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Продовжуємо запроваджувати STEM-освіту в освітній процес 

З 13 по 17 січня у Шепетівській ЗОШ  № 1 проходитиме «Інженерний тиждень». Учителі 

спільно з учнями створюватимуть різні моделі. Мета тижня – показати учням, як багато 

проблем можна вирішити за участю інженерів. Ми розуміємо, що  вирішити всі проблеми за 

один тиждень неможливо, проте можливо спрямувати наших учнів на реалізацію цікавих 

ідей, підштовхнути їх до пошуку нової 

інформації, досліджень. Сподіваємось, 

саме цей тиждень допоможе комусь 

знайти себе, розкрити свої здібності. 

День перший. Біологія та 

екологія. 

Учні 3-х класів виготовляли фігури 

із штучного снігу, шестикласники – 

руку- маніпулятор, модель легенів, 

демонстрували, як працює серце, а 

семикласники виготовили механізм 

підйому води. 

День другий. Математика. 

Чи знаєте ви, що таке  додекаедр, 

тетраедр, октаедр, ікосаедр, гексаедр? 

Сьогодні учні 7 класів знайомили 

третьокласників із цими геометричними фігурами. Початківці мали змогу ознайомитись із 

технологією виготовлення та застосування у житті цих фігур. Учні 4-х класів майстрували 

ракети. Цікаво було спостерігати за тим, чия полетить найдальше. 

День третій. Фізика. 

Гасло дня – "Дивись і досліджуй!". 

Учні 9-х класів вчили третьокласників 

виготовляти термоси. Четвертокласники 

виготовляли ракети. Учні 8-х класів змагались 

у будівництві пірамід. Для учнів 9-х і 10 класів 

проведено уроки-презентації "Розвиток 

винахідництва впродовж двох тисяч років". 

День четвертий. Робототехніка. 

Учні сьомих класів брали участь у 

змаганнях із робототехніки. Їх  завданням 

було зібрати робота і виконати запропоновані 

завдання. Учні третіх класів з інтересом 

спостерігали за змаганнями, із впевненістю 

можна сказати, що ряди інженерів-

робототехніків збільшились. 

Четверокласники демонстрували свої ракети, 

а першокласники виготовляли музичні 

інструменти. Для учнів 11 класу проведено 

урок «Як розповісти про свій винахід усьому 

світу?». 

Тиждень був цікавий, учні набули нових 

компетентностей. 
Дитина Ганна, 8-Б клас 



Альма-матер представляє…                                                  3 

«Don`t worry, be happy» 
Наш час називають епохою стресів,  які заважають плідно  працювати, розвиватися, 

творити, радіти і взагалі жити.  Чи можливо боротися зі стресом?  

Саме цьому педагоги ЗОШ 

№1 навчались на коуч-

тренінгу «Стрес – 

менеджмент: підвищення 

психосоціальної стійкості до 

стресу», проведеному 

психологом школи 

Радченко К.О. Педагоги 

вчилися долати стрес, шукали  

шляхи зміцнення 

психосоціальної стійкості,  

розкривали власний 

потенціал – внутрішній 

резерв сили, енергії, щоб 

почуватися щасливою і 

здоровою людиною, досягати 

в житті бажаного. 
Мельник Вероніка, 9-Б клас 

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ В 

ЗОШ №1 
День Соборності – це 

нагадування про те, що сила нашої 

держави – в єдності українських 

земель. 

У класах  провели виховні години на тему: 

"Соборність України – соборність наших душ!", 

відбувся флешмоб «Карта України». У шкільній 

бібліотеці діяла тематична виставка «Україна Соборна», 

а учні 1-4 класів представили свої малюнки «Я живу в 

Україні», для 4-А класу була проведена "Патріотична 

абетка". Школярі переглянули відео «Соборна мати-

Україна – одна для всіх, як оберіг». А щоб підкреслити  

значення  свята, діти, педагоги  одягли   вишивані 

сорочки.  Кульмінацією святкування став ланцюг єдності «Вишивка у моєму серці». 
Гурш Вікторія, 10 клас 
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Друзі, радо ділимося приємною новиною! 

