
В час війни, смертей, несправедливості, сліз, 

людського горя, холоду, наші хлопці з гарячими 

серцями захищають територію і незалежність України 

заради кожного з нас. Наближається день закоханих і 

ми, учнівський колектив,  провели акцію "Валентинка 

для солдата". Усі охочі долучилися до неї, кожен мав 

можливість написати слова підтримки нашим 

захисникам та передати їм частинку свого серця, 

тепла, любові.    11 лютого усі виготовлені валентинки 

разом з солодощами, каовою, чаєм було передаго до 

ГО "Нетішинська самооборона".   

День Святого Валентина  

День Святого Валентина – дуже ніжне та добре свято, день в 

який люди відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття – 

про любов. В  холодний лютневий день 13 лютого  в нашому закладі 

було тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і 

романтики.  

В цей день в холі школи працювала пошта Купідона, завдяки якій 

всі охочі висловили свої почуття  друзям, педагогам та коханим. Адже 

це чудовий  спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу 

тобі людину…  

Валентинка для солдата  

ПЕРЕДЗВІН 

27 лютого на виконання Програми правової освіти населення на 

2011-2015 роки  в нашому  закладі   було проведено турнір  між 

командами "Правознавці" - 10 клас та 

"Праволюби" - 11 клас,  з нагоди 

відзначення  Міжнародного Дня прав 

жінок і миру. 

Підбивши підсумки перемогу 

виборола команда "Праволюби", 

найактивнішим гравцем стала Панчук Тетяна 

Правовий турнір до Міжнародного Дня прав жінок і миру  



Щоб дійти до мети, 

треба, перш за все, іти. 

Оноре де Бальзак 
    З 9 по 13 лютого в нашому закладі відбувся тиждень 

Безпечного Інтернету. Розпочався тиждень спеціальним 

випуском газети 

Передзвін 

«Міжнародний 

день безпечного 

Інтернету». 

У рамках тижня відбулися багато цікавих заходів, зокре-

ма: 

Урок-гра «Що таке Інтернет і чи безпечний він» 3-4 

клас. 

 Проведення анкетування 

Тренінг «Безпека в Інтернеті» 9 клас 

Виховна година «Твоя інформаційна безпека в Інтерне-

ті» 5 клас 

Перегляд відеоматеріалів «Правила інтернет-безпеки» 

Огляд Інтернет сторінки «Онландія: безпечна веб-країна» 

Проведення інформаційних хвилинок 

Конкурс кросвордів « У світі інформатики»  

Для кожного народу  Мова – найбільший скарб, 

одне з багатьох див створених людьми. Вона 

відзеркалює душу народу, його історію. 

      Кожна людина має завжди пам’ятати хто вона, 

звідки родом, де її коріння, кожна людина повинна 

знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, 

берегти.   21 лютого ми відзначаємо  Міжнародний 

день рідної мови. 

       Тому  23 лютого у закладі 

відбувся чудовий та насичений 

виховний захід, з  метою піднесення  патріотизму, національної гордості 

за мову, виховання любові до неньки-України, української мови, 

бажання досконало її знати, плекати, 

берегти, примножувати її красу.  
 

Нехай же вогонь рідної мови ніколи не 

згасне в дитячих душах, материнське 

українське слово буде для всіх них 

оберегом та символом єднання 

великого народу. 
 

Тиждень безпечного інтернету 

Мова – скарб народу  
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В рамках відзначення дня рідної мови 23 лютого 

відбувся конкурс читців віршів про мову  серед учнів 2-

4 класів. 

     Найкращими читцями були такі учні: 

Свєцький Дмитро, Гловацька Катерина, Семенчук 

Іванна, Гаскел Валерівя - 2 клас; 

Мерецька Софія та Гаврилюк Владислав - 3 клас; 

Зальвовська Надія, Рибачук Марія, Поворозник Максим, 

Пашинський Богдан - 4 клас. 

Читці вразили щирістю та емоційністю виконання.  

Літературне кафе  

Події які були у лютому місяці не лишають нікого 

байдужим. Померли невинні люди, які боролися за 

волю своєї країни. Тому, 27 лютого    в нашому 

закладі  відбувся урок - реквієм «Пам’ять про друзів 

полеглих жива», присвячений  Небесній Сотні, 

метою якого було виховання  в учнів  гідності за тих, 

хто віддали своє життя за волю 

країни.   Розпочали  урок пам’яті із хвилини 

мовчання та була запалена свічка в пам’ять  Героям. 

             Продовжили урок прозовими розповідями про 

загиблих, віршами пам’яті,  піснями присвячені Небесній сотні та відеокліпами   про невинну 

загибель отих молодих чоловіків та юнаків, тих, 

які своє життя віддали заради нас, заради нашого 

кращого майбутнього. 

      Завершили урок такими словами: 

Ніколи їх не забувайте! 

В історію внесіть кожне імꞌя! 

Онукам, дітям ви розповідайте, 

що наша Україна ще жива! 

