№3
березень

Декада правових знань
Конкурс стінгазет

Вихованці гуртка "Ми - громадяни
України", керівник Рябовіл Р.С.,
підготували випуск стін-газет на правову
тематику.

Участь у районному конкурсі "Знавці права"

12 березня на базі Маньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1 спеціалістами юстиції для учнів 11-х класів
проведено районний конкурс "Знавці права", в якому
прийняли участь і учні нашої школи: Лук'яненко Лілія,
учениця 11-А класу, та Магдич Сергій, учень 11-Б
класу, (вчитель Миронюк Л.В.).

Ми згадуєм тебе, Тарасе, крізь століття
Конкурс презентацій "Тарасова скарбниця"
З нагоди відзначення 201-ї
річниці від дня народження Т.Г.
Шевченка учителем української
мови та літератури ГоменО.М.
між учнями 9-х класів проведено
конкурс презентацій "Тарасова
скарбниця".

Виставка малюнків "Тарас Шевченко про
Україну"

Конкурс читців-декламаторів
"Йдемо з дитинства до Тараса"

10 березня для учнів 1-4-х класів організовано та проведено педагогоморганізатором Дубик Л.П. та вихователем ГПД Драюк О.В. конкурс читцівдекламаторів "Йдемо з дитинства до Тараса“ Прийняли участь 52 учні початкової
школи.

Конкурс читців-декламаторів шанувальників
творчості Т.Г. Шевченка "Славні нащадки Тараса"

11 березня для учнів 5-11 класів учителями української мови та літератури
проведено конкурс читців-декламаторів, шанувальників творчості Т.Г. Шевченка.

Україна – єдина країна
Бібліотечний урок
"Символи країни - дзеркало душі народу"

10 березня минає 150 років від дня, коли вперше у 1865 році в місті
Перемишлі (нині Польща – ред.) під час Шевченківського концерту було
виконано пісню «Ще не вмерла Україна» Михайла Вербицького на слова Павла
Чубинського.
З цієї нагоди завідувачем бібліотеки Хоменко Н.Я. та бібліотекарем Гербедою
Т.Б. для учнів 7-х класів проведено відкритий виховний захід "Символи країни дзеркало душі народу".

Відкрита виховна година "Рідна Україна"

11 березня учні 2-Б класу
разом із класним керівником
Шпеник Н.В. підготували
відкриту виховну годину
"Рідна Україна".

Ми – патріоти своєї країни

Виступ агітбригади "Патріот".
Тема "Ми -патріоти своєї
країни".У заході прийняли участь
лідери учнівського
самоврядування Відповідальні:
заступник директора з ВР
Лук'яненко О.Д.,учитель музики
Левченко А.В., керівник
хореографічного гуртка
Карпенко Н.К., педагогорганізатор Дубик Л.П.

Районний семінар-практикум із
предмета "Захист Вітчизни"
19 березня на базі нашої школи проведено районний семінар-практикум
"Сучасні уроки з предмета "Захист Вітчизни". Новітні підходи до організації
роботи учителя предмета "Захист Вітчизни".

Урок з предмета "Захист Вітчизни".
Тема: "Засоби захисту органів дихання" (юнаки, 10 клас)

учитель Гутенко О.О.

Урок з предмета "Захист Вітчизни".
Тема: "Ліки загального доступу та їх застосування під час першої медичної
допомоги"
(дівчата, 10 клас) учитель Барилко Т.П.

Засідання клубу "Джура"

02 березня відбулося чергове засідання клубу
"Джура", в якому прийняли участь учні 5-7 класів,
керівник Дубик Л.П. Тема засідання "Козацькому роду
нема переводу".

Олімпіади та конкурси
Переможці предметних олімпіад у початковій школі

Лінійка у початкових класах

18 березня для учнів початкових класів проведено лінійку за підсумками
участі в конкурсі малюнків "Весняний пейзаж" та конкурсі читцівдекламаторів, шанувальників творчості Т.Г. Шевченка "Йдемо з дитинства до
Тараса". Переможців нагороджено грамотами, дипломами та подяками.

Конкурс "Кенгуру-2015"

Серед учнів 3-4 класів було проведено Міжнародний математичний конкурс
"Кенгуру-2015"

Свята та розваги
Конкурсно-розважальний вечір "Хто зверху?"

06 березня учнями 10 класу разом із класним керівником Івановою Л.В.,
учителем музики Левченко А.В. та керівником вокального гуртка Мазуренком
О.М. проведено конкурсно-розважальний вечір "Хто зверху?".
Кмітливішими, активнішими й винахідливішими виявилася команда дівчат.

Свято "Нумо, дівчата!"
02 березня, з нагоди
відзначення Міжнародного
жіночого дня 8 березня,
учнями 8-В класу разом з
класним керівником
МарченкоТ.І. проведено свято
"Нумо, дівчата!"

Свято "Міс Весна"

13 березня учнями 6-В класу разом із класним керівником Гоменюк В.М. проведено
свято "Міс Весна".

Свято "Весняна казка"

04 березня учнями 3-А класу разом із класним керівником Федоровою К.С.,
учителем музики Левченко А.В. для учнів паралельних класів та батьків проведено
свято "Весняна казка".

Свято Книги

20 березня учні 2-В класу разом з класним керівником Руденко О.В. та вчителем
музики Левченко А.В. підготували Свято Книги.

Найбільший океан на Землі — Тихий — 179,7 мільйона
квадратних кілометрів.
Найбільше море нашої планети — Коралове, що розташоване на
північний схід від Австралії. Його поверхня майже така, як півЄвропи,— 4,8 мільйона квадратних кілометрів.
Найбільше озеро в світі — Каспійське море — 371,8 тисячі
квадратних кілометрів.
Найжаркіші місця на Землі:
Каліфорнія, Сахара, Аравія, Іран, Середня Азія. У долині Смерті
(США, Каліфорнія) 10 липня 1913 року температура була плюс 56,7
градуса, а в Тріполі (Північна Африка) 13 вересня 1922 року було
плюс 58 градусів.
Найхолодніші місця на Землі:
Гренландія, північний схід Азії та Антарктида. Середня температура
січня у Верхоянську (Східний Сибір) — 55,5 градуса морозу. 1892
року тут був мороз 69,8 градуса. 1958 року в Антарктиді було — 88,3
градуса.
Найсильніша на Землі істота
Ні, це не лев, і не тигр, і не слон, а жук-гнойовик скарабей. Ця
комаха підіймає й переносить на своїй спині вантаж, який у 850
разів перевищує масу її тіла.
Хто живе найдовше?
Дощовий черв'як живе до 10 років, заєць також — до 10, жаба — до
5, річковий рак — до 20 років.
Мавпи, кити, тигри, ведмеді — до 40—45 років.
А папуга може прожити до 140 років. Черепахи та крокодили можуть
прожити 300 років.
Серед свійських тварин рекордсмен — осел. Він доживає до 50
років. Коні й верблюди живуть до 30 років, корова — до 25, свиня —
до 20 років. А собаки та кішки — 15—20 років.

