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Можна багато говорити 
про красу рідної мови, її 
значення, неповторність. Та 
найпереконливіше звучать 
поезії. З нагоди Міжнародного 
дня рідної мови у нашій школі 

проведено конкурс читців 
«Мова – душа народу». 
Дев’ятикласники підготували 
презентації з української мови 

«Яка ж багата рідна мова». А 
восьмикласники на уроці 
літератури рідного краю 
знайомилися з поезіями 
Галини Щербак із збірок «За 
Україну падають сини» та 
«Страшні слова, коли вони 

мовчать». У 5-9 класах учні 

писали диктант про мову. 
Учениця 8 класу  

Дубогрій Аня 

Активними учасниками в 

ході проведення Тижня історії 

були учні 7 – 9 класів, які 

підготували літературно-

історичний усний журнал 

«Сторінки історії 

Запорозького козацтва».  

Лунає музика «Запорозького 

маршу», ведучі та читці 

розкривають сторінки історії 

славного Війська 

Запорозького Низового, 

вшановують світлу пам'ять 

лицарів, які не жаліли 

власного життя за рідну 

землю українську, за віру 

християнську, за волю і 

щастя всього народу. Учні 5-

6 класів взяли участь у 

вікторині Що? Де? Коли?», 

де пройшли такі етапи: 

«Хронологічний ряд», 

«Лабіринти минулого» та 

інші. 

Учениця 10 класу 

Мальчик Анастасія  
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23 січня учні 5-11 
класів зібралися за 
імпровізованим круглим 
столом, щоб обговорити 
важливу тему «Булінг у 
школі: причини, наслідки, 
допомога» Організатори 
заходу - заступник 
директора з виховної 
роботи, практичний 
психолог, президентська 
рада школи. Учні мали 

змогу пригадати види 
насилля та зупинитися на 
таких його проявах 
як  шкільний булінг та 
кібер-булінг. Детально 
розглядалися питання 

психології шкільного 
булінгу, його ознаки. Було 
визначено психологічні 
особливості та прояви у 
поведінці дітей, що стали 
жертвами булінгу; типові 
риси учнів, схильних до 
проявів насильства та 
характерні риси 
спостерігачів. 
Актуальність проблеми 
була подана за допомогою 
презентації, яку 

підготувала голова комісії 
дисципліни та порядку – 
Костюніна Марина, 
учениця 11 класу. Вона 
навела статистичні дані 

ЮНІСЕФ та результатами 
соціологічного опитування 
учнів шкіл з окресленої 
проблеми. Окрім цього, 
учням були надані 
рекомендації для жертв та 

свідків шкільного насилля. 

Круглий стіл 
завершився виробленням 
рекомендацій щодо 
протидії булінгу та 
обговоренням цитат 
видатних людей історії  і 
сучасності, які засуджують 
жорстокість, насилля та 
байдужість. 

Учениця 11 класу 

28 лютого класний 
керівник Одарченко 
Тетяна Олександрівна 
провела тренінг за 

круглим столом з 
учнями 7 класу на тему: 
«Шкільний булінг»  

Учні 7 класу 

22 січня 

учні 10 

к л а с у 

п р о в е л и 

виховний 

захід до 

Д н я 

Соборності сторіччя 

а к т у  з л у к и . 

Десятикласники у 

т р а д и ц і й н о м у 

українському вбранні 

розповідали про події 

того часу. На цьому 

заході були присутні 

учні 8 класу. Вони 

п р о с л у х а л и 

інформацію,  були 

вражені і задоволені. 

 

Учень 10 класу  
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20 лютого 2019 року на п'яту 
річницю пам’яті Небесної Сотні у 
8 класі проходив урок  літератури 
рідного краю. Читали твори 

Галини Щербак  «За Україні 
падають сини». Говорили про 
письменницю, очевидця подій 
Майдану, про високу ціну волі 
українського народу, про 
протистояння добра і зла, про 
боротьбу за гідність, про жертви 
Майдану та велику славу. 

Учні перейнялися духом 
боротьби, мужності, героїзму 
«воїнів світла, воїнів добра». Як 
наслідок написали есе, відгуки, 
поезії. 

Слухаю твори Галини Щербак 
«Сорок днів пам’яті» Небесної Сотні! 
Чого, мій світку, жорстоко так 
Цих сорок тягнуться довгих п’ять років? 
 
А голови клали – хотіли змін ! 
І з мріями йшли уперед, за Вкраїну ! 
Так думалось: завтра над краєм – німб, 
Засяє. Німб-щастя, німб-миру. 
 
Ой доле доленько, будем удвох 
Стояти в степу, боронити державу. 
За волю, за мир, за небесних бійців! 
На інше нема українського права. 

 

Учениця 8 класу  
Кравченко Юля 

Учні 10 класу Пригара 
Дарина та Цимбалюк 

Крістіна прийняли участь 

у Всеукраїнському 
конкурсі написання  есе 
«Моя майбутня професія: 

планування і розвиток».  

Вітаємо  Пригару 
Дарину із перемогою у 
першому етапі команди 
проекту «Моя кар'єра в 
Україні» Її есе виявилось 
найбільш цікавим, щирим, 
та усвідомленим. 

Учениця 10 класу 