Учениця нашої школи Гаврилюк Ангеліна під керівництвом вчителя Гасюк Л.В. виборола 

І місце в обласному етапі  конкурсу екскурсоводів «Край, у якому я живу», що проводився у 

Хмельницькому обласному центрі 

туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. Учениця провела 

тематичну екскурсію «Три 

покоління – три війни. Три різні 

долі… Одна – Україна», у якій 

розкрила цінність національного 

патріотизму, що здатний 

пробудити в людях дух свободи, 

волю, гідність, додати 

впевненості, сміливості у 

відстоюванні української 

державності. 

Хай розум, воля і любов до 

рідного краю згуртовують нас для 

здійснення високої мети - 

процвітання СОБОРНОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОГУТНЬОЇ УКРАЇНИ,  надійної запоруки добробуту 

й щасливого життя її народу.  

ВІТАЄМО АНГЕЛІНУ ГАВРИЛЮК ТА ЛІЛІЮ ГАСЮК ІЗ ПЕРЕМОГОЮ! Пишаємося 

вами! Успіхів у Всеукраїнських змаганнях у Миколаєві! 
Саїдова Валерія, 10 клас 

Homo historicus 
Тиждень історії у школі 

завершено історичним квестом, 

присвяченим козацтву. Козацький 

рух в Україні був однією з 

найяскравіших сторінок літопису 

боротьби народу за  незалежність.  

Іноземці часто називали Україну 

"Козацькою республікою", 

"Країною козаків", а українців – 

"козацькою нацією". 

Учні 8-х класів брали участь у 

квест-грі «Гетьманська булава». 

Квест було розроблено та 

проведено  учнем 10 класу 

Куницьким Дмитром під 

керівництвом вчителя Гасюк Л.В.  

Переможцями стала команда учнів 

8-В класу, та й команди 8-А та 8-Б 

не посоромили слави козацької.  

Козацькому роду – нема 

переводу! 
Фрейліхман Єлізавета, 6-А клас 
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ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА ЧИРЛІДЕРІВ  

ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЗОШ №1 
У  місті Луцьк пройшли змагання  кубку України з чирлідингу, де дівчата-чирлідери 

ЗОШ №1 "Сheer Planet" отримали перемогу; їх нагороджено дипломами, медалями, кубками. 

Шкільна команда збільшилася кількісно: незмінний тренер Шуляков О.Ю. залучив до цього 

надзвичайно цікавого і видовищного виду спорту найменших, які також здобули переможні 

медалі. Вітаємо дівчаток, їх тренера, батьків із  результативними виступами та бажаємо нових   

перемог. Ми вами 

пишаємося!!! 

Ганжуга Софія, 

Івчук Катерина, 

Лавренюк Андріана, 

Манзюк Катерина, 

Полодюк Софія, 

Ребекевша Ульяна, 

Губійчук Наталія, 

Турінська Тетяна, 

Чмир Діана, 

Чорнописка Ліза, 

Гаврилюк Ангеліна, 

Гурш Вікторія, 

Звєрєва Дар`я, 

Орленко 

Олександра, Петренко Діана, Сільвестр Аліна, Світенко Юлія, Сокальська Ольга, Сташевська 

Богдана, Стукало Наталія, Хижавська Ілона, Хижавська Зоряна, Демянчук Наталія, 

Коробейко Анастасія, Козубовська Софія, Костюк Даша, Міськова Яна, Савінська Яна, 

Скотенюк Анна, Чернушич Віталіна, Чешихіна Мирослава, Шворак Софія. 
Андрушко Дарья, 6-А клас 

День святого Валентина 
14 лютого учні молодших класів Шепетівської ЗОШ №1 відзначили День Св. Валентина у 

бібліотечному колі друзів. Було проведено 

бібліотечний урок-розвагу «День Святого 

Валентина – це чудова днина!». Діти уявно 

перенеслися у минуле і дізнались про історію, 

традиції і символ свята. Родзинкою заходу став 

сюрприз – лист від святого Валентина з 

привітанням і жартівливо-поетичними 

порадами про те, як сподобатись одне одному. 

Діти залюбки слухали легенду, вірші і навіть 

ворожили. У рамках святкування  у різних 

класах проведено заняття у бібліотечній  арт-

майстерні. 

