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Коцюба Артем 15.02.09 р. – 5 клас 

Нетреба Іван 08.02.06 р. – 8 клас 

Василенко Валентина22.02.05р.-9 клас 

Боровська Валентина11.02.04р –10клас 

Гаврилюк Діана 12.02.10 р. - 4 клас 
 

 

 

 

 

 

 

№ Прізвище І.Б. Дата народження Посада  

1 Валінкевич Тетяна Сергіївна 04.02.1971 Вчитель  

2 Сарган Дмитро Васильович 20.02.1959 Сторож  

3 Мулярець Марія Миколаївна 24.02.1958 Вчитель  
 

 

 

У цьому номері: 
1. Новорічні вогники у школі 
2. Загальношкільні батьківські 

збори  
3. Тиждень інклюзивного 

навчання 
4. Тиждень соціальної 

психології 
5. День соборності України 

6. Свята у лютому 2020 

7. Учнівські перли на ЗНО 
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У нічний казковий час 

Рік Новий прийшов до нас, 

Він приніс свої вітання 

І найкращі побажання – 

І людині, і родині, 

І матусі-Україні! 

26-27 грудня у нашій школі пройшли новорічні ранки для учнів початкової 

ланки і «Новорічний калейдоскоп» для учнів середніх та старших класів. Учні 

майстерно грали ролі казкових героїв, співали, танцювали та закликали зиму на 

свято. Учні початкової ланки отримали солодкі подарунки від депутата районної 
ради Кулявця М.М.. Директор школи, Рошка С.П., вручила грамоти та солодкі 

пакунки найкращим класам і учням за підсумками навчання та відвідування у І 

семестрі, а також за найкраще оформлення класу до новорічних свят. 
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9 січня 2020 року в актовій залі школи відбулися загальношкільні 

батьківські збори, на яких були розглянуті такі питання: 

1. Аналіз показників успішності та відвідування за І семестр 2019-
2020 н.р. Підготовка до ДПА та ЗНО 

2. Про адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей. 

3. Роль батьків у вихованні свідомої дисципліни учнів. 

4. Спільна діяльність школи та родини з метою формування у 

школярів потреб у самоосвіті, інтелектуальному розвитку, 

духовному та фізичному самовдосконаленню. 

5. Про зайнятість учнів у гуртках та позаурочний час. 

6. Про стан відвідування учнями школи та робота з попередження 

правопорушень серед неповнолітніх. 

7. Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі. 

8. Різне (харчування, інтерактивні дошки, безпечний Інтернет, 

небезпечна іграшок) 
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В період з 13 по 17 січня у Несолонській ЗОШ І-ІІІ ступенів було 

проведено тиждень інклюзивної освіти під гаслом «Людина, душа, 

всесвіт…» 

У понеділок 13 січня діти переглянули відеоматеріали про людей з 

особливими потребами та проведена інформаційна хвилинка на тему 

«Кожна людина - унікальна і неповторна особистість». 

У вівторок 14 січня для учнів 1- 5 класів було проведено заняття з 

елементами тренінгу «Людина – індивід, всі разом - колектив», на 

яких діти дійшли висновку , що разом виконувати роботу і швидше, і 

легше за допомогою гри. Учасники гуртка «Умілі ручки» оформили 

виставку малюнків «Ми разом». 

У середу 15 січня діти переглянули мультфільм «Про Діму», який дав 

зрозуміти дітям, що інколи треба поступитися своїм бажанням заради 
потреб інших дітей. 

У четвер 16 січня було проведено засідання асистентів 

учителів школи. 

У п'ятницю 17 січня відбулося «Чаювання в колі друзів» та перегляд 

мультфільму " Соловейко з одним крилом". А також колеги мали 

змогу провести обговорення та підсумки проведеного тижня. Усі учні 

й учасники отримали неймовірні емоції та грамоти із солодкими 

подарунками. 
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Понеділок – Відкриття тижня соціальної психології 
 Оформлення інформаційно - просвітницький стенд. 
 Скринька довіри» до п’ятниці. 
 Проективна методика Вінні Пух і всі всі! 
 Казко терапія про дерево щастя 1клас. 

Вівторок 
 Відеолекторій «Торгівля людьми» 9-11класи 
 «Дерево побажань» 
 Діагностика «Пізнай себе» 6-8 кл. 

Середа 
 «Скринька довіри» 

Четвер 
 Квест гра «Стежками дружби»4кл 

П’ятниця 
 Вчимося доброти і ввічливості – заняття з елементами 

тренінгу 7 клас 
 Акція «ланцюжок добрих справ» 
 Мультфільм про те, що добро обов’язково повертається. 
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2 лютого - День бабака  

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку  

6 лютого - Міжнародний день бармена  

9 лютого - Міжнародний день стоматолога  

11 лютого - Всесвітній день хворого  

14 лютого - День Святого Валентина (День закоханих), День 

комп'ютерника  

15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини, Стрітення 

Господнє  

17 лютого - День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі 

19 лютого - День державного герба України  

20 лютого 2020 - День Героїв Небесної сотні 

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови 

 24 лютого - 1 березня - Масляна  

28 лютого - День штурманської служби авіації ЗСУ 

 

У шкільній бібліотеці відбулася 

виставка книг та повідомлень про 

день соборності України. 
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1. Навіть у бактерій та грибків є свої проблеми та бажання їх 

вирішити. Саме тому ми й існуємо. 

