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Серце віддавав дітям... 

Цьогоріч 28 вересня в Україні та світі відзначають 100-річчя людини, творчість якої – унікальне 

явище в українській і світовій педагогіці. Це – 

видатний педагог Василь Олександрович 

Сухомлинський. 

Школа, на думку Василя Сухомлинського, – 

це не комора знань, а світоч розуму, святиня і 

надія, духовна колиска народу, норовливе дитя 

суспільства. «Це – світ душевних людських 

доторкань, зосередження добрих почуттів, 

тонких переживань. Це – вічне вогнище краси, 

освіти й освіченості.» В школі дитина 

проводить один з найважливіших періодів 

свого життя, а не лише засвоєння знання, 

вміння, навички, способи діяльності. 

Учні нашої школи знають, що цей вислів – про 

Василя Сухомлинського, відомого педагога, 

дитячого письменника, публіциста. Дізнавалися про Сухомлинського із цікавих заходів: 

тематичного інформування, літературних флешмобів, бібліотечних уроків.  

Так ми вшановували 100-річчя від дня народження славетного педагога. 

Драчук Оксана, 7-Б клас 

День вчителя! 
Всесвітній День вчителя відзначають в першу неділю жовтня, і святкується більш ніж в 

100 країнах світу. У цей день відзначаються заслуги вчителів і всіх працівників сфери освіти 

та їх неоціненний внесок у розвиток суспільства. 

День учителя… Хвилюючий і святковий – для вчителів, відповідальний – для учнів, адже 

у цей день  учнівське самоврядування 

вирішило взяти все у свої руки: 

відчути себе у ролі вчителя, 

директора, медичної сестри. Діти 

проводили уроки, наради, 

організовували чергування, 

знайомилися із шкільними 

документами. Як результат – 

позитивні враження та ідея від учнів 

провести ще один день учнівського 

самоврядування, розширити 

повноваження «нових» працівників 

школи.  

 Думаємо, такий обмін вплине на 

майбутній вибір професії нашими 

учнями, а ще – додасть поваги до 

учителя та його благородної справи. 

Вчителі, нехай Вам завжди 

всміхається доля, дарує Вам міцне 

здоров'я та довголіття. Від імені ваших 

учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди 

панували тепло, радість та затишок. 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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Як бібліотека себе «рекламувала»… 

2018 році Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек пройде під гаслом 

«Шкільна бібліотека – центр творчого 

розвитку дитини». У ЗОШ #1 місячник 

розпочався  з творчої гри 5-Б та 5-В класу. 

До Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек 12 жовтня  у Шепетівській 

ЗОШ#1 відбулася виставка-вернісаж «Творимо 

всією родиною». Учнями було представлено  різні 

види робіт з  паперу. 

У цей день школа  вбралася  у 

різнокольорові барви, перетворилася на 

справжню казкову паперову  країну. 

25.10.18 р. в рамках місячника 

шкільних бібліотек відбувся 

майстер-клас «Власні ручки 

роблять модні штучки» для учнів 

6-А класу. Знайомство з технікою 

«кінусайга» провели учениці 7-А 

класу. 

Чудернацькі птахи, квіти,  

незвичайні пейзажі, народні 

персонажі та вишиванки на 

картинах заворожують, надихають 

та розвивають почуття 

прекрасного у кожного. 
Мельник Вероніка, 8-Б клас 
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Інавгурація президента «майже 

України»  
9 жовтня у Шепетівській ЗОШ#1 

відбулась інавгурація президента школи. 

Безумовно, вибрати президента було 

складно, бо всі кандидати заслуговували на 

цю посаду. Вони готували свої програми, 

агітували, роздавали листівки. За кількістю 

голосів перемогла Гурш Вікторія, учениця 9-

Б класу. 

Новообраний президент  урочисто 

виголосила присягу, у якій засвідчила, що 

готова працювати для  рідної школи, аби 

шкільне життя  було ще цікавішим.  

В урочистій атмосфері вручили 

посвідчення та значок президента. 

