
 

 

 

“Подорож у 

країну права” 

- саме під 

таким деві-

зом із 05.12. по 

09.12.2011 року  прой-

шов у школі Тиждень пра-

ва. Учні ознайомилися із 

правами дитини, окреми-

ми  законодавчими акта-

ми України. А 09.12.2011 

року у школі пройшов Все-

український урок права. 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень гео-

графії відбув-

ся у школі з 

05.12. по 

09.12.2011 

року. Протя-

гом Тижня 

учні школи мандрували 

містами, країнами та кон-

тинентами.  В рамках Ти-

жня були проведені фото-

виставки, ігри, конкурси, 

заочні мандрівки, зустрічі 

з людьми, які побували в 

різних країнах світу. 

 

 

 

Із настанням зими та опалю-

вального сезону збільшується 

кількість пожеж. Тому тра-

диційно у грудні в школі прохо-

дить Тиждень протипожежної 

безпеки. Із 12.12. по 

16.12.2011 року учні пригада-

ли правила поведінки з вог-

нем. Було проведено: конкурс 

плакатів “Новорічна ялинка і 

вогонь”, конкурс малюнків 

“Бачу небезпеку і знаю як її 

уникнути”, бесіди 

по класах, вистав-

ка літератури у 

шкільній бібліоте-

ці. 

 

 

Зимові канікули  прой-
дуть у термін  з 31.12. по 

17.01.2012 року. 

Шкільні гуртки працюва-
тимуть у першій половині 
дня 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 

13, 16, 17 січня 

 

 

 

6 грудня у школі відбувся вихов-

ний захід, присвячений Дню Зброй-

них Сил України. Учні школи  познайо-

милися  із історією розвитку війська 

на території України від часів Київсь-

кої Русі. Кожен клас представляв сол-

дата певної епохи: 5 клас — дружинни-

ка Київської Русі, 6 клас — козака 

Запорізької Січі, 7 клас — солдата 

армії Будьоного, 8 клас — Українського Січового стріль-

ця, 9 клас — вояка УПА, 10 клас—радянського солдата, 

11 клас — вояків сучасної українсь-

кої армії. Між представленнями 

проводилися змагання між хлопця-

ми школи на спритність: хто швидше 

з’їсть кашу, хто швидше пришиє 

ґудзик, хто швидше начистить карто-

плі. Свято пройшло весело. 

 

 

 

 

        

Коли вся природа порине у чарів-

ному зимовому сні, до нас прихо-

дить чудове свято Миколая. У цей 

день чудотворець Миколай прихо-

дить до хороших чесних діток і 

приносить подарунки. 

        19 грудня у школі відбулося 

свято “Ніч святого Миколая”. Учні 

1 класу разом зі своїм класово-

дом П’явкою Наталією Сільвестрі-

вною порадува-

ли присутніх ви-

ставою. Першок-

ласники, ніби 

справжні актори, 

грали на сцені і 

отримали за це 

бурхливі оплески 

глядачів. 
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Шкільний дзвінок 

Першим зимовим свя-
том вважають Новий 
Рік. Його чекають і до-
рослі, і малі, бо ж разом 
з Новим Роком прихо-
дить нове життя, нове 

щастя. 

       Завітало це чарівне свято, багате на 
подарунки  і до нас, в нашу другу домів-
ку − школу. 

        У фойє була  встановлена ялинка , 
яка чарувала учнів своїми вогниками, а 
Сніговик, що причаївся біля лісової кра-
суні, навіював усмішки. Адже яке ж 
свято без веселощів, кумедних костю-
мів, і без головних героїв−Діда Мороза і 
Снігурки?  

        Весело пройшли у школі Новорічні 

свята. Школярі заздалегіть готували 
святкові вистави: проводили репетиції, 
виготовляли декорації.  

         Першими розпочали святкування 
учні 1-4 та 5  класів. Вони радували 
присутніх Новорічними ранками 29 
грудня. 

         А 30 грудня о 12 годині розпочали 
святкування учні 6, 7 класів. Увечері 
відбулася новорічна вистава “Коник-
горбоконик” для учнів 8-11 класів 

    Ми впевнені, що наступний Новий 
Рік буде ще кращим і 
ще цікавішим.  