             Ці події нас дуже змінили. Ми 

сподіваємось, що вони змінили і частину нашої 

країни. Хотілося б, щоб кожен зміг зрозуміти, що 

не можна залишатися байдужим у наш час . 

Хотілося б, щоб кожен зміг збагнути, що він може 

впливати на події і простір довкола себе. А коли 

таких людей багато і вони рухаються в одному 

напрямку – то вони переможуть. 

            І всі ми маємо прожити життя так, щоб ці 

втрати не були марними 

 

«Пам’ять про друзів полеглих жива»  
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18 лютого з  метою практичного відпрацювання 

учасниками навчально-виховного процесу  порядку 

дій на випадок виникнення терористичної загрози, 

виявлення підозрілих предметів, транспортних 

засобів та осіб, поведінка яких викликає підозру у 

нашому закладі, було проведено навчання. 

    Головне завдання -  вдосконалення учасниками 

навчально-виховного процесу теоретичних знань і 

практичних навичок щодо дій в умовах 

надзвичайних та екстремальних ситуацій, здатність 

діяти за 

попереджувальним сигналом «Увага всім». 

   Розпочався день із загальношкільної лінійки, на 

якій було ознайомлено учасників з графіком 

навчань. 

На лінійку було запрошено майора цивільного 

захисту у відставці Михалюка В.А. Він ознайомив 

присутніх з різними видами надзвичайних ситуацій і 

діях при них. 

О 9.20 розпочалися тематичні години спілкування 

з  опрацюванням пам’яток «Порядок дій учасників 

навчально-виховного процесу в умовах 

надзвичайних ситуацій, терористичних актів, 

диверсій, мінувань інших небезпек», «Посилення 

пильності та заходів безпеки у разі виявлення 

підозрілих предметів, транспортних засобів, осіб, 

які викликають підозру»,  також учні 1-4 класів 

мали можливість переглянути навчальні фільми. 

   Протягом дня було проведено три тренувальні 

заняття: 

 сигнал «Аварія на ХАЕС»:  усі учасники 

навчань залишалися  у класних кімнатах, вікна, 

двері герметично закривали, вискористовували 

індивідуальні засоби захисту; 

 сигнал «Пожежа на військових 

складах»:  учні  та працівники закладу  з речами 

евакуйовувались із приміщення  у двір закладу,  а 

далі відвозились автобусом у безпечне місце. 
сигнал «Обстріл з гранатометів»:  проводилась 

евакуація усіх присутніх у закладі  в сховище, у 

якому медична сестра разом з 

одинадцятикласницями на практиці показали різні 

види перев’язок та транспортування поранених. 

Також на усіх тренуванях була присутня Задворна 

Г.А, методист РМК.  Гана Анатоліївна надала 

психологіні рекомендації для учнів під час НС.   

На завершення було проведено огляд-конкурс 

стінних газет, малюнків та  підведено підсумки навчання. 

Навчання з надзвичайних ситуацій  



Вивчення англійської мови – процес складний, але 

багатогранний і цікавий. Але варто замислитись, що 

саме англійська мова є неповторним засобом спілку-

вання між людьми різних національностей. Оволо-

діння іноземною, а саме англійською мовою є потре-

бою часу. Під час вивчення англійської мови ми зна-

йомимось з традиціями і звичаями інших народів та 

переконуємось у неповторності власної української 

культури. 

    З метою розширення і поглиблення лінгвістичних 

знань, розвитку комунікативних умінь і навичок, ети-

чного виховання, духовного багатства, моральної чистоти у школі було проведено «Тиждень 

англійської мови». Усі школярі були активними учасниками та співорганізаторами 

всіх  запланованих заходів. 

    Тиждень розпочався з робочої лінійки, на якій вчитель  англійської мови  Тетяна Андрі-

ївна ознайомили учнів школи із планом проведення та завданнями тижня. 

Monday, the 9th  of February 

   Було проведено віртуальну екскурсію по ви-

значним місцям Британії  1-4 класи. 

 "We learn Britain". Відвідуючи її, учні могли 

познайомитися із Обєднаним Королівством Великої 

Британії, побачити визначні місця країни, видатних 

письменників та поетів.  

  Tuesday, the 10th  of February 

Між учнями 5 та 6 класу проведено вікторину 

“The Sighseeing of London” 

Перемогу вибороли учні 6 класу. 

Wednesday, the 11th  of February 

    Позакласний  захід по життю і творчістю 

В.Шекспіра. Учні 8 та 11 класу повторили вислови 

поета , що ввійшли в його життя . 

Thursday, the 12th  of February  

   У четвер відбулася країнознавча вікторина 

між 10 та 11 класом.  Перемогу отримали учні 

10 класу. 

Friday, the 13th  of February 

Брейн -ринг 7 клс. 

    Дякуємо учням школи за активну участь у 

проведенні тижня. Бажаємо й надалі перемага-

ти та показувати гарні результати!!! 

Good luck!!!  

 

 

Тиждень англійської мови (English Week)  


