
   
Педагогічна майстерність 

 
 

 
 

Все на землі, все треба берегти –  
І птаха й звіра, і оту рослину,  

Не чванься тим, що цар природи ти –  
Бо врешті, ти його частинка.  

Б.Лепкий  
Ми живемо в епоху бурхливого розвитку 

цивілізації. Небаченими досі швидкими 
темпами йде зростання великих та малих міст, 
розширюється промислове будівництво, 
збільшується кількість населення, зростає 

експлуатація всіх природних ресурсів. У зв’язку з цим охорона 
навколишнього середовища стала для людства однією з 
найважливіших проблем. Прозоре чисте повітря, блакитні ріки, 
озера, джерела, величні ліси, квітучі гаї, захищені від водної та 
вітрової ерозії поля — все це величезне багатство може зникнути, 
якщо людство не схаменеться. Багатогранно використовуючи 
природні ресурси для потреб суспільства, нам треба діяти так, щоб 
не завдати шкоди, а навпаки, всебічно поліпшувати та 
примножувати можливості природи. Ми повинні жити не лише 
сьогоднішніми потребами, а й дбати про стан природи 
завтрашнього та майбутніх днів.  

«Природа і ми» - так можна назвати декаду географії та 
природознавства, що провели К. А. Царик та Л. О. Горбачук . У 
рамках декади було проведено багато заходів, в яких взяли участь 
учні усіх класів. П’ятикласники виставляли свої роботи на конкурсі 
малюнків «Я і Всесвіт». Учні 6-х класів мали можливість переглянути 
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кінофільм «Океан». Для семикласників було проведено інтелектуальну 
гру «Щасливий випадок», а учні 8-х класів грали у гру «Я і Україна».  

 Зараз у нашому суспiльствi так гостро постає проблема 
екологічного захисту, стрімко зростає інтерес до екологічних питань. 
Все доступнішою стає тривожна інформація про забруднення 
довкiлля. Люди намагаються перебудувати свої взаємини з 
природою, бо екологiчна криза охопила практично вже увесь свiт. 
Проблема порятунку Землi виходить на перший план людських 
турбот. Такими проблемами намагалися перейнятися і 
старшокласники.  

Зокрема, одинадцятикласники в своїх есе висвітлювали 
«Глобальні проблеми людства і України». Учні 10-х класів під час 
наукової конференції мандрували «По країнах Азії». Для учнів 9-х 
класів було організовано цікаву та захоплюючу гру «Останній герой». 

Учні 7-9 класів оформили стенд «Природні катастрофи». І ми 
бачимо, що Земля надсилала людству вже багато застережень: 
Хіросима та Нагасакі, Чорнобильська катастрофа . Зараз 
відбувається руйнування озонового шару, людству (і всій Землі) 
загрожує глобальне потепління, і все це неминуче відіб’ється на 
кожному з нас. То невже і це не може припинити нашого недбалого 
ставлення до природи? 
      Пам'ятаймо, що за нами йдуть майбутні покоління. Якою ми 
залишимо їм нашу рідну землю, сьогодні залежить тільки від нас. 

 
Шкільні новини 

 
 

 
  

Шкільний танцювальний 
вернісаж став уже традиційним, 
оскільки проводиться вже третій рік 
поспіль. Цього року він відбувся 3 
березня 2011 року у районному 

Будинку культури та був присвячений Міжнародному жіночому 
дню. У залі не було де яблуку впасти. Усі класні колективи, 
починаючи від першокласників, дарували свої хореографічні 
номери. Кожен  колектив вибрав собі танець сам, який найближче 
до душі: традиційний вальс, запальний рок-н-рол, хвилююче  танго, 
заводне кантрі і, звичайно, сучасна хореографія. Саме сучасну 
хореографію демонстрував колектив учнів 8-их класів у складі Ірини 



Титарчук, Анастасії Гаркуші, Оксани Петюр, Тетяни Ярмульської, 
Ярослава Мухіна, Владислава Дубини, Валентина Бойка, Владислава 
Чернишова. Про цей колектив ми неодноразово писали на шпальтах 
нашої газети, а тепер мали можливість на власні очі побачити 
виступ тих, кого так  часто запрошує до себе Терпсихора. 

