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Звіт 
комісії “Центр інформації “ 

про проведення конкурсу на кращий учнівський куточок 

 
07.10.2016 року, комісією”Центр  інформації” було проведено 

конкурс на кращий учнівський куточок. Метою конкурсу було 

перевірити наявність куточка та відповідно заповнених у ньому 

розділів (карманчиків). Оцінення куточків відбувалося за п’яти 

бальною системою. 

Отже, за результатами: 

5 балів отримують такі класи: 5-А,5-Б,5-В,6-А,7-А,8-А,8-Б і 11. 

4 бали отримують такі класи: 6-Б, 7–Б,9-А,9-Б і 10. 

 

                                                      До 160 річниці з Дня народження Івана Франка 

З метою вшанування пам'яті видатного українського письменника, вченого та 

громадського діяча Івана Яковича Франка, у Немовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 

було організовано та проведено конкурс віршів, серед учнів 5 – 11 класів. 
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Козацькому роду – нема переводу. 

Славна добрими і героїчними традиціями Українська земля.  

Її сини – запорозькі козаки – навіки увійшли до скарбниці пам'яті 

українського народу. Ми, її нащадки, маємо свято шанувати і примножувати 

козацьку славу. 14 жовтня відзначається свято Покрови  Пресвятої 

Богородиці. Це свято було найбільшим святом для козаків. Цього дня у них 

відбувалися вибори нового отамана. Наші лицарі вірили, що свята Покрова 

охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і 

покровителькою. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої 

Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що 

впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало 

другу назву  - Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні 

відзначається ще й як день українського козацтва. Саме тому кожного року у 

школі проходять козацькі забави. Серед першокласників відбулися перші їхні 

змагання, у яких вони були хоч маленькими та сміливими козаками та 

козачками. 
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Фестиваль козацьких та патріотичних пісень. 
Щорічно 14 жовтня ми відзначаємо День Українського козацтва і 

напередодні проводимо фестиваль козацьких та патріотичних пісень. Участь 

у святі взяли представники всіх класів. Репертуар вражав своєю 

різноманітністю.  
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Виховний захід “Герої серед нас” 
 

Село моє, для мене ти єдине, 

Криниця чиста з саду вигляда. 

Хатина біла, сонях біля тину, 

Така моя батьківська земля. 

 

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те 

місце, де вона народилась, де промайнуло її босоноге дитинство з дивосвітом 

– казкою у затишній батьківській оселі. Те маленьке вогнище – маленька 

батьківщина кожної людини. 

У кожного із нас теж є своє родине вогнище, в якому ми народились, є 

вулиця де знаходиться цей дім. Отже наше родинне вогнище – це мальовниче 

село Немовичі.  

Під час заходу учні третього класу розповідали про село Немовичі, про 

людей, які віддані своїй професії, які поважають і цінують свою працю.  
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                                                                      Всеукраїнська дитячо-юнацька 

еколого-патріотична гра “Паросток” 
11 жовтня у Немовицькій ЗОШ І-

ІІІ ступенів серед учнів других класів 

було проведено гру “Паросток”. У ході 

якої учні “подорожуючи на човнику” від 

станції до станції , виконували різні 

завдання та отримували нові знання. 

Переправа проходила у вигляді 

фізкультхвилинок, де діти мали змогу 

відпочити і набратись нових сил. На 

кожній зупинці були присутні учні, які 

підготували цікаву інформацію, 

відповідно до своєї теми. 

Є багато країн на землі 

В них озера, річки і долини 

Є країни великі й малі 

Та найкраща завжди Батьківщина. 

Саме такими словами розпочалася 

подорож до першої зупинки “Моя 

Батьківщина – Україна”.  
Кожна людина повинна знати 

мову свого народу, історію своєї країни і 

обов’язкого свій рідний край, свою 

маленьку Батьківщину.А посправжньому 

любити свій рідний край можна тільки 

пізнавши його. І найбільший виховння і 

розуміння дитина отримує , якщо вона  

сама є безпосереднім учасником цього 

процесу. Саме тому з учнями була 

проведена гра “Павутинка”, де учні до 

словосполучення “Рідний край” 

приєднали не лише слово Батьківщина, а 

й такі наступні слова як : село, сім’я, 

родина, домівка, стежинка, річечка. 

Учні підготували розповіді про 

державні та рослинні символи України, 

заспівали пісню про Україну. 

Неабияке історичне минуле та 

дивовижнікраєвиди сприяють 

поглибленню почуттялюбові до своєї 

рідної Батьківщини. Саме тому учні 

зупинились на наступній зупинці 

“Козацькому роду – нема переводу”. 

Адже дуже важливим для кожного 

українця знати історію створення країни. 

Кожен повинен знати великих славних 

людей, які боролися за Україну, 

відвойовували землю у загарбників. 

Відповідальні учні за цю станцію 

підготували цікаву інформацію про 

козаків. Крім того учні виконали пісню 

“Гей військо йде”, де хлопці були 

козаками на чолі них був отаман, який вів 

своє військо у похід. А дівчатка їм 

підспівували.  

Далі дітки полинули до завдань 

наступної станції – “Ліси – наше 

багатство”. 

