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                  10 вересня відбулося 

            засідання учнівської ради. 

Мета засідання :  

- ознайомитися з основними законами 

лідера, 
-  дізнатися про основні якості лідера,  

- розвивати : свої лідерські якості ,  

вміння працювати в команді, 

приймати колективне рішення,  
- затвердити план роботи учнівського 

самоврядування. 

                                   Читати далі… 

 

            Агітбригада ЮІР. 

16 вересня наша маленька команда 

―Світлофор‖ пропагували  за 

здоровий спосіб життя. 

                                      Читати далі…  
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        День Знань

Свято у школі починається з 

Дня Знань, з урочистої лінійки 

перед школою, яка збирає після 

літа всіх своїх учнів і закликає 

веселим дзвоником у чисті, 

відремонтовані класи, які ще якось 

особливо незабутньо і щемно 

пахнуть по-вересневому фарбою. 

Це залишається в душі на все 

життя. І хоч не кожен урок 

запам’ятається дітям, а от гарне 

свято закарбується в пам’яті 

назавжди. І цей спомин грітиме 

серце, бо тоді було особливо 

радісно, хвилююче, особливо 

гарно.  

День Знань! Лунає срібним 

голосочком веселий дзвінок, кличе 

до школи дітей, батьків, вчителів і 

гостей, у кожному серці він будить 

щось своє, найпотаємніше, 

найдорожче. А найцікавіше 

сьогодні першокласникам, бо це  

вони вперше переступлять поріг 

школи, яка на довгі роки стане їм 

рідним домом. Як же вони 

хвилюються, як чекають цієї миті 

ще зовсім маленькі хлопчики і 

дівчатка, несучи в руках важкий 

портфель з новенькими зошитами і 

книжками і пишні букети квітів. 

Все для них незвичне, все вперше. 

Тому і найбільша увага їм — 

першокласникам. І хоч у кожній 

школі свято Першого дзвоника 

проходить по-різному, та є одне 

спільне для всіх — це ті малесенькі 

школярі, яких зустрічає школа, і ті, 

хто останній рік іде до цього дому 

учнем, бо, як підійде чарівний 

травень до шкільного порогу, 

попрощаються вони з уроками, а 

ще через трохи і зі школою. А 

сьогодні всі хвилюються, стоять 

збуджені, веселі. Починається 

свято Першого дзвоника! 
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                                                                        Веселі ігри на перервах 

         Вперше я прийшла до школи… 

Вступ до школи – це переломний період у житті дитини: формуються 

нові стосунки з дорослими та однолітками. У молодшому шкільному віці 

закладається фундамент моральної поведінки дитини, починає формуватися 

громадянська спрямованість особистості, активно відбувається засвоєння 

моральних норм і правил поведінки. Характер у молодших школярів лише 

починає складатися. Тому прийшовши в школу дитина повинна багато 

почерпнути нового, цікавого, досі їй невідомого. Тому для наймолодших 

школярів проводяться  заходи, які сприяють розвитку пізнання нового світу. 

Найперше знайомимо  дітей із казкою. Без казки – живої і яскравої, яка 

засвоюється свідомістю і почуттям людини, неможливо уявити дитячого 

мислення і дитячої мови, як певної сходинки людського мислення і 

мовлення. 

Під впливом почуттів і думок, викликаних казкою, діти вчаться 

образно і творчо мислити. Маленькі школяри  не тільки слухають казки, а й 

самостійно складають їх, малюють до них ілюстрації. В комплексі 

проводяться виставки дитячих малюнків.  

Велику роль у житті кожної дитини 

відіграє гра, тому діти молодшого 

шкільного віку , на перервах, грають у 

рухливі ігри. Вересень в цьому році був 

наділений гарною погодою, тому діти 

проводили веселі перерви на свіжому 

повітрі. Із учнями 1-2их класів були 

проведені різні ігри на знайомство. А 

учні 3-4их класів мали можливість 

пограти у гру ―Знайди і зістав‖. Іграючи, 

діти отримували масу задоволень і 

заряджались енергією на цілий день. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Продовження…. 
10 вересня відбулося засідання учнівської ради . 

