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1. Свято Першого дзвоника. 

2. Загальношкільна конференція учнівського самоврядування. 

3. Олімпійський тиждень. 

4. Профорієнтаційна бесіда «Світ професій від А до Я». 

5. Засідання методичного об»єднання класних керівників “Впровадження 

інноваційних технологій у навчально-виховному процесі”. 

6. Проведення спільних тренувальних занять із службами швидкого реагу-

вання. 

7. Практичне заняття по десмургії з учнями 9-х класів. 

8. Конкурс малюнків «Твій друг—безпечний рух» 1-4 класи. 

9. Виготовлення арт-листівок «Курінню—НІ!» 

10. Усний журнал «Профілактика простудних захворювань». 

11. Стріт-арт «Ми—діти здорової країни» 1-4 класи. 

12. Флеш-моб «Знати щоб жити». 

13. ХІІ зліт Ліги Старшокласників. 

14. Вибори Президента школи. 

15. Інавгурація Президента школи. 

16.  

 



Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок — 
Нас закликає до навчання. 

Ми поспішаєм на урок, 

І знову йдемо в світ пізнання.  



07.09.16. за участю лідерів учнівського самовря-
дування проведенено загальношкільну конферен-
цію. На засіданні президент школи Гладун 
Олег прозвітувався про пророблену робо-
ту міністерств упродовж 2015-2016 н.р.. Педагог-
організатор Полозюк Е.Г. ознайомила присутніх 
із планами передвиборчої кампанії.  



Олімпійський тиждень 



Профорієнтаційна бесіда 

 «Світ професій від А до Я" 

 

        13.09.16. для учнів 9-х класів організовано зустріч  із спеці-

алістом районного центру зайнятості Дяченко Тетяною Мико-

лаївною.  

Гостя ознайомила учнів 

із  особливостями  професій та про-



 

Засідання методичного об'єднання класних кері-

вників "Впровадження інтерактивних техноло-

гій в навчально-виховний процес”. 



Проведення спільних тренувальних захо-
дів школи із службами швидкого реагу-
вання. 



Практичне заняття по десмургії  
(накладання пов"  язок) з учнями 9-В класу . 

14.09.16. Учителем основ безпеки життєдіяльності Барил-
ко Т.П. для учнів 9-В класу була організована зустріч із 
представниками Червоного Хреста (Рашевська В.О., Кили-
мниченко О.О. Марченко Л.М.), які продемострували ме-
тоди накладання пов"язок при пошкодженнях різних час-
тин тіла.  

 



Конкурс малюнків "    Твій друг - безпеч-
ний рух"    для учнів 1-4 класів . 



Профілактика шкідливих звичок 

19.09.16. Практичним психологом Гончарук Г.Д. була 
проведенa бесіда "   Нікотин, алкоголь - непоправима 
шкода здоров'ю "  для учнів 9-Б класу .  



Виготовлення арт-листівок "Курінню-Ні!"  

20.09.16. у рамках тижня профілактики шкідливих зви-
чок, лідерами учнівського самоврядування та педагогом-
організатором Полозюк Е.Г. для учнів 5-х класів був 
проведений конкурс з виготовлення арт-листівок 
"Курінню - Ні!"  



Стріт-арт на тему "   Ми - діти здоро-
вої країни"   для учнів 1-4-х класів . 



Флеш-моб "   Знати, щоб жити" 

21.09.16. педагогом-організатором Полозюк Е.Г. та ліде-
рами міністерства культури та відпочинку був проведе-
ний флеш-моб суть якого полягала у тому, щоб школярі 
написали про шкідливий вплив алкоголю та тютюно-
паління. Також, учні поділилися якими видами спорту 
вони займаються. 



ХІІ зліт Ліги старшокласників 

23.09.16. відбувся щорічний зліт Ліги старшокласників. У по-
рядку денному голова Ліги Гладун Олег зачитав аналіз роботи 
учнівського самоврядування за 2015-16 н.р. та подякував 
учнівським активам за наполегливу працю. Також, звіт про во-
лонтерську діяльність загону "Мрія" Маньківської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за 2015-16 н.р. зачитала Бон-
дар Анна, учениця 10-В класу. 



Вибори президента школи 

  26.09.16 у школі відбулися вибори Президента школи. Право голо-
су мали учні 7-11х класів. За результатами голосування кандидати 
набрали таку кількість голосів: Бондар Анна - 95 голосів, Славіта 
Юлія - 49 голосів та Дармограй Юлія - 31 голос. 

Перемогу здобула Бондар Анна, яка і очолить посаду Президента 
школи. 



Інавгурація Президента школи  



Цікаво знати 

 Цікаві факти про транспорт 

 90 % таксистів Нью - Йорка - іммігранти. 

  На Гаїті тільки у 1 з 200 чоловік є автомобіль. 

  У Лос- Анджелесі автомобілів більше , ніж людей. 

  Книгу стандартного формату в 500 сторінок не можна роздавити , навіть якщо поста-
вити на неї 15 вагонів , завантажених вугіллям. 

  Volkswagen є власником Bentley , Bugatti , Lamborghini , Audi , Ducati і Porsche. 

  У Фінляндії штраф за перевищення швидкості визначається річним доходом водія. 
Одного разу , чоловік отримав $ 200 000 штрафу 

  Якщо для того , щоб повністю зібрати Toyota на конвеєрі знадобиться 13 годин , то 
для Rolls Royce потрібно 6 місяців. 

  При зіткненні на швидкістю 50 км / год тіло викидається з сидіння з силою в 1 тонну. 

  Перший автомобіль , що перевищив швидкість 100 км / год , як не дивно , був елект-
ромобілем . Його створив в 1899 році бельгійський автогонщик Камілл Женатці. 

  Як відомо , деякі поїзди мають свою назву . Наприклад , « Червона стріла» , 

« Росія » , «Байкал » і т.д. Часто назви поїздам дають самі пасажири : наприклад , поїзд 
«Ростов - Одеса» пасажири ласкаво кличуть « Папа - Мама». 

  Найдорожче в світі таксі знаходиться в Англії ( знамениті лондонські кеби ), на дру-
гому місці Італія (з її імпульсивними водіями ) , на третьому Німеччина. 
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