Краса природи – це могутнє 

джерело енергії, це поштовх, що 

пробуджує і ліниву, і сонну, і інертну 

думку. Перед красою природи кожна 

дитина така, якою вона є насправді, під 

впливом краси вона стає такою, якою 

повинна бути. Це ми і побачили під час 

перегляду презентації, яку підготував 

учень другого класу Онищук Микола. 

Хлопчик опинився серед дивовижної 

лісової краси. Як захопливо дитина 

передавала побачене. Тим часом розум 

дитини черпає знання з природи – 

вічного джерела життя. Глядачі були 

дуже спостережливими і кмітливими. 

Адже не кожен ще бачив того грибочка , 

який притаївся під деревцем у густій 

траві. Микола не просто підготував відео, 

а й прокоментував свою подорож 

цікавими розповідями про лісових 

мешканців та дивовижні загадкові звуки 

природи.Учні, крім того, підготували 

чудові малюнки про ліс. 

Гармонійне спілкування дітей із 

природою  у подальшому житті не 

дозволить їм необдумано зірвати квітку, 

зламати деревце або ж знищити гніздечко 

пташки.Природа сама собою не виховує, 

тому дитину потрібно правильно 

націлювати. І оскільки на попередній 

зупинці ми загалом оглянули ліс, то далі 

націлювала увагу діток конкретно на 

квіти. Адже, якщо уважніше роздивитися 

навколо не лише у лісі, а й навіть навколо 

своєї домівки, по-під стежинки, якою 

щодня ходимо до школи , як багато 

красивих квітів ми можемо побачити. 

Тоді діти почали замислюватися, 

згадувати, які квіти вони можуть назвати. 

І впевнена, що ідучі додому, більшість 

діток обов’язково звернуть на це увагу. 

На наступній зупинці “Квіткова 
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галявина” учні малювали квіти, а також 

розповідали вірші. 

 

Звичайно, відвідавши квіткову 

галявину, хочеться поговорити і про 

тваринок. І не лише про ті, які 

проживають у лісі, а й ті, що живуть біля 

нас. Тому вирушили до наступної 

зупинки “Світ тварин”. Діти малювали 

тваринку і відповідно розказували 

віршик. 

 

Крім того, ми ще грали у такі ігри, 

як : “Погодуй таринку” та “Пригадай 

казку”. Учні отримали картинки тварин, і 

підчас гри “Погодуй тваринку”, потрібно 

було назвати, що їсть ця тваринка, а під 

час гри “Пригадай казку” – назвати казку, 

де присутній цей казковий персонаж. 

Обговоривши про природу, про її 

мешканців, чудовий рослинний світ. Ми 

вирушили на наступну станцію “Чарівні 

пори року”. Де вчилися за якими 

прикметами і як потрібно розпізнавати 

порироку. За якими ознаками 

орієнтуватися, наприклад, що скоро 

прийдуть морози. Як поводять себе 

рослини, тварини та природа вцілому. 

Учні малювали малюнки і пояснювали, 

як дізнатися, яка пора року зображена на 

малюнку. 

Усі ми  - діти природи, та не всі 

однаково ставимося до неї. Природа 

потребує постійної уваги, турботи. Наш 

обовязок берегти природу і як справжні 

українці цінувати та любити свій рідний 

край. Саме тому , аби мати міцну 

павутинку “Ріного краю”потрібно 

оберігати усе довкола. І тому учні 

відвідали наступну зупинку 

“Екологічну”. Адже екологічне 

виховання – є складовою частиною 

всебічного і гармонійного розвитку 

особистості.  

За чисті води, чисті ріки 

Боротись будемо навіки 

Хай стане чистою Земля 

Бо в ній господар – ти і я. 

Вивчили основні закони природи : 

- Не зривай квітку – вона 

зів’яне. 

- Не лови метелика – він загине. 

- Красу слід сприймати серцем. 

- Не рви без потреби гриби. 

- Не ламай гілки дерев і кущівє 

- Не випалюй минулорічну 

траву. 

- Не лишай слідів свого 

перебування в природі. 

Після проведення гри було 

підведено підсумки про, те що всі дітки – 

це маленькі пагінці і для того, аби 

вирости справжніми українцями, 

патріотами своєї Батьківщини ми повинні 

любити усе, що нас оточує, боротися за 

справедливість, оберігати природу та 

цінувати історичне минуле своєї країни - 

України. 
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Конкурс агітбригад 
 Протягом місяця у 

школі проходила декада безпеки життєдіяльності з метою профілактичної 

роботи з дітьми щодо попередження травматизму, поважного ставлення до 

безпеки людини; формування у підростаючого покоління світоглядних та 

етичних основ здорового способу життя , технічними та соціальними 

чинниками, усвідомлення необхідності вироблення правил поведінки у 

надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у 

побуті, під час трудової діяльності чи у соціальному середовищі.Всі заходи 

проводилися згідно плану. 

  Учні 1 – 11 класів 

малювали малюнки на тему : “ Ми за здоровий спосіб життя” . Середучнів 5 – 

11 класів було організовано та проведено виступи агітбригад, де учні 

агітували за здоровий спосіб життя. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


