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День української писемності та мови в ЗОШ №1 

«Українською мовою розмовляти натхненно тому, що наша абетка починається із Ангела 

та закінчується Янголом», – стверджує Іван Малкович. Дійсно, українське слово неповторне, 

милозвучне, таємниче, 

могутнє та водночас 

стражденне, що 

засвідчує наша історія. І 

8 листопада, напередодні 

Дня української 

писемності та мови учні 

та вчителі Шепетівської 

ЗОШ №1 вкотре 

переконалися в цьому.  

День був насичений 

різноманітними 

заходами: учні 6 класів 

позмагалися в 

мовознавчому квесті; 1-4 

класи писали диктант та 

виконували різноманітні 

завдання; п’ятикласники 

здійснили мандрівку в 

часі й спробували 

написати своє ім’я 

кирилицею; учні 7-8 

класів взяли участь у 

марафоні «Що я знаю 

про Кирила та Мефодія 

й Нестора Літописця», 

а старшокласники 

випробували свої 

ораторські здібності в 

конкурсі промов «Із 

джерел 

красномовства». Крім 

того, усі прихильники 

української мови взяли 

участь у традиційному 

Всеукраїнському 

радіодиктанті 

національної єдності. 

Ще одним приємним 

сюрпризом для шкільної спільноти став проект «Музика слова», реалізований до Дня 

української писемності та мови. Тепер кожен зможе «підтягнути» українську, адже 

правильне наголошування слів – це ознака грамотної людини! Тож дбаймо про своє слово й 

плекаймо мову не лише в свято, а й повсякчас, бо, як писав Іван Огієнко: «Поки живе мова – 

житиме й народ, яко національність...» 
Дитина Ганна, 8-Б клас 
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8 листопада у Шепетівській ЗОШ №1 відбувся конкурс краси 

"Панна осінь-2019”. 
Упродовж кількох тижнів дівчатка-учасниці старанно готувались - і здивували всіх 

присутніх! 5 учасниць, учениці 7-10 класів, взяли участь у конкурсі «Візитка»: розповіли про 

себе, свої уподобання, захоплення. Наступний конкурс-дефіле , де дівчата продемонстрували 

всю свою оригінальність та винахідливість. Яскравим та артистичним був конкурс «Таланти 

та захоплення». Учасниці 

вражали суддів та глядачів 

хореографічним умінням,  

витонченою поезією та смачною 

випічкою. Складнішим став 

інтелектуальний конкурс, де 

потрібно було дати відповідь на 

цікаві питання, але всі впорались 

із завданням. Упродовж конкурсу 

усі присутні також могли вибрати 

свою переможницю, 

проголосувавши за неї, і таким 

чином обрати «Міс глядацьких 

симпатій», нею стала учениця 8-В 

класу Гаврилюк Ангеліна. Всі 

учасниці конкурсу отримали 

відзнаки у номінаціях:  

"Міс чарівність" - Подригун Діана,  

"Міс фантазія" -  Підгородецька Олександра,  

у номінації "Міс привабливість" перемогла Камлук Анастасія,  

Віце-міс "Панна осінь-2019" -  Гаврилюк Ангеліна. 

І переможицею "Панна осінь-2019" стала Поліщук Олександра, учениця 10 класу. 

 Чекатимемо на свято краси у нашій школі наступного року, тим більше, що воно стало 

традиційним. Вітаємо наших неймовірних розумниць і красунь! 
Мельник Вероніка, 9-Б клас 

Твори-«витворяй» 
Традиційним у Шепетівській ЗОШ №1 стало проведення конкурсу «Творчий портрет 

класу», мета якого – розкрити талант кожного учня, 

розвивати їх здібності, збагачувати словниковий 

запас, виховувати сценічні культуру.  Учні 6-х 

класів під керівництвом своїх класних керівників 

Гулі О.М., Дечковської В.О.,Шалай О.П показали 

всю палітру своїх захоплень. Учні активно брали 

участь у таких конкурсах, як "Візитка класу", 

"Склади слово", "Домашнє задання", де проявили 

свою кмітливість, творчість, спритність, артистизм.  

