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Вік – не перепона! 

1 жовтня ми відзначали Міжнародний день людей похилого 

віку. Саме вони потребують особливої уваги та турботи. Це 

наші бабусі та дідусі, досвідчені та мудрі, завжди готові прийти 

на допомогу.  

Психологи 

стверджують, що 

те, що ми засвоїли в 

дитинстві, 

залишається з нами 

на все життя. Тому 

любов та повагу до 

старшого покоління 

у ЗОШ №1 

виховуємо змалечку.  

Саме з цією метою соціальним педагогом  

Фещиною С.В. проведено заняття з елементами тренінгу "Шануймо старість" з учнями 2-Б 

та 4-Б класів. 
 Дитина Ганна, 8-Б клас 

Тепер пожежа не страшна! 
Щоб вберегти своє життя і 

життя своїх близьких, ми маємо 

дотримуватися багатьох правил, 

у тому числі – пожежної 

безпеки. Адже ризик 

виникнення пожежі є однією із 

найпоширеніших небезпек. 

Вогонь може бути дуже 

підступним і принести чимало 

негараздів і проблем. Але, на 

жаль, не всі пам’ятають правила 

пожежної безпеки, а головне – 

не завжди дотримуються їх у 

повсякденному житті. 

3 жовтня учні 1-А класу 

Шепетівської ЗОШ№1 були на екскурсії в 

черговому відділенні  21-ї Державної 

пожежно-рятувальної частини. 

 Дітям розповіли про гасіння пожежі, 

пожежну безпеку, продемонстрували 

пожежну техніку та обладнання. Діти з 

радістю примірювали спорядження 

пожежників, із  цікавістю слухали про 

важливу і небезпечну професію рятувальника 

та фотографувалися на згадку. 
Мельник Вероніка, 9-Б клас 
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Для них освіта – понад усе… Спасибі! 

У перший тиждень жовтня країна урочисто відзначає День працівників освіти, день, коли 

навчальні заклади майорять осінніми квітами і розквітають усмішками учнів та педагогів. 

Відбулося таке свято і в Шепетівській ЗОШ №1. В актовій залі зібрався  педагогічний 

колектив, працівники школи, а учні підготували чудові концертні номери й привітання. 

Гарний настрій і заряд енергії отримали педагоги від нагородження за номінаціями. 

Цікавим  цей день був ще й тому, що учнівське самоврядування сьогодні виконувало різні 

ролі: директора, учителів, інших працівників школи.  

День розпочався із лінійки чергових, де було представлено юних педагогів, учнівську 

адміністрацію, після чого старшокласники-вчителі розійшлися по кабінетах для проведення 

тематичного уроку «Всесвітній урок доброти» та уроків за розкладом. Діти-педагоги 

надзвичайно серйозно підійшли до справи: після уроків вони зібралися на виробничу нараду, 

на якій підбили підсумки Дня самоврядування. "Окрім  проведених уроків, учнівською 

адміністрацією школи розроблено макет проекту майбутнього учнівського простору  

"Бібліобус", - ділилася досягненнями Діана Ярощук, яка протягом дня  виконувала роль 

директора школи, а також провела цікаве виховне заняття для учителів.   

Олег Літвін, Ісідоров Ульян, Байдюк Назар ділилися враженнями від проведених уроків: 

"Важкувато, коли діти не слухають учителя, але це гарний досвід!" Найприємніше учням-

педагогам було чути від дітей слова вдячності за проведений урок і питання від найменших: 

"А ви ще до нас прийдете?"   

Свято, дійсно, вдалося. Щира подяка усім, хто до цього долучився. 
Гурш Вікторія, 10 клас 
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ЗОШ №1 - У НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЄСТРІ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ! 
4 жовтня – Всеукраїнський 

день доброти. Шепетівська 

ЗОШ №1 долучилась до 

встановлення національного 

рекорду у проведенні 

Всеукраїнських уроків доброти, 

про що отримали сертифікат. 