Задоволеними залишилися і учні, і педагоги, і, мабуть, 
найбільше батьки. Оскільки приємно було дивитися як учні, 
починаючи з першого класу, виглядали на сцені як справжнісінькі 
артисти. І все це задяки нелекій праці та частим тренуванням. Тож 
висловлюємо подяку кожному класному керівникові, художнім 
керівникам колективів  Лілії Левківській та Олені Шевчун, а також 
заступнику директора з виховної роботи Людмилі Мефодіївні 
Гаркуші. 

Переглянути фотозвіт танцювального вернісажу ви можете на 
нашому шкільному сайті. 
 

 

 

 
Учітесь, читайте,  

і чужого научайтесь, 
й  свого не цурайтесь… 

Т. Г. Шевченко 
 

Ім’я Тараса Григоровича Шевченка 
знайоме кожному ще з дитинства. Саме 

Великого Кобзаря називають основоположником нової української 
літературної мови.  Творчість народного поета внесла в нашу 
літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих 
досягнень світової літератури.  

Шляхом Шевченка пішли найвидатніші передові українські 
письменники наступного часу – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван 
Франко, Павло Грабовський, Леся Українка та ін.  

Поезію Шевченка люблять усі народи. Це поет, який віддав усі 
свої сили боротьбі за визволення рідної України від соціального і 
національного гніту, виражав прагнення і сподівання всіх народів, 
всіх прогресивних людей світу. 

"Вшановуємо великого Тараса..."  - літературно-мистецьке 
свято, яке організували і провели разом з учнями заступник 
директора з виховної роботи Людмила Мефодіївна Гаркуша та 
педагог-організатор Тамара Василівна Хомяк. Свято проходило у 
два етапи -  для учнів початкової школи та для старшокласників.  
Як початківці,  так і старшокласники розповідали про Тараса 
Шевченка, декламували  поезію славнозвісного Кобзаря. Під 



керівництвом Людмили Мефодіївни дев'ятикласники інсценізували 
п'єсу "Назар Стодоля". Ковальчук Лідія зіргала роль Галі, Палієнко  
Олександра - Стехи, Шевель Богдан вжився в роль Назара, а 
Ліщенко Юрій по-акторськи виконав роль  Хоми Кичатого. 

 

 
Книга – віконце у світ. 

 
Тиждень дитячої та юнацької книги - 

свято незвичайне. Вперше Всесоюзний Тиждень 
дитячої та юнацької книги відбувся у Москві, в 
Колонному залі, навесні воєнного 1943 року. 
Ініціатором і засновником його став відомий 

дитячий письменник Лев Кассіль. І з того часу, щороку "Книжчин 
тиждень" або "Книжчині іменини" стали відзначати по черзі у 
кожній зі столиць союзних республік колишнього Радянського 
Союзу. Другий, вже Республіканський Тиждень дитячої та юнацької 
книги, було проведено в столиці України.   

Нині, щорічно, починаючи з 1993 року, Свято дитячої книги 
подорожує Україною. Всі дитячі бібліотеки протягом тижня 
проводять низки заходів, покликані популяризувати серед дітей 
читання і, власне, бібліотеки. Це надає юним читачам можливість 
зустрітися з авторами та героями нових і вже давно відомих 
улюблених книг. У нашій школі Тиждень дитячої книги проходив 
14 по 18 березня. Було проведено низку заходів, та найбільше 
запам’ятався читацький турнір для учнів 4-х класів. Провідний 
бібліотекар Світлана Григорівна Сергійчук разом з учнями 6-А 
класу провела незабутнє свято з цікавими конкурсами та розвагами. 

 Завжди пам’ятайте: хто багато читає, той багато знає. Такого 
життєвого кредо притримується Юлія Омельченко, учениця 7-в 
класу, котра здобула перемогу на районному конкурсі "Найкращий 
читач року". 
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