
 

  

 

Сьогодні у випуску: 

 Квітчел об’єднує; 

 День української хустки; 

 Акція «16 днів проти 

насилля»; 

 Ворожіння на Андрія 

 Чирлідери- знову з 

перемогою; 

 Ноутбук кожному вчителю; 

  «Гордість Шепетівки 

2021»; 

 Святий Миколай завітав до 

учнів школи 

 

 

 

Погляньте в календар, уже зима, 

Короткі дні і довжелезні ночі. 

Снігами і морозом обійма, 

Спокусливі її холодні очі. 

Кристалом діаманту сяє лід, 

Все сріблом білим-білим замітає. 

Уже й не видно на стежині слід, 

А сніг усе літає і літає. 

 

Вбрання чарівне одягає ліс, 

Зама-цариця вміє догоджати. 

Мороз по вікнах, ошатний куліс, 

Все може на стіклі намалювати. 

Сріблястим пухом вкриється земля 

І до весни під снігом буде спати. 

Скує кришталь озера і поля, 

Щоб все в полоні чар своїх тримати. 

Оксана Чайковська 
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Щорічно, 3 

грудня світова 

спільнота відзначає 

Міжнародний день 

людей з інвалідністю. 

Його 

проголошенням 

Генеральна Асамблея 

ООН засвідчила увагу 

до людей з особливими 

потребами та визнала 

піклування про них однією з визначальних рис цивілізованості 

кожної держави. Міжнародний день інвалідів об'єднує всіх, хто 

небайдужий до людей, які потребують підтримки і допомоги . 

Наперекір долі, більшість людей з інвалідністю живе 

повноцінним життям - працює, займається спортом, бере участь в 

культурних і громадських заходах. Вони не вимагають до себе 

жалю. Для них не потрібне щось особливе, лише елементарне- 

можливість жити, жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати 

себе людьми. 

Учні нашої школи взяли участь у флешмобі КВІТЧЕЛ 

ОБ'ЄДНУЄ!  

Це дало можливість 

помріяти, висловитися про 

вподобання, чесноти та дійти 

висновку, що ВСІ МИ РІЗНІ-

ВСІ МИ РІВНІ! 

Всі маємо свої мрії , свої 

сподівання , свої права. 

 

Психолог Катерина Радченко 
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Хустино, хустино, ти доля жіноча. 

Ти серце, ти пісня, ти радість дівоча. 

Краса ненаглядна, розкішна і стильна. 

Народ наш єднаєш, бо ти є всесильна... 

Г. Потопляк 

07 грудня 2021 року, вже традиційно, відзначається Всесвітній день 

української хустки. Вперше його провели у 2019 році. У цей день 

ініціативна група з депутаток, громадських діячок, акторок театру та 

кіно, викладачок та інших жінок вирішили започаткувати 

Всеукраїнський день української хустки, запрошуючи долучитись 

до ініціативи популяризації у соціальних мережах невід’ємного 

елементу традиційного українського жіночого одягу – хустки.  

Цього дня з нагоди свята українки в різних країнах світу беруть 

участь у флешмобі "Зроби фото з хусткою". Суть його полягає в 

тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватися в ній, після чого 

викласти світлину в соціальних мережах із 

хештегами  #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка. 
Учні і педагоги  нашої школи активно долучилися до цього свята.  В 

школі пройшов флешмоб: “Зроби фото з хусткою”, під час 

якого  дівчата та жінки вдягали хустки, фотографуватися й 

публікувати фото у соцмережах. 

Заступник з НВР Наталія Сташевська 
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Андріївські вечорниці — одна з найцікавіших давніх традицій. 

За українським звичаєм, ввечері 12 грудня молодь збиралася на 

вечорниці, влаштовуючи на них усілякі дійства — ворожіння, 

забави і співи. Традиційно всі танцювали та ліпили вареники, а ще у 

цей вечір незаміжні дівчата ворожили на судженого. 

Сьогодні молодь на вечорниці збирається не часто. Проте є й 

ті, хто традиції шанує.  

Традиційні, веселі, кумедні, з піснями і танцями та просто 

непередбачувані… Саме так пройшло святкування Андріївських 

вечорниць у нашій школі. 

Обє’днавши зусилля, театральний та фольклорний гуртки 

ЗОШ 1 продемонстрували старовинн Андріївські і звичаї та обряди , 

пісні і жарти. 

Актори та глядачі занурились у колоритну атмосферу, яка 

здавна захоплювала українців в ніч на Святого Андрія. 
Але це були не просто розваги, а заклик берегти свої традиції , 

пам’ятати своє коріння, любити і шанувати рідну землю. 

Учениця 10-А кл. Ангеліна Гаврилюк 
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З 9 по 10 грудня у Києві дві команди Шепетівської ЗОШ №1 брали 

участь у змаганнях на Кубок України  2021 з чирлідингу. 

Виступали наші дівчата у шкільній лізі. Серед більше як тисячі 

спортсменів зі спортивних клубів країни наші юні чирлідерши 

вибороли переможні місця: 

Baby Sharks – І місце у шкільній лізі Pom dance  

ІІ місце Cheer Dance Show, вікова категорія мініс. 

Lady’s in Purple – І місце у виді програми Pom Dance  

ІІ місце у виді програми Cheer Dance Show, вікова категорія мініс. 

ІІ місце - Little monkeys у номінації чирлідинг, вікова категрія 

мініс 

Готували шепетівських чемпіонів вчитель фізичної культури ЗОШ 

№ 1 Олексій Шуляков та тренер ГО «Cheer Planet» Олена 

Кривінчук. 

Щирі вітання нашим переможцям та їх невтомним талановитим 

тренерам! 

Велика подяка батькам за мотивацію дітей, підтримку наших 

спортсменок! 
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У межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» від 

Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації, 

для реалізації завдань нової української школи педагоги та учні школи 

отримали  

парти у початкову школу та  

 12 ноутбуків для вчителів  

Діти щасливі, педагоги, яким 

дістався ноут, - теж, хто ж не 

отримав, - має надію, що, 

відповідно до націіонального 

проєкту, новенький ноутбук таки 

знайде свого героя-вчителя! 

 

 

 

 Нагородження обдарованих дітей, їх 

наставників на заході "Гордість 

Шепетівки", організованому нашим 

земляком, дворазовим чемпіоном світу 

Дмитром Христюком, - неабияка подія у 

нашому місті! Такі ініціативи 

стимулюють юнь, мотивують до нових 

досягнень, саморозвитку!! 

Вітаємо із заслуженою нагородою - 

медалями, преміями - Олексія 

Юрійовича Шулякова та Звєрєву Дашу! 

Пишаємося вами, радіємо кожній вашій 

перемозі. 

Олексію Юрійовичу щиро дякуємо за 

розвиток чирлідерства у нашому місті, результативну роботу з 

учнівською молоддю, виховання в учнів ЗОШ 1 любові до спорту.  

Дякуємо Звєрєвій Даші за високі результати у чирлідерських 

змаганнях, за приклад який ти даєш одноліткам! 

Актив учнівського самоврядування 
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У грудні до дітвори нашої школи завітав Святий Миколай. 

Справжнє свято влаштували учні –активісти, актори театрального 

гуртка зі своїми наставниками: Сташевською Н.С., Швед О.С., 

Артемчук Д.Д.. Зустрічали Святого Миколая піснями, загадками, 

жвавими іграми, посмішками і жартами. Учням початкових класів 

було вручено подарунки від спонсорів школи. 

        Справдились дитячі сподівання - Святий Миколай нікого не 

обминув із подарунком. 
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ступенів №1 Сайт: 
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