Загалом було проведено 27 

виховних уроків.  На цих 

заняттях проходили бесіди, діти відгадували 

загадки, розмовляли про гарні вчинки, любов до 

тварин. Дітям дуже сподобалося! 

Щиро дякуємо  кожному  педагогу за 

прикладені зусилля, зацікавлені та щасливі 

обличчя дітей. Доброту не виміряти кількістю, 

дбаймо ж про те, щоб вона була щосекунди у 

нашому житті. 
Саїдова Валерія, 10 клас 

Людина творча: творю і «витворяю»  
«Вигадуй, спробуй і твори. Розум і 

фантазію прояви. Активним і уважним будь, 

і про кмітливість не забудь!» Під таким 

девізом пройшло свято для п'ятикласників 

«Твори! Вигадуй! Спробуй!» у Шепетівській 

ЗОШ №1, метою якого було розвивати  

артистизм, логічне мислення, зв’язне 

мовлення в учнів, виховувати в них бажання 

вчитися.  

Хлопці та дівчата 5-х класів під 

керівництвом своїх класних керівників Яцюк 

Ю.В, Васик М.В, Федорчук О.І. проявили 

всю свою творчу фантазію, артистизм та 

спритність. Це цікава форма роботи для учнів 

школи, коли кожен може відчути себе невід'ємною частинкою нового досліджуваного 

простору! Ще вчорашні випускники початкової школи демонстрували свої таланти та вміння 

у трьох конкурсах: візитка класу, інтелектуальний брейн-ринг та творче домашнє завдання.  

Захід пройшов у дружній атмосфері, а п'ятикласники довели усім, що вони креативні, 

розумні та безмежно талановиті! 
Фрейліхман Єлізавета, 6-А клас 
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Всеукраїнський  місячник шкільних бібліотек у ЗОШ №1 

Книга приходить до кожного з нас у дитинстві. І тому 

дуже важлива перший контакт дитини з книгою, з 

бібліотекою. На зустріч з книгою і бібліотекою завітали учні 

перших класів – відбулося свято книги, посвята у читачі 

шкільної бібліотеки.  

Було поведено бібліотечний виховний захід для учнів 

перших класів. Який складався з двох частин. Перша – 

екскурсія  бібліотекою. Друга – розважально-пізнавальний 

захід. Діти познайомились з поняттями "бібліотека", 

"бібліотекар", "читач", правилами поведінки в бібліотеці, 

спілкування з книгою та правилами  поводження  з 

книжками.  

Учні  8-В класу відвідали Міську бібліотеку №1. 

Бібліотекарями було проведено  цікавий пізнавальний квест 

"Бібліотека – аптека душі". 
Андрушко Дарья, 6-А клас 

Чирлідери 

ЗОШ №1 - ТРИЧІ 

ЧЕМПІОНИ 

УКРАЇНИ!!! 
Два роки поспіль раділи 

перемогам дівчат-

чирлідерів ЗОШ №1 на 

чолі з їх тренером 

Олексієм Шуляковим. А 

сьогодні вітаємо уже з 

третьою перемогою на 

Чемпіонаті України  

чирлідерів. Отож радіймо 

разом успіхам наших юних 

спортсменок! Вітаємо 

тричі чемпіонів України з 

чирлідерства! Молодці! 
Блащук Софія, 9-Б клас 

Пісню співати починай! 
Вітаємо хорову групу "Шкільні роки " 

Шепетівської ЗОШ №1, яка посіла 2 місце у 

міському фестивалі хорових колективів. 

Бажаємо нових звершень та перемог у 

майбутньому! Дякуємо дівчатам, педагогу 

Артемчук Д.Д. за підготовку, батькам – за 

фінансову підтримку у створенні образів 

хористок. 
Альахмар Лін, 6-А клас 
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Барви осені розмалювали школу… 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Кушпель Поліна, 10 клас 



«Життя – це не місце, а рух» Генрі Форд                            7 

НАШ ФОРМАТ!  

Мельник Катерина, 6-А клас 
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Дошка мемів) 

 

 

 

Кушпель Поліна, 10 клас 
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