Засідання відбулося в ігровій  
формі. Це була подорож по 
безмежному океану, де 
відбувалися шторми, рифи та 
айсберги. В ході цієї подорожі учні 
знайомились із основними 
законами лідера. І за допомогою 
тренінгів, ігор мали можливість 
визначити свої лідерські якості.  

Була проведена гра 
“Безлюдний острів”.  Де 
“екіпажам” (радам) потрібно було 
розподілити завдання між членами 
команди для того , щоб прожити на 
острові чекаючи допомоги. В ході 
гри учні ознайомились із законом 
лідера – “ Лідер вміє створювати 
команду”. 

Гра “Повітряна куля ”і 
відповідно закон – “Лідер уміє 
приймати рішення”. В ході гри 
кожна команда приймала 
колективне рішення . В результаті 
чого було вибрано керуючих 
відповідно у кожній команді 
(голова ради).  

Усі 10 законів лідера були 
опрацьовані . 

За допомогою тренінгу 
“Пізнай самого себе” учні 
використовуючи свої вроджені 
ознаки визначали свої лідерські 
якості. В результаті чого 

мали 
можливість 
зрозуміти над 
чим потрібно 
більше 
працювати. 

Дійшли колективного 
висновку, що лідери не 
народжуються, лідерами стають. 

Підводячи підсумки, кожною 
радою була створена піраміда із 
повітряних кульок, аби показати 
згуртованість команди і готовність 
до співпраці. 
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      Олімпійські ігри 

Впродовж тижня, учні приймали 

активну участь в змаганнях та 

естафетах, що проводилися в 

школі. Найцікавішими виявилися 

змагання з футболу та на 

перетягування каната. 

На змагання з футболу  до нас 

завітали гості - учні Малинської 

ЗОШ та Костопільської ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Барви мого краю. 
Коли де бачу квітки очі, 

 

“Люби!” – вона мені шепоче. 

 

Повз деревце іду зелене, 

 

“Привіт!” – схиляється до мене. 

 

В гніздечку пташку стріну в гаї. 

 

Питає плашка: “Як ся маєш?” 

 

“Спочинь!” – з болота жаба просить, 

 

“Всміхнись!” – цвіркун сюркоче в просі. 

 

Який же світ кругом чудовий! 

 

Додому йду в добрі й любові. 

 

У вересні, у школі проходив 

тиждень“Барви мого краю” . 

Відбулася виставка фото 

найкращих куточків нашої України. Діти 

активно взяли у ній участь, 

продемонструвавши не лише фотографії, 

а й малюнки. 

В рамках тижня відбулася  

виставка  композицій із квітів. 
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«Пісні, опалені війною». 

Вже традиційно напередодні Дня 

партизанської слави в школі 

відбувається фестиваль 

партизанської пісні. 

Йшли селом, йшли селом 

партизани, 

По землі українській, невільній 

землі. 

І у кожного зброя була за плечами, 

І у кожного смуток і біль на чолі. 

 Такими словами було 

розпочато фестиваль партизанських 

пісень. Мета  заходу полягає в 

тому, аби  розширити знання учнів 

про партизанський рух в Україні, 

героїв партизанського руху; 

розвивати образне мислення, 

артистичні здібності; виховувати 

патріотичні почуття, гуманізм, 

любов до України, пошану до тих, 

хто боровся за батьківщину. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато років відділяє нас від 

буремних воєнних років. Та люди 

самі творять історію. Тим, хто 

поліг у горнилі боїв, хто кров’ю 

своєю скропив землю, тим, хто 

пройшов крізь бої, лихо, голод і 

холод, хто вижив у тій 

смертельній війні, всім мертвим і 

живим присвячується це свято 

«Пісні, опалені війною». 
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15 вересня учні нашої школи мали змогу зустрітися з   

                   найталановитішими літераторами Сарненщини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До нас завітали : Зоя Федорчук, 

Василь Титечко, Надія Свищевська, 

Галина Кіндратівна, Тетяна 

Курнійчук, Володимир Пінчук, 

Людмила Табаровець-

Мацкевич,Тамара Гнатюк, 

Світлана Селезень-Беєрлейн, Юрій 

Комар.  