2. Проблеми нам Господь створив, щоб нам не казалася земля пухом 

покушали не тільки пряник, ну і кнут. 

3.Найбільш розповсюджена проблема – це, звичайно, парламент 
України. 

4. Політики як стадо баранів і кожен хоче посісти місце вожака, отож 

і б’ються, як собаки у дворі. 

5. Я проходжу по вулиці та бачу молодь, що лежить і не може встати 

від того, що в стані алкогольного сп’яніння. У стані алкогольного 

сп’яніння гинуть люди, отримується незапланована вагітність, а потім 

матері роблять аборти або залишають дітей у дитячих будинках, а у 

рекламі було все так гарно і весело. 

6. Людина, народившись на світ – це вже проблема для батьків. 
7. З часом людина почала будувати заводи, електростанції і сама 

почала отруювати оточуючу середу. 

8. Адже коли ми думаємо, ми змушуємо працювати всі розумні органи 

нашого тіла. 

9. Головна героїня пішла легким шляхом у вирішенні цієї проблеми – 

вчинила самогубство. 

10. Хочеться забути все, відкинути, забути, а ще краще кайфанути. 

11. У школі я пройшла наче 2-у світову війну. 

12. Маруся Ч. піднімала бойовий дух солдатів, які від’їжджали на 

фронт. 
13. Шановні перевіряючі, поставте мені добру оцінку, бо батьки мене 

повісять. 

14. Я поспорив з другом під параграф з біології, що я його вивчу, але 

в мене не получілось вивчити половину і розказав другу. Друг 

сказав, що не треба вчити другу, а я зрозумів, що не треба спорити 

під те, чого незнаєш. 

15. Твір, це, на жаль, занадто складне завдання для нашого 

склеротичного мозоку. 

16. Об’єднувалися і кохалися за кожен кусок хліба чи зернини. 
17. Настав день 8 березня. У ці дні ми любили ходити по лісу та 

собирати гриби. 

18. Це лісне створіння хотіло відчути на собі справжнє кохання. 

19. Сталін послав українців воювати з холостими патронами. 

20. У Наталки була проблема нежонатої. 

21. Лукаш, який дуже кохав Мавку, побачивши її в поганому образі, 

кинув її. 

22. І за проханням хлопців вона зробила аборт. 

23. У кожної людини рано чи пізно є проблема кохання, із-за якої 

людина може втратити свідомість. 
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24. А тепер наша країна процвітає та розвивається на чолі з іншими 

державами. 

25. Є таке прислів’я: якщо не любиш свою професію, краще сиди 

вдома. 

26. Тіло хоче хавати. 

27. Кожен день ми бачимо, як хтось щось робе, а інші жують. 

28. На превеликий жаль, буду закінчувати з катастрофічною 

нестачею часу. 

29. Багатство – це гроші, коли їх рахуєш, все тіло живиться, а душа 

звеселяється. 
30. Наприкладі Колобка котрий втік від бабусі с дідусем ми бачимо 

що після того як він втік йому було тяжко та проблематично ходити 

тому що всі хтіли його з’їсти. Коли Колобок повернувся до діда і 

бабусі, вони його пробачили і я вважаю, що вони стали для нього 

кращими. 

31. Президент В.Янукович, який вирішує свої проблеми і стає 

кращим, краще править нашою державою. 

32. Стовкнувшись з чимось дуже тяжким і здолавши цю преграду 

відчуваємо себе набагато краще. 
33. Пузир намагався піймати курку, що втікла від нього, та упав і 

забив собі печінку, через що у нього виник пузир, який тимчасово 

треба було оперувати і він пошкодував грошей і помер власною 

смертю. 

34. Це автори, які на своїй шкірі скоштували все. 

35. Будь-яка проблема – це можливість стати кращим, у моєму 

випадку знайти кращого хлопця. 

36. Наші працівники: педагоги, директор, завуч працюючи з нами, 

мають уже стільки проблем, що мама дорогая, але вони йдуть далі. 

37. Купив собі мопеда… і дуже хочу, щоб він їздив, як швейцарський 
годинник. 

38. Я не стадо, я личность, і лідер. 

39. Сиджу я у цьому класі і чухаю там, де не свербить, бо нічого не 

знаю. 

40. Не потрібно боятися проблем, а лише тісно співпрацювати з ними. 

41. Всі ми незабаром помремо. Бажаємо успіху. 

42. В Україні багато проблем: уряд, економіка і т.д. І якщо уряд піде 

назустріч народові, то зразу відпадуть дві проблеми: і уряд, і дороги. 

43. Отже, підводячи ітоги, можна зробити висновок. 
44. Наприклад, моя подруга у сімнадцятирічному віці завагітніла. 

Банальна ситуація від коханої людини. 

45. Щастя – мати гарну жінку, горе – мати таке щастя. 

46. США суне свої штати куди не потрібно. 

47. Я вирішив, що якщо не можу вступити де подобається, піду, де 

добре платять. 

48. Мойсей вів народ через постелю. 
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