
   

                            Лютий - останній місяць зими. 
В цьому місяці лютують морози і заметілі, тому 

його називають лютим. Все довшими стають дні, 
все частіше голубіє небо. Для місяця характерно 

все: заметілі, морози, сонце, вітри. Незалежно від 
пори року та примх природи, життя у нашій 

школі б’є ключем. Все за планом, бо потрібно багато чого встигнути 
зробити. Уроки, позакласні заходи, підготовки, репетиції, свята - і 

так щоденно. Не марнуємо жодної хвилини, а головне – все цікаво. 

 

Педагогічна майстерність 

 

 Ні для кого не є секретом той факт, що найпопулярнішою 
мовою в світі є англійська мова. Це мова міжнародної торгівлі, 

політики, туризму, інтернету і не тільки. Англійська мова є передовою 
і головною мовою світового спілкування. У багатьох країнах її 

прийнято вважати другою після національної мови. І навіть якщо Ви 
не збираєтесь в іншу країну, знати англійську мову дуже корисно. 

Адже так приємно розуміти про що написано, про що говорять або 
співають англійською мовою. 

 В нашій школі англійську мову вивчають ще з першого класу. А 
декади англійської мови стали вже традиційними. Цього року 

тиждень педагогічної майстерності вчителів англійської мови 
проходив з 24.01 по 04.02.2011 року. Під час декади учні випускали 
святкові газети. Всі вчителі англійської мови ретельно готувалися до 

декади, щоб всім заходам надати неповторності та зробити їх 
ексклюзивними.  
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Так для учнів 5-х класів було організовано вікторину знавців 
англійської мови та конкурс декламаторів. Шестикласники 

влаштовували марафон знавців англійської мови, а семикласники 
грали у брейн-ринг. Конкурс «валентинок» - для учнів 8-х класів. 

Літературний альманах, присвячений Роберту Бернсу дуже 
сподобався дев’ятикласникам. А старшокласники готували 

розважальну програму до Дня Св. Валентина - «Серця на двох». 
Ведучі обіцяли захоплююче свято з цікавими конкурсами.  Вечір 
розпочався знайомством із парами. Потім вони відправилися на 

«Сімейну раду», ділили обов’язки та визначали «Хто в домі господар».  
Чого тільки не зробиш заради своєї коханої? Тож половинки, які 

претендували на звання «Валентин», були ладні зробити все, навіть 
неможливе. Кожен з них мав стати «Доном Джуаном», «Підкорити 

серце», бути «Кулінаром» і просто «Самим-самим». На сам кінець 

вечора журі визначили найромантичнішу пару – 
одинадцятикласників Ярослава та Юлію. Всі пари, що брали 
участь у розважальній програмі отримали нагороди за активну 

участь.    
 

 
З 7 лютого розпочалася подорож чарівним світом  літератури. 

Було заплановано чимало цікавих заходів. У рамках декади було 
проведено ряд лекцій до знаменних дат, виготовлялися  ювілейні 

стінгазети. Варто зазначити, що  найкращими виявилися газети  
Кліщ В. – 11-А, Філімонової М. – 10-А,  Литвинчук В.- 5-А та 
Сопіженко Л. – 7-А.  Також було проведено конкурс малюнків до 

літературних творів та конкурс кросвордів «Ерудит - лото». 
Кросвордні східці найкраще підкорилися учням 7-А класу  - Поліщуку 

Юрію, Омельченко Галині та Лебідь Вадиму. П’ятикласники 
подорожували вулицями Казкоргаду. Учні 6-х класів у конкурсній 

грі-шоу здобували свою «Хвилину слави». Семикласники змагалися  
у грі «Літературознавці».  Гра складалась з 4 турів: «Упізнай 

письменника»; «Упізнай автора та його твір»; «Упізнай героя»; «Упізнай 
твір за його уривком». Відмінні знання продемонстрували учні 7-В 

класу. Саме вони стали переможцями гри. Десятикласники 
презентували роман Л. М. Толстого «Війна і мир». Урок-засідання 

Нобелівського комітету проводили для учнів 11-х класів. Учнів 
знайомили з лауреатами Нобелівської премії. 

