
 

1. Круглий стіл для класних керівників “Втілення 
виховної мети школи щодо формування в учнів 
навичок  ведення здорового способу життя у 
повсякденну діяльність класного керівника”. 

2. Відпочинок учнів школи на зимових канікулах. 
3. Перемога у  районному конкурсі  англійської мови. 
4. Конкурсно-розважальний вечір “”Перехрестя 

кохання”. 
5. Вшанування пам'яті  героїв Небесної Сотні з нагоди 

другої річниці Революції гідності. 
6. Батьківський лекторій “Дитина у дзеркалі батьків”. 
7. Лінійка з нагоди вшанування пам'яті Небесної Сотні. 
8. Фотокадри із життя школи. 
9. Бесіди із  профілактики правопорушень  “”Ми у 

відповідальності за свої вчинки”. 
10.Участь у районному етапі  Всеукраїнського конкурсу  

дитячого малюнку  та живопису на протипожежну 
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       Для класних керівників був проведе-

ний круглий стіл  “Втілення виховної 
мети школи щодо формування в учнів 

навичок  ведення здорового способу життя у повсякденну 
діяльність класного керівника” 



Відпочинок учнів школи на зимових канікулах. 



Вчителі англійської мови разом із учнями 
нашої школи прийняли участь у конкурсі 
англійської мови та здобули перемогу. 



Напередодні свята всіх закоханих наша 

школа  поринула в атмосферу  теплих 

почуттів. Колективом 9-А класу  під 

керівництвом Нікітченко  Я.А. був про-

ведений конкурсно-розважальний вечір 



  З нагоди відзначення другої річниці Ре-
волюції Гідності та Дня пам'яті Геро-
їв Небесної Сотні завідувачем бібліоте-
ки Хоменко Н. Я. організовано стінга-

зету "Мужності у них не відібрати" та виставку книг "Ми 
горді тим, що маємо героїв" 



17 лютого для батьків початкової 
школи проведено загальношкільний 
батьківський лекторій "Дитина в 
дзеркалі батьків". 



     20 лютого для учнів початкової, 
середньої та старшої школи прове-
дено лінійку з нагоди вшанування 
пам'яті Небесної Сотні. 



  Фотокадри із життя 
школи... 



  22 лютого для учнів 5-8-х класів ви-
пускником школи, курсантом Одесь-
кого університету МВС Грабовенком 
Владом проведено бесіди з профілак-
тики правопорушень "Наслідки шкід-
ливих звичок", "Ми у відповідальності 

за свої вчинки". 



   Учні 7-Б класу разом з учителем образо-
творчого мистецтва Високою Л.В.  
підготували роботи та взяли участь у 
районному  етапі  Всекраїнського конкурсу 
дитячого малюнку та живопису на проти-
пожежну і техногенну тематику. 



 З нагоди відзначення 3 березня Всесвіт-
нього дня письменника бібліотекарем 
школи Гербедою Т. Б. організовано ціка-
ву й змістовну сторінку інформації про 
сучасних письменників України . 



ЦІКАВО ЗНАТИ 

1. Практично в кожній країні світу існують безглузді за своєю суттю з ко-
ни, в яких рідко простежується хоч якась логіка. Наприклад, в будівлі 
Парламенту Великобританії заборонено вмирати, в штаті Техас не мо-
жна стріляти по бізонах з другого поверху готелю, а в Лос-Анжелесі за-
боронено облизувати жаб. Насправді, в свій час багато з цих законів 
мали свою першопричину і логіку. Тільки от з часом втратили свою 
актуальність і сенс, але на папері залишилися. До того ж, варто врахо-
вувати, що в багатьох країнах діє "прецедентне право", тобто рішен-
ня, прийняте місцевим судом, стає прецедентом і має силу закону. 
    Безглуздих законів (так званих, "dumb laws") існує набагато більше, 
ніж може здатися. Існують навіть цілі організації, які борються за їх 
скасування.  

2. 2. Візок для покупок, який так  полегшує шопінг, винайшов в 1936 ро-
ці власник продовольчого магазину Piggly-Wiggly Сільван Голдман? 
Ця гідна людина дійсно дбала про зручність покупців. І знайшов спо-
сіб допомогти клієнту придбати більше товару. 
В Piggly-Wiggly як тільки співробітники помічали, що кошик у покуп-
ця заповнений, відразу ж замінювали його порожнім. Але треба було 
знайти більш ефективне рішення. І воно було знайдено. Згідно з най-
поширенішою версією, одного разу Голдман побачив, як покупець пос-
тавила важку сумку на машинку, яку котив на мотузочці її син. Еври-
ка! 
3. У Японії щорічно проходить фестиваль дітей, що плачуть. Це зма-
гання серед сумоїстів, завдання яких взяти дитину в руки і якнайшви-
дше змусити заплакати. А якщо дві дитини починають плакати одно-
часно, перемагає той, хто робить це голосніше. Японці вважають, що 
дитячий плач відлякує злих духів і допомагає малюкам рости здорови-
ми. 
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