Сподіваємось, що новий президент і його 

команда збережуть та примножать традиції 

самоврядування та школи. Успіхів тобі, 

Вікторіє! 
Мартинюк Римма, 11 клас 

Психологічний абгрейд 
10 жовтня був особливим днем, тому, що саме цього дня 

у нашій школі відбулися заходи з нагоди Всесвітнього дня 

психічного здоров'я. Плануючи заходи, шкільний психолог 

Радченко Катерина Олегівна, ставила собі за мету 

подарувати учасникам свята позитивні емоції, адже саме 

завдяки їм людина відчуває себе щасливою. 

Розпочався день інформаційно-пізнавальним вісником 

«Що таке психічне здоров'я?» 

Були проведені: психологічна вправа для учнів 5-11 

класів «Осінні секрети хорошого настрою», тест 

«Кольоровий настрій», тренінгове заняття з 7-Б класом  

«Не тримайте зла, тримайте повітряну кульку». 

На 

великих 

перервах 

учні 

школи 

взяли 

участь в анонімній допомозі «Скринька 

довіри», а також відбувався перегляд 

відеороликів «Психологія щастя». 

Будьте уважними один до одного та 

оберігайте власне психічне здоров’я. 

Заряджайтесь позитивними емоціями! 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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Славними козацькими 

стежками… 
Доброю, гарною традицією 

у Шепетівській ЗОШ#1 стало 

відзначати День українського 

козацтва. Це свято, яке 

переповнює усіх школярів 

духом перемоги, завзятості та 

патріотизму. Ось і учнями 11 

класу було проведено 

спортивні змагання «Козацькі 

забави» з учнями 7-х класів. 

Вони показали свою 

спритність, силу, 

витривалість. 

За змаганнями юних козаків 

спостерігали учні школи та 

вчителі. 

 Школярі довели, що 

козацькому роду нема 

переводу! 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

День науки 

Наука – творчість, а творчість дарує щастя самим творцям і тим, хто цю творчість 

сприймає. 18 жовтня у Шепетівській ЗОШ#1 відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня 

науки. Було представлено 

інформаційний стенд  «Світ 

науки». Відбулася презентація  

«Наука. Від теорії до практики» з: 

німецької мови; української мови; 

англійської мови; математики; 

фізики; хімії; географії; біології; 

історії; основ наук – початкових 

класів; трудового навчання. 

Глядачі із зацікавленням 

спостерігали за демонстраційними 

експериментами та експозиціями і 

активно брали у них участь. Було 

проведено семінар Edcamp з 

робототехніки. 

По закінченню свята відбулося 

«Свято наук», де приймали 

вітання переможці  І етапу олімпіад. 

Найціннішими скарбами людства є його інтелектуальні і духовні надбання. Долучайтеся 

до цих напрацювань і ви! 
Блащук Софія, 8-Б клас 
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Тепер чемпіонки! 
«Перемога там, де є рух уперед!» – 

такий девіз групи чирлідерів ЗОШ №1, 

які брали участь 20 жовтня у м. Львів 

у Всеукраїнському чемпіонаті  

чирлідерів і досягли найвищих 

результатів – ПЕРШЕ місце серед 

учасниць загальноосвітніх навчальних 

закладів! За стрімким успіхом – 

старанність, наполегливість, бажання 

дівчат, професіоналізм учителя 

фізичної культури Шулякова Олексія 

Юрійовича, підтримка педагогічного 

колективу, батьків.  

Дівчата-чирлідери довели ще раз, 

що перемога в руках у тих, хто багато 

працює і прагне до цього. 

Адміністрація навчального закладу 

дякує батькам дівчат, адже за  їх 

фінансової підтримки відбулася  

поїздка у Львів. Вітаємо  чемпіонів і 

радіймо разом нашим перемогам! 
Сільвестр Аліна, 8-А клас 
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НАШ ФОРМАТ!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урсу Тетяна, 11 клас 
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Дошка мемів) 

 

 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 
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