Спортсмени, художники, співаки – це тільки 

маленька частина талантів наших школярів. 

Яскраві, самобутні, сповнені натхнення та 

творчості – такі вони, юні таланти Шепетівської ЗОШ №1. 
Гурш Вікторія, 10 клас 
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STEM-освіта в дії у ЗОШ №1 
STEM-освіта – це сучасний освітній рух, який змінює долю наших дітей. Сьогодні  велике 

значення має практичне застосування знань. Саме тому 14 листопада у Шепетівській ЗОШ#1 

відбувся День борщу. 

Учні школи не просто 

знайомились із 

борщовим кошиком, 

вони дізнались про 

походження овочів, 

вітамінний склад, 

народні прикмети 

пов'язали з цілющими 

властивостями овочів, 

виготовляли макети 

овочів. Закінчився день 

дегустацією смачної 

української страви, 

адже борщ – це ідеально 

збалансована страва, 

витвір тисячолітнього 

українського 

кулінарного мистецтва! 

Борщ – це символ надійного даху над головою, родинного тепла, сімейної злагоди і спокою. 

Усі присутні отримали не тільки практичні знання з теми, але й заряд позитивних емоцій 

куштуючи унікальну українську страву! 
Саїдова Валерія, 10 клас 

STEM-освіта в дії у ЗОШ №1 
Реалізуючи принципи STEM-освіти, 15 

листопада 2019 у школі проведено День комети. 

Учні дізналися, що європейська космічна агенція 

"Rosetta" 12 листопада 2014 року здійснила 

посадку автоматизованого робота "Philae" на 

комету Чурюмова-Герасименко. Цю комету 

відкрили саме українські вчені. Також учні 3-Б 

класу підготували вірші про комету, виготовили 

макети; 5-Б, 5-В працювали над проектами 

"Комета в літературі", 6-Б - "Вплив комет на 

флору і фауну", а 7-Б - "Вплив комет на життя 

людей", учні 9-Б розповіли  цікаві факти про 

небесну гостю, а завершився день презентацією 

учнями 8-Б класу мистецьких творів, 8-В 

виконали музичні композиції, у яких згадуються 

комети та сузір'я. 

STEM у ЗОШ №1 - це не тільки технічна 

освіта, це вдале поєднання  креативності, 

літературних, мистецьких умінь, технічних 

знань. 
Фрейліхман Єлізавета, 6-А клас 
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УЧНІ ЗОШ №1 – ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ!!! 
Вітаємо учнів школи: Шамасуряна Алекса, Ісідорова Ульяна, Блащук Софію, Кушнір Анну, 

Мельник Вероніку з І місцем в обласному конкурсі відеороликів на соціальну-правову тематику. 

Учнів нагороджено  Хмельницьким управлінням юстиції грамотами та цінними подарунками. Серед 

13 конкурсних робіт - наша найкраща!  

Проблема викрадення 

дітей є дуже актуальною, 

тому потрібно 

висвітлювати та 

пропагувати їх захист, 

попереджувати загрозу 

викрадення у соціальних 

мережах, що і зробили наші 

гуртківці "Євроклубу". 

Керівником проекту є 

Гуля О.М. та Косько-

вецька В.М. Окрилені 

перемогою учні уже 

створили проект для 

наступного відеоролику. 

Творчих успіхів вам і 

перемог! Пишаємося 

учнями та їх наставниками! 

Андрушко Дарья, 6-А клас 

День Гідності та Свободи 
Усі ми різні, але прагнемо до свободи та цілісності. День Гідності та Свободи пройшов у 

закладі в дусі патріотизму.  

