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У Шепетівській ЗОШ №1 протягом 16-20 

листопада пройшов тиждень іноземних 

мов. 

Easy 

quest -учні 8а 

класу, об'єд-

навшись у 

групи, руха-

лись за мар-

шрутом і 

тільки давши 

правильну відповідь, шлях далі був відк-

ритий. 

Учні 2а - класу пригадати загадки, 

пісні про тварин, а улюбленою стала 

"Lets go to the ZOO". 

Найбільше осін-

ніх іменинників у 3б, 

саме їх однокласники 

вітали листівками, 

віршами, веселими 

піснями англійською 

мовою.  

�  Мудрість народу - в 

прислівях та приказ-

ках. 

Динамічна гра - 

квест для учнів 7 класів дала можливість 

долучитись до мудрості англійської мови, 

спробували себе у ролі перекладачів, пока-

зати свої вміння і отримати солодощі. 

Свої знання девятикласники 

з географії, історії, мистецтва застосували в 

інтелектуальні грі "Geooardy Game". 

Узальнювали знання про спорт 3а,в у 

грі "Double". 

Вправними були учні 5а класу під час вікто-

рини "Do you know countries? 

Тиждень завершили старшоклас-

ники вікториною "Знайомство з Німе-

ччиною". 

Учні 9-10класів презентували Німеч-

чину, розповідали про природу, досяг-

нення, відповідали на питання вікто-

рини. 

Вивчайте іноземні мови і поглиб-

люйте знання з інших предметів. 
Заступник директора з навчально- виховної 

роботи Пристайчук Ольга Євгенівна 

 

Учні Шепетівської ЗОШ №1  долучили-

ся до проведення акції "Подаруй іграшку солда-

ту!" Діти виготовили новорічні іграшки, які бу-

дуть відправлені нашим бійцям в зону АТО!  

 Навчаємо через гру Ст. 1 

Сучасним дітям—

сучасна школа! 

Ст. 2 

У вашому акваріумі жи-

вуть рибки? 

Ст. 2 

День Гідності та Свобо-

ди 

Ст. 3 

Вітаміни за сміття Ст. 3 

Безпека життєдіяльності Ст. 4 

У випуску: 

 

Інформаційно-розважальний вісник учнівського самоврядування 
Шепетівської ЗОШ №1 

 

НАВЧАЄМО ЧЕРЕЗ ГРУ  

НЕ збувайте! 

Тепло свята воїнам АТО 

Життя – це найдорожчий скарб. Та в дитинстві ми не розумі-
ємо, що ним треба дорожити і здоров'я берегти. В цей час май-
бутнє уявляється безхмарним, а життя – безкінечним. Тому 
традиційно в Шепетівській ЗОШ №1 проводиться тиждень без-
пеки дорожнього руху, метою якого є профілактика дорожньо-
транспортного травматизму за участю дітей та усвідомлення 
необхідності вироблення навичок дотримання правил поведін-
ки на дорозі. 

Класними керівниками були проведені тематичні інформу-

вання 1-11 класів «Тиждень безпеки дорожнього руху, повторен-
ня ПДР" . 

Відбувся перегляд тематичного інформаційно-
просвітницького відео щодо дотримання ПДР для 6-7-х класів.  

Юними інспекторами дорожнього руху проведено віктори-
ни "ПДР знати - у безпеці зростати!" для 4-Б та 5-х класів. Дотри-
муйтесь правил дорожнього руху на дорозі !Будьте обережни-
ми! 

Заступник директора з  

навчально- виховної роботи Лукашук Н.П. 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ  

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 



4 вересня учні Шепетівської  

ЗОШ №1   провели «Акваріум 

ідей», де кожен міг проявити свої 

організаторські здібності, креати-

вність, ініціативність і запропо-

нувати власну ідею, проект, який 

був би цікавим учням школи.  

Чого тільки не пропонували: і 

день у піжамах (для учнів та вчи-

телів!), і кольорові дні, і різні 

конкурси та свята. Деякі ідеї, зві-

сно, здаються аж надто авантюр-

ними (я не знаю чи наважилася б 

через усе місто в школу прийти в 

піжамі, а про реакцію вчителів і 

думати боюся), але все ж кожне 

маленьке божевілля — це шлях 

до великого відкриття. Тому про-

понуйте, вигадуйте, не соромтеся 

змінювати себе і світ навколо. 

Якщо ви маєте цікаву ідею, мер-

щій несіть її в акваріум, що в ка-

бінеті педагога-організатора Ва-

лентини Михайлівни (2 поверх 

біля спортзалу). Ми чекаємо ! 

Линник Дарина 

У вашому акваріумі живуть рибки? 

вий хаб та "Open air" .  Тепер перер-

ви та уроки на свіжому повітрі ста-

ли комфортнішим, а конкурси, квес-

ти з фізики, хімії, Дні наук проходи-

тимуть у яскравій, сучасній атмос-

фері наукового хабу. А якщо захо-

четься зосередитись та обдумати 

якусь, можливо, геніальну ідею, то 

сучасні пуфи-мішки можна носити 

по усьому коридору, шукаючи зруч-

ний куток. Цікаво, а які оновлення 

на нас ще чекають? 

Капелюх Аліна 

Вересень порадував нас, учнів, не 

лише можливістю прийти в школу 

офлайн, а й яскравими, сучасними  

та дуже комфортними локаціями в 

нашому освітньому закладі: науко-

Сучасним дітям – сучасна школа! 
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А в акваріумі Шепетівської ЗОШ № 1 поселилися ІДЕЇ!!!! 