Декада  майнула крильми чаруючих сторінок світової 
літератури, залишивши спогади про подорож, героїв різних епох, 

країн, національних традицій, які вміють жити, любити і творити 
добро. Прочитані твори знову і знову переконують нас в 

незаперечності одвічних істин: роби добро і воно повернеться; люби 
ближнього свого; цінуй те, що маєш. 



 

 

Сьогодні матюки, міцні слівця, нецензурна лайка - 
швидше норма, ніж виняток. Їх можна прочитати не 

лише на парканах, а й  почути від будь-кого, незалежно 
від віку чи місця. А за часів запорожців за брудну лайку могли 
добряче відшмагати батогами. 

Але, погодьтеся, кому вже точно лайка не пасує, то це дітям. А 
тим часом і вони не уникають міцного слівця, навпаки - звертаються 

до нього навіть частіше за дорослих. Більше половини підлітків 
матюкається в школі, на вулиці, на дискотеках. Що це -

безкультурність, данина моді чи потяг до забороненого? Напевно, все 
і відразу. Днями з приводу цього ми влаштували у нашій школі 

опитування. Чому школярі вживають нецензурну лексику? На це 
питання намагалися знайти відповідь як учителі, так і самі учні. 

Проаналізувавши відповіді, робимо висновок.   
По-перше, діти беруть приклад з батьків або з тих, хто є для них 

авторитетом.  
По-друге, низька культура спілкування, невихованість, 

звужений кругозір, вплив вулиці і сумнівних компаній. 
 Для школярів матюки - слова-паразити, що хоч якось 

розбавляють небагатий лексичний  запас. Крім того, підлітки 
відчувають себе дорослішими, лаючись, стають, таким чином, навіть 

упевненіші в собі. За словами психолога, схильність дитини до лайки 
– не дуже добрий знак. «Так вона привертає до себе і своїх проблем 
увагу батьків, це може бути навіть проявом протесту», – говорить 

фахівець. 
Давно відомо, що слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш. 

За «горобця», випущеного у громадському місці, можна 
отримати штраф від 51 до 199 гривень або вирушити на 

виправні роботи. Тому спілкуючись, пам’ятайте, що незнання 
закону не звільняє від відповідальності. 

 

 
Це свято - відносно молоде.  До календарів 

усього світу воно ввійшло тільки у 1999 році. І 

в Україні воно також лише почало писати 
свою історію, хоча сама проблема української 

мови на українських землях нараховує кілька 
століть. Де і коли народилася традиція 

Міжнародного дня рідної мови? 

Учнівське самоврядування 



Історія свята, на жаль, має дуже трагічне начало. 21 лютого 1952 
року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію 

протесту проти урядової заборони на використання в країні 
бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих 

за рідну мову.  
Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на Тридцятій сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний 
День рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на 
мовному питанні. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день 

відзначають і в Україні. 
Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову 

лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не 
вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. 
Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує 

його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, 
рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається 

нищення природи, так і боляче б'є по народові зречення рідної мови 
чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й 

матері. 
Згадаймо слова В. Сосюри: "Без мови рідної, юначе, й народу 

нашого нема". Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного 
розвитку народу. Тому знати, берегти і примножувати рідну мову - це 

обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної 
мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може 

розраховувати на гідне місце в суцвітті народів.  

 
Кожна людина живе за законами своєї держави. Ми – за 

законами України, оскільки від самого народження є українцями.   

Для тих, хто має інтерес до правових знань, 25 лютого відбувся 
районний брейн-ринг з правознавства «Закон і підліток». Брейн-

ринг – це командна гра, в ній взяли участь Станіщук Юрій, 
Ільніцький Олександр, Журавська Алла, Пасічник Богдан, 
Ковальчук Людмила. Команді юних правознавців оголошено подяку 

за колективний пошук істини, уміння  швидко зреагувати та 
прийняти рішення за обмежений час. 
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