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1. День працівників освіти та День людей похилого віку. 

2. Тиждень правової освіти. 

3. Осінній ярмарок. 

4. Науково-практичний семінар «Шляхи удосконалення навчально-методичної ро-

боти». 

5. Місячник шкільних бібліотек. 

6. Створення маскувальної сітки. 

7. Зустріч із представниками УДПУ ім. П. Тичини. 

8. Інтелектуальна гра «Я все знаю». 

9. Конкурс малюнків «Барви осені». 

10. Літературні «посиденьки». 

11. Флешмоб «Добро починається з тебе». 

12. Конкурс пісні «Козацька слава» 

13. Зустріч із письменницею Маньківщини Лілією Пшенаєвою. 

14. Флеш-моб «Свідомо читай, читаючи , думай, думаючи читай». 

15. Свято калинят. 

16. Зустріч із представниками соціальної служби. 

17. Перевірка стану підручників. 

18. Конкурсно-розважальний вечір. 

19. Осінні забави. 



День працівників освіти та День 

людей похилого віку 



30.09.16. У нашому селищі проводились урочистості до Дня 
людей похилого віку. Для того щоб якнайкраще висловити 
вдячність та повагу до людей "золотого" віку, для них ви-
ступали учні шкіл, які і привітали зі святом.  



Тиждень правової освіти 



Осінній ярмарок 



Науково-практичний семінар «Шляхи удо-

сконалення навчально-методичної роботи». 

На базі методичного кабінету закладу відбувся науково-практичний семі-
нар  

1. Теоретико-понятійний апарат компетентнісної педагогіки (Гончаренко 
О.П., Гутенко О.П., Забудько І.Д.). 

2. Досвід роботи учителів школи на сторінках фахових видань України 
(Северин О.З., голови МО). 

3. Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів для розповсю-
дження власного педагогічного досвіду (Северин О.З.). 



       Третій рік поспіль протягом жовтня у бібліотеках нав-

чальних закладів прийнято проводити місячник шкіль-

них бібліотек. З цієї нагоди завідувачем бібліотеки Хомен-

ко Н. Я.  та міністерством інформації розроблено план за-

ходів. 

Місячник шкільних бібліотек  



Створення маскувальної сітки 

Не залишаємось байдужими… В осінню пору наші ангели-

охоронці потребують надійної підтримки та маскування . 



Зустріч із представниками УДПУ ім. П. Тичини 

із учнями 11 класів. 



Інтелектуальна гра «Я все знаю» для 

учнів 2-Б класу. 

Для учнів 2-Б класу проведена інтелектуальна гра "Я все знаю". 
Школярі завзято відповідали на запитання та показали свої знання. 
Організувала інтелектуальну хвилинку Драюк О.В.  



Конкурс малюнків «Барви осені» 



Літературні «посиденьки» 

  10 жовтня у рамках місячника шкільних бібліотек бібліотекарями школи з учнями 5-Б 
класу проведено літературні "посиденьки". У програму "посиденьок" включено читання 
поезій та казок, написаних власноруч, та інсценізація уривків українських народних ка-
зок.  



Флеш-моб «Добро починається з тебе» 

Добро живе в кожному із нас...Варто говорити, а головне частіше робити 
хороші вчинки та пам'ятати, що доброта, чуйність, толерантність та лю-
бов роблять наш світ кращим. 11.10.16р. Драюк О.В. та Полозюк Е.Г. про-
вели для учнів школи  флеш-моб "Добро починається з тебе", мета якого 
полягала у тому, щоб діти розкрили своє розуміння добра та поділилися 
ним на "Сонечку доброти".  



Конкурс пісні до Дня українського козацтва 

«Козацька слава» 





Зустріч із письменницею Маньківського 

району Пшєнаєвою Лілією 

17 жовтня у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек та з метою вивчення 
творчості письменників рідного краю завідувачем бібліотеки Хоменко Н. Я. та вчителем 
української мови і літератури Гоменюк О. М. для учнів 8-А класу відбулася творча 
зустріч із письменницею Маньківщини Лілією Анатоліївною Пшенаєвою.  



Флеш-моб «Свідомо читай, читаючи , думай, 

думаючи читай». 



Свято калинят 



Осінні забави 



Зустріч із представниками соціальної служби 

для учнів 9-11 класів. 



         Перевірка стану підручників 

21.10.16 р. завідувачем бібліотеки Хоменко Н.Я. та міністром інформації 

Мединською О. була проведена чергова перевірка стану підручників. 



          Конкурсно-розважальний  

 «Мій зможе» 

21.10.16р. колективом 10-А класу організований вечір "Мій зможе", в 

якому взяли участь учні 10-х класів.  



Цікаво знати 

 Одна з теорій утворення Місяця свідчить, що колись Земля зіткнулася з іншою 
планетою, і з уламків цієї планети навколо Землі утворилося кільце, яке потім і 
сформувалося в Місяць. 

 Місяць завжди зверненицй до Землі однією і тією ж стороною. 

 Відстань від Землі до Місяця складає 384 000 кілометрів. 

 Маса кори Місяця складає не більше 4 відсотків від загальної маси. Для порівнян-
ня, маса кори Землі становить до третини всієї маси нашої планети. 

Кратер Бейлі — найбільший кратер на Місяці, його діаметр становить майже 295 
кілометрів. Він розташований на зворотному боці супутника і з Землі не видний. 

 Американський «Аполлон-6» привіз із собою на Землю 385 кілограмів місячного 
ґрунту. 

 Обсяг Місяця приблизно в 49 разів менше обсягу Землі. 

 З поверхні Землі Місяць і Сонце візуально мають однаковий розмір. 

 Через відсутність атмосфери ніч на Місяці настає миттєво — там немає сутінків. 

 На нічній стороні Місяця, а також в тіні, температура набагато нижче, ніж на 
освітлених Сонцем ділянках поверхні. 

 Найстаріша з виявлених карт місячної поверхні, вирізана на камені, була виявле-
на ??в Ірландії. Їй близько п’яти тисяч років. 

 Першим відправленим до Місяця зондом був радянський «Луна-2». 

У 1969 році людство в особі американського астронавта Ніла Армстронга вперше сту-

пило на Місяць. 
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