
День яблука 
(Appleday) - 
свято, яке анг-
лійці проводять 
21 жовтня. Ця 
традиція наро-
дилася у 1992 
році. Отож учні 

6 класу нашої школи  вирішили 
відтворити цей звичай у вигляді ви-
ховного заходу для школярів 4-6 
класів. 

Під час свята учні та вчителі мали 
можливість продегустувати різні сорти 
яблук, спробувати різноманітні пироги 
з начинкою цього соковитого плоду, 
переглянути цікаві відеоматеріали про 
мистецтво яблучного карвінгу 
(різблення по яблуках) та про традиції 
британського святкування цього свята. 
Крім того, діти мали нагоду вивчити 
назви сортів яблук англійською мо-
вою, розучити різноманітні фонетичні 
вірші-розминки. А для вчителів 
влаштували найголовніший конкурс, 
який проводять англійці у День яблу-

ка: на найдовшу смужку яблучної 
шкірки. Учні ж спробували свої сили 
у змаганні на найкращий образ яблу-
ка. Цей захід не тільки нагадав, що 
яблуко—цілющий і корисний фрукт, 
а й став розвагою, днем здоров'я і по-
дарунком гарного настрою. На завер-
шення шестиклассники поділилися 
рецептом яблучного пирога на 
англійській мові. В результаті всі зба-
гатилися новими цікавими знаннями 
та лишилися ситими й задоволеними. 

              Ольга Заславська, 

        вчитель англійської мови. 

Хеллоуїн останім часом відзначаєть-
ся все частіше. Цього року і наша 
школа провела цей захід. На святі 
переплилися англійські і українські 

традиції вшанування гарбуза. 
Учні 6 класу своїм виступом 
розповіли ,як святкуютьХел-
лоуїн в Англії. А ось учні 7 
класу розіграли сценку 
«Сватання на Гончарівці». 

Обов'язковою умовою прове-
дення свята було наявність ко-
стюмів усіх учасників. 

Святковий вечір закінчився 
дискотекою та обранням коро-
ля і королеви вечору.  

 Серед учнів 5-7 класів королем обрали 
Чернія Максима, а королевою—
Самойліч Софію. А ось серед учнів 
старших класів королівською парою 
стали Баранович Віталій і Федорук Інна. 

Свято вдалось на славу! 

Листопад, 2016р. Випуск № 92 

У ЦЬОМУ 
НОМЕРІ: 

Свято 
англійців: 

День яблука 
1 

Хеллоуїн по-
українськи 

1 

 
 

Річниця  
Голодомору 

 
 
2 

Революція 
гідності 

2 

Тиждень  

безпечного  

Дорожнього 

 руху 

2 



18 листопада для 
школярів, з метою 
виховання почуття 
патріотизму і поваги 
до історії власного 
народу та Батьківщи-
ни був проведений 
виховний захід при-
свячений пам'яті ге-
роям Небесної Сотні. У заході брали участь 
учні 5-10 класів, які ознайомилиприсутніх з 
трагічними подіями Євромайдану. Учні вір-
шами старались донести весь жах трагічних 

подій. А також вшанува-
ли загиблих хвилиною 
мовчання. 

Україна  - це те-
риторія гідності 
і свободи. Таки-
ми нас зробила 
Революція 
Гідності 2013 
року. Це був 
надзвичайно 
важкий іспит 
для нашої 
країни, коли 

українці продемонстрували свою європейсь-
кість, гідність, своє прагнення до свободи. 

У нашій школі учні і педа-
гоги вшанували 
патріотизм і мужність гро-
мадян, які восени 2013 ро-
ку –лютого 2014 року за-
гинули за честь, за волю, 
за право бути Українцем і 
за свою Батьківщину. 

Так, як з кожним роком зростає 
інтенсивність автомобільного ру-
ху, то всі повинні пам’ятати про 
безпеку на дорозі: і водії, і пішо-
ходи, і пасажири.  
Тому великого значення набува-
ють знання правил дорожнього 
руху та їх дотримання. 
Саме, щоб навчити дітей захисти-
ти себе на дорозі, у нашій шко-

лі»  проводився Тиждень безпеки дорожнього руху .  
Увесь тиждень був насичений різноманітними заходами, таки-
ми як: тренінгове заняття «Ми – учасники дорожнього руху» з 
учнями початкових класів,  конкурс малюнків: «Твій – друг без-
печний рух»(1-10 класи) , класні  години спілкування на те-
му:«Це повинні знати всі!»,виготовлення буклету – пам'ятки 
«Учасникам дорожнього руху» (учнівське самоврядування). 

Протягом тижня учні ознайомилися з правилами дорожнього 
руху, та навчилися корис-
туватися ними в різних 
ситуаціях та розрізняти 
дорожні знаки. 

Тож будьте уважними на 
дорогах! 

Голодомор 1932-
1933 рр.—
страшна сторінка 
в історії українсь-
кого народу. Роки 
державної неза-
лежності України 
стали часом 
усвідомлення 
причин перебігу та наслідків 
національної катастрофи 
українців, внаслідок чого кожну 
четверту суботу листопада ми 
вшановує як день пам'яті жертв 
Голодомору та політичних ре-
пресій. 

26 листопада проводилась Все-
українська акція «Запали свічу 
пам'яті та скорботи». 
 У нашій школі, в рамках вша-
нування пам'яті жертв Голодо-
мору 1932-3193 рр., відбувся ви-
ховний захід . На якому учні 
школи переглянули відео про ці 
страшні події .  

           Волчук Вікторія, 

            учениця10 класу. 


