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День Збройних сил України 

6 грудня відбулися змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10-11 класів, 

які присвячені Дню Збройних сил України. На заході були присутні представники спілки 

ветеранів Афганістану: Шидей Петро Васильович, Андрєєв Андрій Євгенович, Мугиль 

Олександр Іванович, які вручили грамоти та медалі. Загальне 1 місце отримали учні 11 класу, 

друге – 10 клас. У змаганні із піднімання гирі Дядюк Артем, учень 11 класу, виборов 1 місце,  

Байдюк Назар, учень 10 класу, отримав 2 місце. У підтягуванні перемогу здобув учень 10 

класу Клімчук Владислав, а друге місце посів Яржемський Валентин, учень 11 класу. У 

стрільбі із пневматичної гвинтівки перемогу здобула Космина Марина, учениця 11 класу, 

2 місце у Стінського Віталія, учня 11 класу, ІІІ місце у Куницького Дмитра, учня 10 класу.  

Ви – наша гордість, надія і майбутнє. Ми пишаємося вами. 
Дитина Ганна, 8-Б клас 

Свято Калити 
Звичаї, обряди, традиції... Як їх багато у нашого 

народу! Кожен обряд чи то звичай має свої 

особливості. Але серед усіх  осінньо-зимових свят 

особливим для парубків та дівчат було свято Калити 

або Андрія Первозванного.  

У нашій шкільній Світлиці сьогодні теж було 

весело: дівчата  готували Калиту, а хлопці 

вправлялися у цікавих конкурсних змаганнях. А яка 

ж смачна була Калита!!! У цьому мали змогу 

переконатися учні 5а, 5б, 5в та 4а класів.  

Дякуємо бібліотекарю Тетяні Ніверчук за цікавий захід. 
Мельник Вероніка, 9-Б клас 
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Яка вона, зима??? 

 
 

 

Гурш Вікторія, 10 клас 
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Наші здобутки! 
12 грудня Вітаємо команду "Dream Teame" із перемогою у Правничих іграх. Серед 10 команд – 

ми перші! Семенюк Владислава, 

Сидорчук Альона, Щур Назар, 

Байдюк Назар, Островський 

Василь, Гнатюк Артем представили 

свою команду, позмагалися у 

конкурсах. Переможців підготувала 

учитель правознавства Гасюк Лілія Вікторівна. Бажаємо 

перемоги на обласному етапі! 

А 13 грудня Закревський Денис, Кушнір Анна, Сидорчук 

Альона були нагороджені грамотами за перемогу та участь у 

конкурсі "Професія моєї душі", який був організований 

Шепетівським центром зайнятості. Дякуємо організаторам 

конкурсу за можливість проявити молоді свої таланти і творчі здібності. 

Саїдова Валерія, 10 клас 

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА ЗОШ №1 
13 грудня відбувся 

міський конкурс 

екскурсоводів. Наша 

учениця 8-В класу 

Гаврилюк Ангеліна 

посіла 1 місце серед 

усіх закладів міста. 

Вона презентувала 

музей історії школи та 

представлятиме 

Шепетівку на 

обласному рівні. 

Успіхів тобі, Ангеліно!  

Дякуємо учителю 

історії Гасюк Лілії 

Вікторівні за 

результативну 

підготовку! 
Фрейліхман 

Єлізавета, 6-А клас 
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ПЕДАГОГИ ЗОШ №1 

ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ 
Сьогодні у Шепетівській ЗОШ №1 відбувся 

мовленнєвий семінар учителів іноземної мови 

початкових класів  із питання  «Нові акценти в 

навчанні іноземної мови  в умовах реалізації 

Концепції НУШ». 

Наші вчителі ділилися досвідом про 

технології, методи, форми, які використовують 

у навчанні молодших школярів англійській 

мові, реалізуючи концепцію НУШ. Дякуємо 

вчителям іноземної мови Собчук І.М., 

Чернушич М.М., Басовській О.І, голові методоб'єднання Яцюк Ю.В, заступнику директора 

Піонтковській Г.Р. за командну роботу у підготовці міського семінару. Присутні педагоги з 

інших навчальних закладів  ділилися емоціями від побаченого та відзначили цікавий 

сучасний підхід вчителів  нашої школи в організації вивчення англійської, що враховує 

вимоги НУШ.  Діти-другокласники молодці!  
Андрушко Дарья, 6-А клас 

«МАНІВЦІ» ЗОШ №1 – 100% ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКОГО 