 Кожному гостю було надано 

слово. Учні школи із захопленням 

знайомились із відомими людьми, з 

їхньою творчістю, слухали вірші, 

пісні у виконанні авторів. 

Письменники розповідали про 

перші написані ними рядки. І в цей 

час, мабуть, кожен згада, про такі ж 

хвилини у своєму житті. Адже до 

кожної людини приходить мить 

творчості, просто не кожен зуміє її 

пізнати і відкрити. Кожен має 

можливість пізнати прекрасне, 

відчути почуття безмежності. Але 

не кожен може їх показати, 

передати. Ці люди знайшли свій 

дар, зуміли побачити, передати. 

Доказом цього є їхні роботи, власні 

книги. І  зараз інші , читаючи вірші, 

мають можливість помітити те, що 

не можна побачити. 

Учні були особливо захоплені, коли 

звучала пісня про кохання .  

 Письменники зуміли 

передати, донести до дітей свій 

талант, красу нашого життя.  
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Щороку дедалі більше свідомої молоді обирає здоровий спосіб життя, спрямовує свої зусилля 

на збереження і зміцнення свого здоров’я. Адже здоров’я є тим чарівним ключем, який 

відчиняє двері до можливостей: прагнути і досягати, омріювати і здійснювати, розвивати себе, 

встановлювати орієнтири майбутнього. І зараз більшість дітей хочуть насолоджуватися 

життям, крокувати в ногу з часом, не відставати від моди. Мода – це стиль, це спосіб життя. 

Сучасні діти -  діти нового тисячоліття. Нове сьогодення зумовлює нову моду. Сучасна мода 

одна – здоров’я. 

Уже на початку навчального року у школі проходив місячник ―Молодь за здоровий спосіб 

життя‖. Учні  беруть  активну  участь  у заходах присвячених здоров’ю. Інформаційна рада 

випустили газету ―Компоненти здорового способу життя‖. Багато учнів написали свої власні 

вірші. Деякі з них пропонуємо вашій увазі 

 

 

 

 

Місячник “Молодь за здоровий спосіб життя”…. 
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Здоровим бути модно. 
 

На перерві не сиди, 
Заняття собі знайди 
Можеш ти в футбол 

пограти, 
На скакалці пострибати, 
У кільце м’ячем кидати 

В теніс також можеш 
грати 

Все, що сказано в вірші 
Ти виконуй від душі. 
Васильчик Дмитро 

учень 9 – А 
 

 

Здоровим бути модно. 

Здоровим бути модно ! 
Так певно кажуть всі. 
Здоров’я – це є скарб, 

Якого не знайти. 
Здоров’я треба завжди, 

Уміти берегти, 
Воно є найціннішим 

Багатством для людини. 
І найдорожчим , 

Для усієї дружної родини. 
Бо коли здоровий , 

Все хочеться робити : 
Кататися на велосипеді, 

Навчатися, дружити, 
Із друзями радіти. 

А ще хочеться на останок, 
Моїм вірним друзям, 

І ще щось сказати - 
Щоб ці рядки могли їм, 

У  житті гімном здоров’я 
стати: 

Здоровим бути класно, 
Здоровим бути добре. 

А головне…. 
Здоровим бути модно. 

Маркова Катерина 
учениця 7-А класу 
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Здоровим бути модно.  
Здоровим бути модно, 
Здоровим бути круто. 
Не пити , не палити, 
Та часу не марніти. 
Для початку по порядку : 
Зранку зробимо зарядку, 
Потім також всі гуртом, 
Йдемо грати у футбол. 
Не забудемо про режим, 
Щоб зростати сильним й 
дужим. 
Свіжі фрукти всі помити, 
Щоб здоров’я дужче 
зміцнити. 
Про хвороби вмить 
забудем, 
Бо здоров’я ми здобудем. 
                                          
Кардаш Софія  
                                      
учениця 8-Б клас. 
 

Здоров’я  – це ранок. 
Здоров’я – це ранок. 
зі свіжим повітрям. 
Це сонце, що гріє  
ласкаво й привітно. 
Здоров’я – це смак, 
свіжих ягід дозрілих. 
Це спорт , що дає нам, 
наснагу і силу. 
Це сон, що на крилах , 
нам зорі несуть. 
Усе це з собою, 
узять не забудь. 
Та тільки на цьому шляху 
пам’ятай : 
Цурай цигарки і від чарки 
тікай. 
І знай любий друже,- 
У цьому житті, 
Чи будеш здоровим, 
Вирішуєш ти ! 
 