На загальношкільному інформуванні 

учні переглянули мотиваційне відео про 

свободу. На уроках мужності та годинах 

спілкування згадали усі події, які 

відбувалися під час двох революцій, 

вшанували хвилиною мовчання героїв 

Небесної Сотні. Учні, батьки яких 

захищають територію нашої держави, 

розповіли про подвиги їх батьків. Учні 11 

класу поклали квіти до пам'ятного знаку 

Героям Небесної Сотні. 10-икласники 

долучилися до мітингу-реквієму до Дня 

Гідності та Свободи. На мистецьких 

сушках учні 1-6 класів презентували свої 

малюнки та розповіли, що для них означає Україна. Також усі учні школи  переглянули та 

обговорили відеофільм "Небесна сотня.  Зима, що нас змінила". Адміністрація закладу 

долучилася до покладання квітів на Алеї Слави біля пам'ятного знаку.  

Ми завжди маємо пам'ятати, що революції – це надзвичайно важкий період та іспит для 

України, коли українці демонструють свою гідність, своє прагнення до свободи. Сьогодні всі, 

кому небайдужа доля рідної України, повинні об’єднати свої зусилля на її благо та побудови 

європейської незалежної  та заможної держави. 
Блащук Софія, 9-Б клас 
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Тест «Ти романтичний чи прагматичний?» 

Відповідай на запитання «так» або «ні». 

1. Якщо Ти отримав (отримала) газету або журнал, чи передивляєшся її, перш ніж почати 

читати? 

2. Чи їсиш Ти більше, ніж звичайно, коли хвилюєшся? 

3. Чи думаєш Ти про свої справи, коли їси? 

4. Чи зберігаєш Ти листи від близьких людей? 

5. Чи цікавишся Ти психологією? 

6. Чи боїшся їздити на великій швидкості? 

7. Чи уникаєш думки про смерть? 

8. Чи любиш помріяти, лежачи в ліжку? 

9. Чи буває так, що Ти прокидаєшся стомленим (стомленою) після сну? 

10. Чи розказуєш Ти іншим про свої особисті труднощі? 

11. Чи читаєш Ти романи про кохання? 

12. Чи уникаєш Ти самотності? 

13. Чи буває так, що через неприємності Ти хворієш? 

14. Чи бувало з Тобою так, що, задумавшись, Ти проїжджав (проїжджала) потрібну 

зупинку? 

15. Чи виникало у Тебе бажання жити в іншому місті? 

16. Чи вважаєш Ти характер людини спадковою рисою? 

17. Чи дивишся Ти фільм до кінця, якщо він про кохання? 

Результати тесту. Ключ: за кожну відповідь «так» запиши собі 5 балів. Тепер порахуй 

суму. 

Від 75 до 85 балів. Мабуть, Ти ховаєшся від дійсності. Не завадило б хоч інколи 

подивитися в очі реальності. Це допоможе краще зорієнтуватися в житті та дещо вберегти 

себе від неприємностей. 

Від 55 до 70 балів. Твої мрії не завжди поєднуються з реальним життям. Тобі це заважає, 

але не надавай цьому дуже великого значення. І не шукай цілковитого вирішення всіх 

життєвих проблем. Адже зірки світять і тоді, коли їх не видно. 

Від 30 до 50 балів. Тобі вдалося встановити рівновагу між ілюзіями і реальністю. І хоч Тобі 

властива деяка мрійливість і навіть сентиментальність, Ти цілком добре усвідомлюєш свої 

реальні можливості. 

Від 5 до 20 балів. Тобі притаманна надзвичайна заземленість, прагматичність. А от 

романтичності бракує, вона пішла б на користь. Життя, звичайно, річ серйозна, але інколи 

почуття гумору допомагає долати перешкоди. 
Альахмар Лін, 6-А клас 

https://pustunchik.ua/ua/online-school/psychology
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НАШ ФОРМАТ!  

 

Мельник Катерина, 6-А клас 
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Дошка мемів) 

 

 

 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 
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