Діти змістовно і весело провели час і 

задоволені  власноручно виготовленими шедеврами – «сердечними листівками», які разом із 

теплом своїх маленьких сердець подарують своїм  рідним і близьким.  

То ж свято вдалося! 
Блащук Софія, 9-Б клас 
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«Мову рідну  знаємо, залюбки вивчаємо!» 
Під таким гаслом пройшов «Бібліотечний турнір знавців мови», присвячений 

Міжнародному дню рідної мови. За перемогу боролися команди учнів 1-Б класу, збірна групи 

подовженого дня та вихованці гуртка «Виразне читання». 

Захід розпочався з історії свята, а далі учасники перейшли до змагання, що складалося з 

шести цікавих та пізнавальних турів: «Мовна розминка-інформхвилинка», «Поетичний тур», 

«Слова-перевертні», «Лабіринт мудрослів‘я», «Знавці казкової мови», «Мовні помічники: 

знаки розділові, загадкові». Під час турніру діти продемонстрували неабиякі знання з 

української мови, 

випробували свої 

здібності у 

віршуванні, 

перевірили знання 

прислів‘їв і 

приказок про мову, 

а в турі «Знавці 

казкової мови» ще й 

довели, що вони 

активні читачі 

шкільної 

бібліотеки, адже  

знають багато 

казок.  

Учасники 

турніру з гідністю 

пройшли всі 

випробування й 

переконалися, що в гарному починанні перемагає командний дух, ґрунтовні знання та, 

звичайно, любов до рідного слова! 
Альахмар Лін, 6-А клас 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ МІСЬКОГО КОНКУРСУ ЧИТЦІВ! 
Сьогодні, 3 березня, у Всесвітній день письменника, відбувся міський етап конкурсу 

читців поезій Тараса Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській!» Змагалися у 3-х 

вікових категоріях і в кожній маємо 

переможців! Вихованці Шепетівської 

ЗОШ №1 здобули високі результати: 

учениця 4-Б класу Поліщук Анна 

виборола гран-прі та захищатиме честь 

міста в області (керівник Лукашук Н. П.), 

учень 6-А класу Косовський Даниїл – І 

місце (керівник Федорчук О. І.), учениця 

11 класу Білокур Марія – 3 місце 

(керівник Ковальчук Н. М). Вітаємо 

переможців та бажаємо не зупинятись на 

досягнутому й підкорювати нові творчі 

вершини. Дякуємо педагогам за 

підготовку дітей! 
Саїдова Валерія, 10 клас 
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«Шевченківські» дні 
Березень, перший весняний місяць, 

асоціюється в українців не тільки із 

розквітом, квітами, а й з ім`ям одного з 

найбільших велетнів світової історії, 

символом українців, пророком, генієм – 

Тарасом Григоровичем Шевченком. Учні 

Шепетівської ЗОШ №1 активно долучилися 

до заходів, присвячених Тарасу 

Григоровичу. 

Почалося все 9 березня з міської площі 

ім.Т.Шевченка. Педагоги та учні школи 

взяли участь у міському мітингу, 

приуроченому  206 -річниці від Дня 

народження Т. Шевченка. 

А вже 10 березня у школі розпочався 

марафон декламування віршів  поета, де 

взяли участь 5-7 класи, а завершили його 

учні 8-11 класів 11 березня. За майстерне 

читання віршів учнів було відзначено 

грамотами. 

Також цього дня учні 8-А, 8-В класів 

переглянули та обговорили фільм 

«Таємниці генія Шевченка». 

Вчителі Васик М.В., Федорчук О.І. , 

Ковальчук Н.М. підготували цікаві 

інформаційні та розвиваючи матеріали: 

«Шевченко і сучасність», «Код Шевченка», 

«Математика у житті 

Шевченка».  Особливо 

зацікавили учнів 

завдання із QR- кодами, 

літературний квест 

"Упізнай цитату". 

Вихованці гуртка 

«Виразне читання» взяли 

участь у  літературно-

мистецькій бібліотечній 

годині «Поетичний вінок 

Кобзареві». Цікаво та 

змістовної пройшли  

Шевченківські дні у 

школі. 
Мельник Катерина, 6-А клас 
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Дошка мемів) 

 

 
 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 
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