
1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

Відзначати цей день в школі вже стало традицією. І це 

добре, адже необхідна інформація у поєднанні з 

розвитком життєвих навичок суттєво зменшують 

уразливість молоді до ВІЛ.  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у нашій школі 

було проведено цікаві просвітницько-профілактичні 

заходи з метою попередження розповсюдження хвороби 

ВІЛ/СНІДу. Учні 5 класу 

взяли  участь у флешмобі "Ми проти сніду", класні 

керівники провели профілактичні бесіди «Твій вибір», 

години спілкування «СНІД – проблема людства», акцію 

«Червона стрічка», оформлено інформаційний стенд «Все 

про СНІД»,  проведено анкетування щодо обізнаності учнів 

10-го класу з питань ВІЛ/СНІДу, а також з учнями 

9 класу переглянуто науковий фільм «Про шкоду 

наркотиків» та пройдено "Маршрут безпеки."  

«Добро всіх людей єднає…»  

У нашому закладі  захопливо , хвилююче та 

трепетно пройшла  година спілкування «Добро всіх 

людей єднає…»,  присвячена Дню інваліда . 

На заході були присутні виконавчай директор ВКП 

«Явір-Інвест» Поліщук В.П. та сільський голова 

Михалюк В.А. 

Вони вручили дітям з обмеженими можливостями 

цінні подарунки, солодощі та матеріальну допомогу. 

 Вся година була насичена надзвичайно гарними, 

філософськими і трепетними віршами про 

добро,віру, добрі вчинки у 

виконанні учнів: Бережної 

Катерини, Петрова Владислава, Ліщука Павла, Ліщук 

Оксани,   Надзвичайно учнів вразила легенда «Янгол доброти», яку 

прочитала  Денисюк Софія. 

Хвилюючими та зворушливими  були вправи «Подаруй тепло 

своїх рук» та «Від серця до серця».  Діти активно вирізали сердечка, 

на яких писали побажання, а потім всі разом наклеювали їх на ватман. 

Завершилася година чудовою піснею «Побажання» у виконанні 

Бережної Катерини та Денисюк Софії. 
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Веселі старти 

    5 грудня у нашому закладі пройшли змагання 

веселі старти, присвячені Дню Збройних Сил 

України.  

     Між собою змагалися команди "Укроп" 8 класу 

та "Захистники Вітчизни" 7 клау. Хлопці показали 

спритність, витримку, мужність, силу, швидкість у 

10 конкурсах-

естафетах. 

     У 

підсумковому 

результаті з невеликим відривом перемогу отримала 

команда "Захистники Вітчизни". 

    Ось такі новорічні іграшки, 

які створили наші учениці: 

Гарбарук Тетяна, Форсюк 

Марина, Басіста Вікторія, 

сьогодні 5 грудня були 

відпрвленні 

на Фестиваль Святого 

Миколая 2014.  

Дякуємо дівчатам за гарну 

роботу, та чекаємо на 

подарунки від організаторів 

проекту. 

Новорічні іграшки 

 ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 

    Члени правового клубу "Старшокласник" до 

Дня прав людини підготували та  провели 

бесіду з використанням ІКТ для  учнів 1-4 

класів  "Права дитини".  

Святий Миколай 

19 грудня  у такий чудовий день 

Святого Миколая, до вихованців 1-4 

класів завітав із подарунками 

Миколай. 

Він привітав малечу з початком 

новорічних свят, поцікавився 

навчанням школярів, їх здоров'ям. 

Особливо цікавився Миколай тим, 

чи послушні дітки, чи допомагають 

батькам, чи поважають старшим, чи 

захищають молодших, чи дружать 

один з одним. А ще грозився 

різочками до бешкетників, але в 

основному пригощав цукерками і 

дарував подарунки. 



Акція "Солодощі солдатам"  

Сьогодні десятки тисяч патріотів обороняють від терористів 

свободу, незалежність та територіальну цілісність України. 

Наші захисники, як ніколи, потребують уваги та розуміння 

від своїх співгромадян, у тому числі і від дітей та молоді. У 

складний для нашої 

країни час у нашій школі 

проведено ряд заходів 

щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання 

учнів та сприяння зростанню  підростаючого покоління 

справжніми патріотами своєї держави. Одним із 

підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї 

батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з 

метою моральної та матеріальної підтримки української 

армії. 

Так, 9 грудня  дівчата 10 та 

11  класу в шкільному 

кабінеті трудового навчання пекли домашні смаколики для 

наших солдатів. До акції приєдналися також всі учні та 

працівники закладу, які вдома мали змогу приготувати домашню 

випічку (зладнано  чотири ящики).  Крім того, діти та колектив 

зібрали велику кількість противірусних, кровоспинних, 

знеболювальних ліків та перев’язувального матеріалу  для 

наших оборонців (два ящики). 