КОНКУРСУ 
Сьогодні 8 учнів ЗОШ №1 брали участь у міському етапі конкурсу-захисту МАН. Маємо 

100% якісний результат, адже усі 

діти стали переможцями! Радіймо 

разом успіхам юних науковців: 

І місце - Саїдова Валерія, 10 клас, 

зарубіжна література (вчитель 

Гуля О.М.), 

І місце - Войтович Діана, 9 клас, 

прикладна математика (вчитель 

Молявчик Ю.Й.), 

І місце - Сокальська Ольга, 

10 клас, етнологія (Сокальська 

Т.П.), 

ІІ місце - Яржемський Валентин, 

11 клас, медицина 

(Дечковська В.О.). 

ІІІ місце: 

 Гурш Вікторія, 10 клас, 

українська мова (Сокальська Т.П.), 

 Білокур Марія, 11 клас, англійська мова (Закревська О. Ю.), 

 Ніколайчук Катерина, 10 клас, фізика (Молявчика В. А.), 

 Сидорчук Олена, 9-А клас, мистецтвознавство(Артемчук Д. Д.).  

Дякуємо учням за чудовий результат, педагогам – за результативну підготовку учнів, 

заступнику директора Пристайчук О.Є. – за методичний супровід.  

Разом ми сила! 
Блащук Софія, 9-Б клас 
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Тест «Яка в Тебе самооцінка?» 
У тесті – 32 судження. Оціни їх за наступною шкалою: 

 дуже часто – 4 бали; 

 часто – 3 бали; 

 рідко – 1 бал; 

 ніколи – 0 балів. 

Почнемо? 
1. Мені хочеться, щоб мої друзі мене підбадьорювали. 

2. Я постійно відчуваю відповідальність за доручену мені 

роботу. 

3. Я хвилююся за своє майбутнє. 

4. Багато хто мене ненавидить. 

5. Я володію меншою ініціативою, ніж інші. 

6. Я хвилююся за свій психічний стан. 

7. Я боюсь виглядати по-дурному. 

8. Зовнішній вигляд інших набагато кращий, ніж мій. 

9. Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми. 

10. Я припускаюсь помилок. 

11. Як шкода, що я не вмію як слід розмовляти з людьми! 

12. Як шкода, що мені не вистачає впевненості у собі! 

13. Мені б хотілось, щоб мої дії частіше схвалювали інші. 

14. Я надто скромний (скромна). 

15. Моє життя не приносить користі. 

16. Багато хто неправильної думки про мене. 

17. Мені ні з ким поділитися своїми думками. 

18. Люди чекають від мене багато. 

19. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями. 

20. Я сором'язливий (сором'язлива). 

21. Я відчуваю, що багато людей не розуміють мене. 

22. Я не відчуваю себе в безпеці. 

23. Я часто хвилююсь даремно. 

24. Я ніяковію, коли входжу до кімнати, де вже сидять люди. 

25. Я постійнопочуваюся скутим (скутою). 

26. Я думаю про те, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

27. Я впевнений (впевнена), що люди майже все сприймають набагато легше, ніж я. 

28. Мені здається, що зі мною має трапитись якасьнеприємність. 

29. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене. 

30. Як шкода, що я не такий комунікабельний (така комунікабельна)! 

31. У суперечках я висловлююсь лише тоді, коли впевнений (впевнена) у своїй правоті. 

32. Я думаю про те, чого чекають від мене друзі. 

Результат тесту. Порахуй суму балів та визнач рівень своєї самооцінки. 
0-25: високий рівень самооцінки. Ти не засмучуєшся через зауваження інших і рідко сумніваєшся 

у своїх діях. Раджу Тобі трошки більше прислухатися до людей, які Тебе оточують, та намагатися 

краще їх розуміти. 

26-45: середній рівень самооцінки. Ти рідко страждаєш від «комплексу неповноцінності»та час 

від часу намагаєшсяпідлаштуватися під думку інших. Продовжуй у тому ж дусі – Ти добре 

відчуваєш, чого вартий (варта)! 

46-128: низький рівень самооцінки. Ти хворобливо сприймаєш критичні зауваження на свою 

адресу, намагаєшся завжди рахуватися з думками інших і часто страждаєш від «комплексу 

неповноцінності». Веселіше – насправді Ти крутіший (крутіша), ніж думаєш! ;) 

Альахмар Лін, 6-А клас 
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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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