
 

  

 

Сьогодні у випуску: 

 Вибори голови Шепетівської міської ради 

лідерів учнівського самоврядування; 

 Свято розвитку Державної мови; 

 День пам’яті жертв Голодоморів в Україні; 

 Dance-singing БАТЛ 

 Заходи STEAM-освіти; 

 День Гідності та свободи; 

 Тренінг «Створюємо бренд школи разом»; 

 Творчий конкурс «ТВОРИМО ДОБРО 

РАЗОМ З A’SPIK»; 

 Наші переможці; 
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У листопаді 2021 року у 

м.Шепетівка відбулися вибори 

голови міської ради лідерів 

учнівського самоврядування. У 

результаті запеклої боротьби 

перемогу здобула учениця нашої 

школи ГАВРИЛЮК АНГЕЛІНА.  

Дякуємо усім, хто вболівав та 

підтримував Ангеліну. 

Вітаємо нову голову Міської Ради 

Лідерів учнівського самоврядування 

- ученицю 10-А класу ЗОШ#1 

ГАВРИЛЮК АНГЕЛІНУ!!! 

Гідна перемога гідної кандидатки!  

Нових звершень тобі, Ангеліно, на 

цьому відповідальному посту! 

Лише вперед 
Заступник директора Наталія 

Сташевська  

Вам знайомі ці слова?  
Вірите, до сьогоднішнього дня ми не зовсім розуміли їх значення. 

А в сучасному світі без цих знань - ніяк! 

Саме тому ми зібралися дружньою шкільною родиною (і вчителі, і 

батьки, і представники учнівського самоврядування ), запросили 

тренера з кібербезпеки та кібергігієни Ольгу ПЕТРОВУ та почали 

з’ясовувати. 

Тренінг був дуже цікавим та корисним!  

Упевнені , що результатом нашої спільної роботи стане успішний 

розвиток сучасного бренду «ШЕПЕТІВСЬКА ЗОШ 1»! 
Педагог-організатор Оксана Швед 
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І першим було слово… 

Вшановувати мову потрібно щохвилини , говорити про її 

неповторність можна вічно! 

21 листопада, у День Української 

писемності та мови, кожен учень 

ЗОШ1 дізнався багато цікавого і 

корисного. 

- учні 5-11 класів брали участь в 

лінгвістичному qr-квесті. 

- учні 3-4 класів складали 

мовознавчі пазли. 

- учні початкової ланки 

створювали творчі проекти про 

рідну мову. 

- учні 5-а класу зіграли у 

мовознавче лото. 

-в 7-а класі було проведено 

розважально-пізнавальну гру «Де 

логіка?» 

-учні 7-б класу перевірили свої 

знання та інтуїцію у грі «Вірю-

не вірю». 

- всі учні прослухали 

радіохвилинку від учнівського 

самоврядування « Декілька 

цікавинок про солов‘їну» 

- в кожному класі було 

проведене інформування « Мова 

- ДНК нації» 

Учні 10 класів разом із вчителями написали радіо диктант 

Національної єдності. 

Учениця 10 кл. Анна Шеховцова 
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17 листопада учні  долучилися до цікавого stem-заходу - Дня 

гудзика! 

Ґудзик … Здається, що може бути простіше! 

А чи знаєте ви, що  

слово «ґудзик» польського походження і означає «гуля». Про це 

нам розповіли учні 7–в класу. 

вперше ґудзики з’явилися у Китаї . Це ми дізнались від учнів 8-в 

класу.  

ґудзику присвячені музичні твори і навіть танці, які 

демонстрували учні 6-в класу. 

техніка пришивання гудзиків буває різною, і нею можна 

прикликати щастя, кохання , любов або достаток,- розповіли учні 5-

б класу. 

протягом дня ми милувалися виставками малюнків, листівок, 

газет, виготовлених 2-в, 3-в, 4-в та 5-б класами.  

А на завершення дня солодкі призи отримали учні, у яких на одязі 

було пришито найбільше ґудзиків. Безперечним рекордсменом став 

учень 4-в класу Гаврилюк О., у якого було аж 103 ґудзика ! 
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А  23 листопада ми відзначили День 

Акварелі. 

Учні 9 Б класу розповіли про 

історичне походження свята. 

Учні 5 А, 7Б та 7 В створили 

ЛЕПБУК "Акварель", до якого 

увійшли загадки, кросворди, цікаві 

факти про акварель, історії та вірші. 

Учні 6 В відвідали віртуальну 

виставку художника-аквареліста 

Альфредо Густі Рохо, який 

започаткував День Акварелі. 

3В клас створив плакат "Весела 

акварель", малюючи долоньками. 

Учнівським самоврядуванням було проведено 

радіоінформування. 

Протягом дня ми милувались виставкою учнівських робіт, 

виконаних акварельними фарбами. 

Діяла віртуальна виставка картин "Вальс Квітів. Акварель."  