З Новим роком усіх! 

 

Саме таку назву мала 

но-

ворічна вистава 

Волинського обласного 

академічного театру ля-

льок, яку учні нашої шко-

ли та шкіл навколишніх сіл мали мож-

ливість переглянути 22 грудня. Всі з 

радістю зустрічали лісових звірят, у 

виконанні вже знайомих акторів, 

переживали разом з ними за Зайчи-

ків. Чи вдасться їм перехитрити Вов-

ка та Лисицю? А наприкінці свята 

глядачі брали активну участь у Ново-

річних конкурсах та хороводах.  Дід 

Мороз та Снігуронька привітали при-

сутніх із святами та всі разом заколя-

Любителі довготривалих телефонних роз-

мов, як правило, скаржаться на головні 

болі, хронічну втому, депресії та навіть 

провали пам’яті. Прихильники мобільного 

зв’язку страждають на безсоння вночі і 

відчувають втому вдень.  Мільйони власни-

ків мобільних телефонів добровільно опро-

мінюють свій головний мозок, а це викли-

кає різноманітні захворювання. Міністерс-

тво освіти і науки України видало наказ від 

30.08.2007 року №420 «Про заборону 

використання мобільних телефонів під час 

навчально-виховного процесу» проте учні 

Мобільний зв’язок працює за допомогою 

електромагнітних хвиль високої частоти, 

тобто являє собою маленьку мікрохвильо-

ву піч, яка під час включення нагріває 

мозок, завдаючи серйозної шкоди не тіль-

ки йому, а й усій нервовій системі. Особли-

во небезпечна їх руйнівна сила для дітей, 

череп яких щойно почав формуватися, 

тому не може захиститися. Мобільний зв’я-

зок негативно впливає на кровотворні 

органи, тому не варто дарувати таку забав-

ку дітям до 15 років- кажуть спеціалісти. 

постійно приносять його у школу. По-

перше, вони завдають шкоди своєму 

здоров’ю, по-друге, вони заважають 

навчально-виховному процесу, по-

третє, мобільний телефон—це дорога 

забавка, яка є об’єктом для вчинення 

крадіжок. Якщо запитати у кого з учнів 

є лінійка, циркуль, простий олівець, то 

лише малий відсоток дітей скаже, що 

мають, а мобільний телефон є в кожно-

го. Шановні батьки! Не дозво-

ляйте своїй дитині носити у шко-

лу мобільний телефон!!! 

Стр. 2 

 

 

 

ні бесіди класних керівників 

про загрозу, яку несуть петарди 

та інші піротехнічні засоби. 

Проте, окремі учні нехтують 

цими попередженнями. По те-

лебаченню неодноразово показують 

випадки, які спричинили важкі тілесні 

ушкодження після використання піро-

техніки не тільки у дітей, а й у дорос-

лих. Люди залишаються інвалідами. 

То чи варто купувати речі, які можуть 

позбавити тебе зору, викликати опіки 

обличчя, травмувати руки?  Звертає-

мося із великим  проханням до 

батьків слідкувати за тим, які 

“новорічні  забавки” купує собі 

ваша дитина. Вбережіть її від необ-

думаних вчинків!!! Дорослі і зви-

чайні перехожі не будьте байдужи-

ми, реагуйте на дітей, які купують 

чи кидають петарди на вулицях 

села. Спільними 

зусиллями ми збе-

режемо здоров’я і , 

можливо, життя 

наших дітей. 

Чи часто замислюємося ми, 

купуючи феєрверки або петар-

ди, про небезпеку, яку несе 

необережне з ними поводжен-

ня? Ми спокійно спо-

стерігаємо, як діти кидають петарди 

під ноги перехожих, чи колеса авто-

мобілів. Правоохоронні органи 

постійно проводять профілактичні за-

ходи, спрямовані на попередження 

надзвичайних подій пов’язаних із ви-

користанням піротехнічної продукції. 

У школі в кожному класі були проведе-


