
4 жовтня 2014 року з метою  

підвищення рівня правової обізнаності 

школярів Хмельницьким обласним  

об'єднанням адвокатів «Агенція захисту», 

Рада адвокатів у Хмельницькій області  у 

складі адвокатів:  Кулєбякіна Вадима 

Олександровича, Лебідь Олександри 

Павлівни, психолога – психотерапевта Салко 

Наталії Олексіївни  на базі нашого закладу 

провели тренінг для школярів старших класів 

з 6  навчальних  закладів  Славутського 

 району у кількості 30 чоловік.   

           Тренінг  

Передзвін 

 2 жовтня  учнівським самоврядуванням 

було 

проведено 

рейд 

перевірки 

учнівських 

щоденників 

серед учнів 

5-9 класів. 

В ході 

перевірки 

було з’ясовано, чи систематично ведуться 

записи розкладу уроків, домашнього 

завдання; чи класними керівниками 

проводиться оцінювання стану ведення 

щоденників та поведінки учнів; 

вчителями-предметниками 

виставляються поточні оцінки. Підводячи 

підсумки перевірки було встановлено, що 

учні 5 класу наймайстерніше ведуть 

щоденники, а  8 - класникам потрібно 

взяти приклад з них. Але серед 8-

класників Черешнева Олександра та 

Поліщук Вікторія найвідповідальніші. 

Рейд «Щоденник»  

     3 жовтня у всіх школах  відзначали День вчителя. 

Для більшості закладів освіти вже традиційним заходом 

у рамках святкувань стало проведення Дня шкільного 

самоврядування. Саме у це свято учні 11 класу можуть 

спробувати себе у ролі вчителів, а вчителі мають нагоду 

знову повернутися за парти. 

Саме так пройшов цей день у нашому закладі.  11 

майбутніх випускників взяли до рук указки та шкільні 

журнали й зайняли у класах почесні вчительські місця. 

     Учні серйозно підготувалися до Дня самоврядування 

й старанно виконували покладені на них обов’язки 

учителів. 

Самоврядування 



13 жовтня до нас завітала студія "Адреналін" з 

м.Луцьк. 

 Учні мали можливість побувати у віртуальній 

подорожі за допомогою сучасного обладнання в 5D 

форматі. 

28 жовтня вся Україна відзначила 70-річницю 

звільнення території від німецько-фашистських 

загарбників. Наш народ пережив страхіття війни 

,мужньо витримав усі випробування. Довгих три роки 

стали дорогою ціною сьогоднішнього миру. До 

відзначення цієї дати у закладі було проведено ряд 

заходів: 

- оформлено виставку літератури; 

- проведено інформаційну лінійку; 

- проведено тематичні виховні години; 

- переглянуто документальні відеофільми (9-11 класи); 

- волонтери відвідали ветеранів Великої Вітчизняної 

війни; 

- проведено вечір пам’яті; 

Сторінка 2 

Визволення України  

від німецько-фашистських загарбників  

Передзвін 

Віртуальна подорож  

Козацький ярмарок  



З 17.10. по 21.10.2014 році в 

нашому закладі проходив 

тиждень фізичної культури, 

де учні початкової, середньої 

та старшої школи мали змогу 

змагатись з таких видів 

спорту, як міні- футбол, 

настільний теніс, шахи,та 

стрільба з пневматичної 

гвинтівки. В підсумках 

змагань учні школи вибороли 

такі місця, а саме з 

настільного тенісу І- місце Мельничук Віктор 11 клас, ІІ- місце 

Фунтіков Євген 7 клас, ІІІ-місце Лаврук Іван 8 клас. З шахів І- місце 

Чорнолоз Назар 7 клас, ІІ-місце Чулій Олександр 7 

клас, ІІІ місце Дем’янчук Богдан 10 клас. Зміні-

футболу І-місце 5 клас, ІІ-місце-3 клас, ІІІ-місце 4 

клас. Зі стрільби І-місце Дем’янчук Богдан, ІІ- 

місце Мельничук Віктор 11 клас. ІІІ- місце Севрук 

Роман 11 клас. Всі переможці змагань були 

нагородженні   іменними  та командними  

грамотами.  

 Покладання квітів до пам'ятника УПА  

         Тиждень фізкультури та спорту  

Сторінка 3 



16 жовтня у нашому закладі було проведено 

літературно-музичну композицію "За Україну, за її 

волю", присвячену 72-річниці  УПА.  

10 жовтня   батьки першокласників  разом із дітьми відвідали 

шкільну бібліотеку. 

    Оксана Анатоліївна провела ознайомлення із її роботою та 

вручила батькам  буклети ˮ Читаємо всією сім’єю ˮ та ˮ Путівник 

по бібліотеці ˮ,  які допоможуть батькам у вихованні  любові та 

поваги до книги.  

День відкритих дверей  

«За Україну, за її волю»  

Сторінка 4 

Акція "Зігрій солдата"  
Учнівський та педагогічний колективи взяли активну участь в акції «Зігрій солдата». Спільними 

зусиллями було зібрано теплі речі, ковдри, чай, кава, учнями написано листи підтримки. Все це 

було передано у відділ освіти, молоді та спорту для відправки у зону АТО.  

http://krupets-nvk.at.ua/news/den_vidkritikh_dverej/2014-10-13-197
http://krupets-nvk.at.ua/news/za_ukrajinu_za_jiji_volju/2014-10-16-203


30 жовтня учні нашого 

закладу радо вітали колону 

військової техніки, яка 

рухалася з міста Яворів до 

міста Миколаєва.   

Заходи, присвячені 120 річниці дня народження Олександра 

Петровича Довженка  
 урок-дослідження «Творчість Олександра 

Довженка» (11 клас); 

 перегляд документального фільму « 

Сторінками біографії Довженка» (5-9 класи);  

 літературна  виставка   «Неосяжний світ 

Олександра Довженка».  

Зустріч військових  

Конкурс на кращий логотип 

бібліотеки  

Акція  

“Подаруй книгу” 
Протягом місяця, учнями 

та вчителями навчального 

закладу, у фонд бібліотеки 

було подаровано 20 

примірників дитячої 

літератури.   

http://krupets-nvk.at.ua/news/zustrich_vijskovikh/2014-10-31-210
http://biblionvk.at.ua/news/konkurs_na_krashhij_logotip_biblioteki/2014-11-05-9
http://biblionvk.at.ua/news/konkurs_na_krashhij_logotip_biblioteki/2014-11-05-9