                       Учні 10 класу. 
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Вранці рано прокидайся. 
Вранці рано прокидайся, 
В ліжку довго не валяйся. 
На зарядку встань 
швиденько, 
Потім вмийся ти 
гарненько. 
 
На сніданок вітаміни треба 
споживати, 
Двічі на день зуби чистить, 
Щоб здоровим стати. 
Фізкультуру слід любити, 
На повітрі довго бути. 
І купатись, засмагати –  
Так здоровим можна стати 
! 
 Крат Андрій Ярославович 
                  учень 4- А класу. 
 

Здоровим бути модно. 
Чи сніг, чи спека, прохолодно, 
Здоровим бути модно. 
Вранці бігати, вмиватись, 
В льодяній воді купатись. 
 
Загартовуватися з весни, 
Й не боятися весни. 
Займатися спортом у вільний 
час, 
Стрибати, плавати не раз. 
 
Грати в футбол і баскетбол, 
Хокей, чи може волейбол. 
На ковзанах гра у хокей, 
Дає наснагу для дітей. 
 
Все починати з малих літ, 
І менш хворіти будеш ти. 
І відчувати себе так добре, 
Здоровим бути модно. 
                  Баєчко Анастасія 
                 учениця 7 – Б класу 
 
 

Купити можна багато. 
Купити можна багато : 
Іграшку, комп’ютер, 
Смішного бульдога, 
Кораловий острів, 
Але тільки здоров’я 
Купити не можна. 
 
Воно нам потрібне завжди, 
Й завжди стане у пригоді. 
Дбайливо стався до нього ти, 
Й не будеш хворіти ніколи. 
                                Поліщук Софія 
                          учениця 7 – Б класу 
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Здоровим бути модно 
 
Здоровим бути модно 
Колись казали ми, 
Але, як захворіли  
Почався день журби. 
 
Здоровим бути стильно 
Це значить не хворіти, 
Також займатись спортом 
Не пити, не курити. 
 
Здорові – це ті люди, 
Що бігають щодня, 
Ми теж усі здорові, 
Й радію цьому я. 
 
Щоб бути нам здоровим 
Потрібно харчуватись, 
Овочами й фруктами  
Не треба розкидатись. 
 
Кожен буде стильний 
Кожен буде модний, 
Якщо буде здоровий, 
То він буде здоровий. 
                    Білоголовко Дмитро 
                            учень 9 – Б класу.  
 

Здоровим бути модно 
Ми всі з вами підростаємо, 
Про своє здоров’я дбаємо. 
Дуже любимо фізкультуру, 
Щоб мати гарну фігуру. 
Вранці робимо зарядку, 
Привчаємось до щоденного 
порядку. 
Їмо багато вітамінів, 
Яблук, груш і апельсинів. 
Влітку часто загоряємо, 
Взимку в сніжки всі ми граємо. 
Кожен з нас повинен знати, 
Як про своє здоров’я дбати. 
Здоровим бути модно, 
Скажу я вам атак. 
Дотримуйтесь режиму, 
І буде все вас так ! 
                    Рябкова Вікторія 
                  учениця 6  А класу 
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Уроки мужності 
                       “Пам'ять завжди жива” 

Протягом місяця вересень у 

школі проходили уроки мужності. 

На уроках патріотизму говорили 

про мужність українських 

військових та добровольців, про 

їхню вірність присязі своїй країні 

та українському народові, 

готовність віддати життя за 

цілісність України, за її мир та 

спокій . а також про героїзм та 

самовіддачу простих українців, які 

допомагають бійцям. 

Учні переглянули фрагмент – 

життя на майдані, пригадали за, що 

люди вийшли на цей майдан, чого 

вони прагнули і за ,що люди 

віддали своє життя. 

Під час заходу учні 

виконували пісні, розповідали 

вірші. Було багато сказано слів 

вдячності українським військовим, 

які захищають нас і нашу 

Батьківщину. 