Так, так! Справжнісінькі «живі» та надзвичайно цікаві ідеї 

того як урізноманітнити дозвілля, осучаснити простір, весе-

ло навчатися і багато-багато різних цікавинок. 

ДЕНЬ КРАПКИ 
Минулого року в Шепетівській ЗОШ 

№1 ми вже відзначали День крапки 

і, здавалося б, все про неї сказали, 

але ні!  Не зважаючи на те, що крап-

ка така маленька, про неї можна го-

ворити дууууже багато! Цьогоріч учні 

та вчителі  знову дивували та ди-

вувалися цікавими фактами,   нови-

ми ідеями, власними відкриттями 

про крапку.  Виявилося, що ця ма-

ленька пані живе і в гардеробах ба-

гатьох модників: сукні, сорочки, блу-

зи, шалики, бантики, шкарпетки — 

все прикрашала в цей день її велич-

ність крапка! А що ви знаєте про 

КРАПКУ? 
Матвійчук Анастасія 

  

ДЕНЬ МИРУ 
МИР! Таке маленьке слово, лише 

три літери, але яка величезна сила у 

ньому захована. Всі жителі планети 

Земля від старого до малого в один 

голос скажуть, що МИР— це запору-

ка щасливого життя. Саме тому, щоб 

ні на мить не забувати про це, 21 

вересня людство відзначає Міжнаро-

дний день миру. В нашій школі вже 

традиційно у цей день проходить 

ціла низка заходів та акцій. Цього-

річ учні взяли участь у майстер-

класі  «Голуб миру», який провели 

вчителі малювання та трудового на-

вчання, арт-перервах «Ми—за мир», 

“Долоньки миру», уроках-

мандрівках «Миру та дружби». А 

найважливіше — кожен вголос чи 

подумки подякував усім захисникам 

України на сході, адже саме вони 

захищають нас і дарують кожному  

можливість жити мирно з посміш-

кою на вустах! 

Саліванчук Анна 



День толерантності 
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Під гаслом: «Усміхнімося один одному – і 

на землі стане усім комфортніше!» 16 листопа-

да в ЗОШ №1 відзначали Міжнародний день 

толерантності. Протягом дня учні брали уч-

асть у флешмобі «Ланцюг толерантності», 

розвивальному занятті «Квітник доброзичли-

вості», долучилися до арт-перерви «Планета 

толерантності» та хвилинки позитиву 

«Поділись своєю добротою».  

День видався дуже позитивним, насиче-

ним добром та посмішками. Головне, що діти 

зрозуміли просту і дуже важливу істину: бу-

ти толерантним потрібно не лише 16 листо-

пада, а щодня, щохвилини, і жити буде здо-

рово! 
Фурман Заріна 

 

 

Смачно та вітамінно завершився тиждень учнів 

ЗОШ №1. Саме так висловили свою вдячність учням 

нашої школи співорганізатори Всеукраїнської кампа-

нії «Побачив?Прибери!» - волонтери Міжнародгого 

молодіжного руху-спільноти  School Recycling World 

та компанія «Рepsico Україна».  

Нехай вітамінні час-

тування природніми 

нектарами дарують 

здоров’я і енергію для 

добрих справ!  

 

У переддень Дня Гідності та Свободи учнівський та пе-

дагогічний колектив закладу долучився до вшанування 

громадянської мужності учасників Помаранчевої револю-

ції та Революції Гідності у відстоюванні прав людини, єв-

ропейського майбутнього країни.  

«Уроки звитяги та мужності», проведені класними керів-

никами 5-11-х класів, патріотичні уроки з кінолекторієм 

«Свобода – це те, що не відняти в 

України», проведені соціальни-

ми партнерами закладу - праці-

вниками музею Пропаганди, 

який відвідали учні 8-х класів, 

тематичні інформхвилинки 

«Історія про Гідність і Свобо-

ду…» для учнів 1-4 –х класів, 

«Флешмоб ціннісних орієнтирів 

юних патріотів» - усі ці заходи 

спрямовані на розуміння учня-

ми суспільних перетворень у 

державі, формування ціннісних 

орієнтирів майбутніх громадян.  

День Гідності і Свободи втілює 

прагнення і дорослих, і дітей жити у єдиній, соборній, не-

залежній, сучасній розвиненій європейській Україні!  

Нехай же ці прагнення втілюються у життя!  

Пам'ятаємо і шануємо Небесну Сотню !!! Будьмо гідними 

їх подвигу! Слава Героям, які навіки залишилися на Май-

дані! Слава Героям, які відстоюють Україну на Сході! 

СЛАВА УКРАЇНІ, ДРУЗІ!!! 

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ ВІТАМІНИ ЗА СМІТТЯ 

https://www.facebook.com/Schoolrecyclingworld/?__cft__%5b0%5d=AZU0OQVPfoglL5Rr9zuQT0FYVjdjUBYnuyGFF8hneYyW2O15urg34fmy70plwb9kCPLbumLjJn4ir5tFac3G96I-s3Wk4NEW8IiW_WkSbMnEd6AaQocAlFd2qrpYNIKHby_HYvAgshksXOxJRKhkuKjt&__tn__=kK-R


Наша адреса: 30400, м.Шепетівка, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 

 Сайт: http://nvo2.16mb.com/ 

«РУКОПИС» 

Редактор Ольга Федорчук 

Авторська група: вихованці 

шкільного гуртка «Євроклуб». 

Газета виходить один раз на місяць. 

Електронний варіант видання можна 

переглянути на сайті школи за 

посиланням  http://nvo2.16mb.com/
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