Надіємось, що передані солодощі подарують хвилини радості та домашнього тепла, а ліки 

вбережуть від хвороб.  

16 грудня до нашого закладу завітав  виїзний планетарій. 

Мобільний планетарій за допомогою спеціальних 

пристроїв показував дітям зоряне небо. У доступній 

формі  розповіли про планети сонячної системи, про 

перших підкорювачів космосу. Тематика багатогранна і 

різноманітна. Також учні мали можливість побачити 

зблизька нашу планету, місяць, зірки, метеорити, 

зануритися і відчути себе часткою 

величезної світобудови. Під час  відвідуванні 

планетарію діти отримали заряд позитивних 

емоцій, бурю думок і почуттів.  

Мобільний планетарій  
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"Ох, на наших вечорницях, 

Хто сумний - розвеселиться! 

Співи, танці, небелиці -  

Гарні будуть вечорниці!!!"  

 З давніх-давен наші предки святкували так зване 

"свято долі", яке в наш час називають 

"Андріївські вечорниці" і святкують в ніч з 12 на 

13 січня - перед днем Святого Андрія. Втім,  

історія даного свята абсолютно не стосується  

Святого Андрія. "Свято долі" наші предки 

святкували майже цілий грудень.   7 грудня 

хлопці та дівчата зустрічалися у хаті однієї з 

поважних жінок на селі та знайомилися між 

собою. 

13 грудня на Андрія дівчата збиралися в тій 

же хаті і ворожили на свого "судженого - 

рядженого", займалися рукоділлям, готували 

справжні українські страви. Хлопці в той же час 

готували подарунки для дівчат і дарували їх 19 

грудня - на свято Миколая. 

Так і наше свято проходило в дусі 

стародавніх традицій у справжній українській світлиці. Ворожіння, ліплення вареників, 

рукоділля, забави... Особливо 

всім сподобалася дражнилки. 

Святкове дійство за народними 

традиціями організували: 

бібліотекар Оксана Анатоліївна 

Форсюк та вчитель української 

мови  Олена Олександрівна 

Кравчук.  Учні 8-9 класу були 

акторами. Глядачі – учні школи, 

учителі, які мали змогу поринути 

в атмосферу вечорниць. 

 Все наше свято 

супроводжувалося українськими 

піснями:  "Ой у вишневому саду", 

"Заспіваймо пісню 

веселеньку","В саду гуляла","Ой 

на горі два дубки", " А мій милий вареничків хоче" 

   Завершальним етапом вечорниць було пригощання усіх учасників смачними 

домашніми українськими варениками. Усе пройшло чудово, було дуже цікаво, усі 

залишилися задоволеними. 

Ох, на наших вечорницях 
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Подаруй оберіг солдату  
 

        З метою підтримання суспільної думки з приводу 

військово-патріотичного виховання молоді та ставлення 

суспільства до військової служби і захисту держави у 

закладі   проводилась акція «Подаруй оберіг солдату». 

Вона пройшла у рамках 

програми «З турботою про 

кожного».   

     Дуже приємно, що діти 

поставилися до акції з 

патріотичним поривом. 

Діти власноруч 

виготовляли обереги, 

вироби з державною символікою, малювали малюнки на 

патріотичну тематику. Усі поробки - вироби передані у відділ 

освіти, молоді та спорту. 

Підготовка до Нового року – це 

важливий, відповідальний і досить 

тривалий процес. 

 Так, члени учнівського 

самоврядування  організували 

виготовлення  сніжинок для створення святкового настрою у 

навчально-виховному комплексі. Ними було  прикрашено фойє І 

поверху. До акції  також  долучилися класні колективи, 

прикрасивши свої  кімнати. 

Незабаром розпочнуться новорічні ранки та вечори. І щоб 

ялинка була по-святковому одягнена, учні 2-4 класів  виготовили 

багато гірлянд та іграшок з підручного матеріалу,  5-9 класів - янголів з тканини, а 7-класники за 

допомогою техніки  квілінгу створили прекрасні сніжинки. 

Підготовка до  

Нового Року 

Новорічне диво  

Новорічні ранки для всіх нас є 

чи не найяскравішими 

спогадами з дитинства . 

Час, коли так легко віриш у 

казку, коли сам можеш стати 

казковим героєм і щиро 

радіти безтурботно, по-справжньому. І чекаєш на подарунки 

від Діда Мороза як на справжнє диво, яке обов'язково 

здійсниться. 

 Так, учні закладу влаштували 26 грудня  справжнє 

новорічне диво, привітавши усіх присутніх з наступаючим 

Новим Роком подарувавши гарний настрій та море емоцій.  


