця 10 класу, розповіла про найвідоміших 
борців за права людини: Андрія Сахарова, Мартіна Кінга, Раджі Ганді, Елеонору 
Рузвельт і інших. 

Середа – 11.12.19 
Правовий турнір учнів 9-10 класів (Молодецька С.В.) Перемогу одержала команда 
«Законослухняні» учнів 10 класу. Капітан команда Стелюк Михайло. 
Четвер – 12.12.19 
Усний журнал для учнів 1-4 класів «Правила і закони в твоєму житті» Молодецька 
С.В., Мельницький М.Є. Учні переглянули відеоролик «Конвенція про права дитини». 
П’ятниця – 13.12.19 
Районний етап олімпіади з правознавства (Молодецька С.В.) 
Соціально-економічні, культурні права є дуже важливими для існування людини. 
Необхідно боротися конституційними методами за їх неухильне дотримання 
державою. Оскільки з дотриманням прав щільно пов’язане, виконання 
конституційних обов’язків, нам з вами потрібно їх сумлінно виконувати, що конче 
необхідно для нормального функціонування держави і нашого з вами благополуччя.  
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19 грудня в нашій школі відбулася святкова вистава «День Святого Миколая», у якій 

взяли участь учні 2-8 класів. Цікаві декорації та яскраві костюми, майстерна гра дітей 

захопила усіх у передноворічній казці про святого Миколая. Логічним завершенням 

вистави стало вручення усім учням школи  подарунків  від ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» в особі 

Гордійчука Андрія Андрійовича  та батьків. 
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З 16 по 20 грудня проводився тиждень географії. Відкриття розпочалося в 
понеділок у віршованій формі ученицями 7-класу Сарган Інною, 

Шашулою Василиною, Ткалич Анастасією, Гордійчук Анастасією. 

Вивчає географія життя в містах і селах, 
Річки і надра, явища страшні 

Де будувати греблі,  прокладать канали, 

Яка погода буде на Землі … 
Організували випуск стінгазети «Глобус», ребуси, кросворди. 

 
В середу в 7-класі проведено літературну сторінку: «Мандрівки 

материками світу». Активними учасниками були: Пелешок Ярослав, 

Шашула Василина, Ковальчук Богдана, Гордійчук Анастасія, Сарган Інна, 

Ткалич Анастасія, Гаврилюк Микола. 

 
Учні 6-класу проявляли кмітливість, завзяття  в роботі з планом 

місцевості території школи. Вони відшуковували «Скарби мінералів» у 
закодованих місцях на плані. Відмітились спритністю і проявили 

картографічну компетентність групи учнів: Купріянчук Яна і Кукурудза 

Андрій, Надіров Юра і Циба Діма, Пелешок Ярослав і Пелешок Володя.  
Найкмітливішими в розгадуванні ребусів, географічних загадок виявились 

учні 8-класу Максимчук Петро та Сарницький Ярослав. 

В п’ятницю учні 10-класу захищали створені візитки вивчених ними 
країн світу, розпізнавали за контурами країни Європи . Найактивнішими 

були Баграновська А., Дем’янчук А., Дем’янчук С., Боровська В., Стелюк    

М, Іванчук Влад. 
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