Міжнародний День Акварелі був насиченим, цікавим, творчим, 

яскравим та розвиваючим.  

Заступник з НВР Ольга Пристайчук 

День ГІДНОСТІ і СВОБОДИ!!!  

День, коли ми віддаємо шану мужності та патріотизму ГЕРОЇВ , які 

восени 2004 та у листопаді 2013 стали на захист прав і свобод людини і 

громадянина. 

Ми обговорювали це на уроці-диспуті «Майдан-центр політичного 

життя сучасної України» з 10-б класом. 

Ми співпереживали на виховному заході «І квіти теж плакали» з 

8-б класом. 

Ми згадували ці події , слухаючи інформування учнівського 

самоврядування . 

Кожен бажаючий зміг долучитися до створення інтерактивного 

плакату «Що таке свобода?» та калейдоскопу побажань Україні. 

Ми знаєм!  Ми вірим!  Ми пам’ятаєм !  
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А ми запальні, артистичні та маєм безліч талантів! 

Саме тому у нас стартував марафон творчих захоплень «Dance-

singing БАТЛ». Першими продемонстрували свої таланти учні 3-А 

класу та передали естафету 4-Б. 

 «Dance-singing БАТЛ» продовжується!  

Своїми талантами нас порадували учні 4-б класу, які виявились 

вправними музикантами, танцюристами, художниками, 

спортсменами, співаками!  

Юні артисти передали естафету у 4-в клас. 

 «Dance-singing БАТЛ» набирає обертів!  

Наступними свої уміння нам продемонстрували учні 4-в класу.  

Спортсмени, співаки, танцюристи, декламатори, поети і музиканти 

вражали своїми талантами! 

Пишаємось нашими юними артистами  

Естафету передано учням 4-а класу. 

«Dance-singing БАТЛ» відкриває нові і нові таланти!  

4-а також вражав!!! Була створена неймовірна виставка виробів із 

бісеру і пластиліну, справжня картинна галерея! Діти грали на 

синтезаторі, танцювали та співали аж трьома мовами ( українською, 

польською та німецькою) !!! 

 Пишаємось нашими юними артистами  
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Творчі, креативні, високопрофесійні, компетентні, віддані дітям – 
саме так можна охарактеризувати педагогів початкової школи 

Шепетівки. Найкращі якості проявили вчителі 3-4-х класів на 

онлайн-семінарі «Палітра досвіду», організованому педагогами 

ЗОШ №1 за сприяння і консультування Шепетівського ЦПРПП 

(директор Колоднюк О.А., методист-консультант Кузьмінська Л.В). 

Досвідчені вчителі ЗОШ №1, зокрема модератор заходу Дячук О.О., 

керівник професійної спільноти вчителів початкової ланки Волова 

І.І., ставили завдання, які спонукали присутніх проявити 

комунікативну, інформаційну, соціальну компетентності та навіть - 

акторські здібності.  

Захід проводився у формі веб-квесту, на якому педагоги ділилися 

напрацюваннями і власним досвідом із питань педагогіки 

партнерства і формувального оцінювання, об’єднавшись у групи 

теоретиків, аналітиків, дослідників і практиків. Результати роботи – 

дайджести, постери, діаграми, рутини формувального оцінювання, 

оптимістичні слогани – розміщувалися на онлайн-дошці Padlet.  

Наші педагоги ще раз довели, що партнерські взаємовідносини в 

трикутнику батьки-учні-вчителі, творчій підхід справжніх 

професіоналів слугують розвитку наших дітей, їх успішній 

самореалізації  
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Стартував один із найвідповідальніших періодів у шкільному житті 

- ОЛІМПАДИ та КОНКУРСИ! 

Розпочав його мовно-

літературний конкурс імені Т.Г. 

Шевченка.  

Вітаємо наших переможців: 

Балагур О ,10-а, ІІ місце ( вч 

Васик М.В.) 

Сидорчук О, 11-а , ІІ місце ( вч 
Федорчук О.І.) 

Шевчук А , 9-а, ІІІ місце ( вч 

Васик М.В.) 

Вітаємо переможців ІІ етапу 

олімпіади з математики: 

Козакова С., 10-а, І місце (вч Молявчик Ю.Й.) 

Єфімов Р. , 11-б, ІІ місце (вч Кутова Т.В.) 

Міськов Б. , 9-а, ІІ місце ( вч КутоваТ.В.) 

Бачинська В., 8-б, ІІ місце (вч Кутова Т.В)  

Сабадишин Я., 6-в, ІІІ місце ( вч Шутяк Л.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса: 30400, 

м.Шепетівка, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Сайт: 

http://nvo2.16mb.com/ 

«РУКОПИС» Редактор Наталія 

Сташевська Авторська група: 

вихованці шкільного гуртка 

«Євроклуб». 

ПИШАЄМОСЯ ВАМИ!!! 

 