 Разом з тим було проведено 

акцію по збору пластмасових 

кришечок на протези для інвалідів 

АТО. 
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 Виступ шкільного загону ЮІР “Світлофор” 

Мета: поглибити знання учнів про дорожні знаки, розкрити значення 

дорожніх знаків через різні форми роботи з дітьми; виховувати бажання 

дотримуватись правил дорожнього руху. 

16 вересня наша маленька 

команда ―Світлофор‖ пропагували  за 

здоровий спосіб життя. Агітація 

проходил у цікавій формі. Для того, 

аби діти зрозуміли для чого потрібно 

знати правила дорожнього руху, на 

початку заходу була поставлена 

ситуація , де хлопчик , незнаючи 

правил дорожнього руху, потрапив у 

біду. Саме тому команда закликає всіх 

вивчати правила дорожнього руху і 

таким чином застерегти себе та інших 

від біди. 

Були згадані деякі знаки дорожнього руху. Учні мали можливість 

навіть їх побачити і запам’ятати.  

Підбиваючи підсумки , із глядачами була проведена гра ―Світлофор‖.  
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Змагання спортивного орієнтування. 

 

Змагання проводяться з метою 

популяризації здорового способу життя, 

залучення вихованців до занять 

фізкультурою і спортом, подальшого 

розвитку спортивного орієнтування, 

виявлення сильніших спортсменів та 

команд. 

 

 25 вересня 2015 

року у лісовому масиві с. Грушівка, 

Рівненської області, відбулися 

змагання зі спортивного 

орієнтування ,у якому взяли участь 

команда учнів 10 класу.   

Учням поталанило побачити 

не лише лісову красу,а й подихати 

свіжим повітрям, адже не часто 

випадає нагода побувати серед 

лісу. Учні самостійно ставили 

палатки, із допомогою вчителя 

Володимира Павловича готували 

їсти.  На другий день проходили 

змагання. Команда була поділена : 

двоє– готували їсти, а  останні , 

отримавши карту, компаси повинні 

були віднайти вказані точки на 

карті.  

         Усі отримали масу 

задоволень, дуже весело і гарно 

провели час. 
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Рейтинг вихованості. 
Кожного місяця підводимо підсумки вихованості класів під 

час уроків. За вересень місяць рейтинг виглядає так : 

1 місце – учні 5 - А та учні 11-А класів ; 

2 місце – учні 7 - А класу; 

3 місце – учні 7-Б класу; 

4 місце – учні 5-Б класу; 

5 місце – учні 11 – Б класу; 

6 місце – учні 10 класу; 

7 місце – учні 6- А класу; 

8 місце – учні 6- Б класу; 

9 місце – учні 7- В класу; 

10 місце – учні 9 – Б класу; 

11 місце – учні 8 – А класу; 

12 місце – учні 8 – Б класу; 

13 місце – учні 9 – А класу. 

 

 

 

 

А ми чергуємо… 
Уже на початку навчального року у 

школі розпочинається чергування класів 

по школі. Перед початком чергування 

проводиться засідання, де учні 

отримують пам’ятки поведінки учнів на 

перервах. А чергові рекомендації, щодо 

чергування, 

перехідний зошит 

чергових на постах 

та бейжики.  
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Цікава хвилинка… 
 

Казка                           Хороші друзі 

У лісочку, на горбочку, під малесеньким листочком. 

Сидів маленький їжачок, якого звали П’ятачок. 

А навпроти біля річки, заховались дів лисички. 

Підбігає зайчик наш і шукає малих звірят. 

Довго так вони грали, один одного шукали. 

Та ось трапилась біда, в ліс прийшла страшна гроза. 

Звірі всі перелякались, швидко в  хати поховались. 

Та маленькі наші друзі, зібралися в крузі. 

Біля матінки берізки, де жили подружки кізки. 

Наші кізоньки хороші, в допомозі завжди гожі. 

Не лише зігрілися в хатині, та ще поїли смачної малини. 

Швидко хмари розійшлися, звірі знову всі зійшлися. 

У лісочку,  на лужечку, на високому  горбочку. 

                                                               Робота учня 5-Б класу 

                                                                   Сафоніка Давида 

 

 

 

 


