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Всесвітній  день здоров'я 

Із нагоди Всесвітнього дня здоров'я 

у Шепетівській ЗОШ №1 відбулися 

виховні години у 4-11 класах на тему 

"Моє здоров'я у моїх руках". Рухливі 

ігри, танцювальна зарядка 

четвертокласників, малювання на 

свіжому повітрі, футбол заряджали 

дітей позитивом та гарним настроєм.  
А у 1-3 класах ми проводили 

ранкову зарядку, веселі старти, урок 

здоров'я та переглядали відео. 

Медсестрою, Загорнюк Вікторією 

Олександрівною, у 8-Б класі було 

проведено бесіду на тему 

"Здоров'я – це життя!"  

Здоров'я – це одна з головних 

умов досягнення успіху у житті. І 

ми сподіваємося, що ви для себе 

оберете шлях здорового способу 

життя, роблячи правильні кроки, 

приймаючи правильні рішення. 
Сільвестр Аліна, 8-А клас 

Літературно-мистецька  

студія "Доля" 
 

Щиро дякуємо членам Шепетівської 

літературно-мистецької студії "Доля" за чудовий 

подарунок – дві збірки віршів: "Я Україну 

серденьком люблю" і "Плачуть розпечені дзвони".  

Бажаємо Вам міцного здоров'я та творчого 

натхнення! 
Драчук Оксана, 7-Б клас 
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АКЦІЯ "СИНЯ СТРІЧКА – ПРОТИ НАСИЛЬСТВА" 
У сучасному світі поруч із добром та радістю, на жаль, є місце жорстокості та насильства. 

Змінити світ, зробити його добрішим ми спробували уже сьогодні! 

10 квітня в 

школі відбулася 

профілактична 

загальношкільна 

акція "Синя 

стрічка – проти 

насильства". 

Відомо, що синя 

стрічка символізує 

синці на дитячому 

тілі та водночас 

синій колір 

служить 

постійним 

нагадуванням про 

те, що необхідно 

боротися з 

насильством. Учнівське самоврядування провело інформування учнів по класах. Для 

кращого візуального сприйняття акції школярам підготували символічні сині стрічки, які 

прикріплювали всім охочим долучитись до акції. Був виготовлений плакат "Ми – проти 

насильства". На паперових сердечках, підготовлених 

заздалегідь, діти писали, яким має бути світ без 

насильства та оформили плакат толерантності. 

Учні старшої школи долучилися до флеш-мобу "СТОП НАСИЛЬСТВУ". За допомогою 

тканини вони створили символ боротьби з насильством – "Синю стрічку". 

Отож кожен із нас може розірвати коло жорстокості і насильства та змінити світ на краще. 

Варто лише спробувати! 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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За чистоту! 
12 квітня в рамках Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» провели весняне прибирання шкільної 

території. 

У супроводі класних керівників учні з 

ентузіазмом облаштовували територію школи. 

Адже школа –  друга домівка, яка має бути чистою 

та доглянутою. Спільна праця на свіжому повітрі 

об’єднує дитячий колектив у міцну дружню 

команду. Під час такої суспільно-корисної праці 

учні нашої школи вчаться дбати про довкілля та 

допомагати один одному. 

Тож долучаймося до заходів благоустрою не 

лише під час проведення подібних акцій. І головне: необхідно дотримуватися всім відомого 

правила: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». 
Мартинюк Римма, 11 клас 

У ЗОШ №1 готуються до Великодня! 
Майже непомітно та обережно до нас 

завітала довгоочікувана весна… Разом з цією 

чудовою порою року ми завжди з 

нетерпінням чекаємо весняних свят, а 

особливо свято Пасхи. Саме воно дає нам нові 

сили, віру та надію на краще. Це відчуває і 

природа навколо нас: співають пташки, 

яскраво світить сонечко та розпускаються 

перші бруньки. 

 Особливий настрій панує у приміщенні 

Шепетівської ЗОШ №1. Всі учні разом із 

педагогами та батьками традиційно 

виготовляють власними руками 

неповторні тематичні вироби, 

демонструючи свої вміння, 

таланти та майстерність. В хід 

йде все – макарони, дерево, 

папір, гілля, квіти, пір’я, штучні 

квіти, цукерки, і, безперечно, – 

крашанки, писанки, пасхальні 

печені кошики та інше. Очі 

радіють від такої 

різноманітності, оригінальності 

та краси. Висловлюємо щиру 

подяку педагогам, учням, 

батькам та усім, хто долучився 

до виготовлення Великодніх 

композицій. 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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Наша гордість! 
17 квітня відбувся КВК дружин юних 

пожежників. Команда "Спалах" ЗОШ № 1 

показала свої творчі уміння, артистизм та 

виборола почесне 2 місце. Вітаємо!!!  

Команда ЗОШ №1 вдруге (!!!) стала 

чемпіонами України серед чирлідерів 

загальноосвітніх шкіл. Цього разу наші 

спортсменки перемогу здобули на 

чемпіонаті України у Харкові. Щоденна 

праця, старанність та наполегливість 

дівчат: Хижавської Зоряни, Лобчук 

Каріни, Гурш Вікторії, Стукало Наталії, 

Сокальської Ольги, Хурс Анни, Звєрєвої 

Дар'ї, Сільвестр Аліни,Сташевської Богдани, Гаврилюк Ангеліни, Линник Дар'ї, Петренко 

Діани, Орленко Олександри, високий професіоналізм та працездатність учителя фізкультури 

Шулякова Олексія Юрійовича винагороджено вагомим результатом. 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

День цивільного захисту 
З метою поглиблення знань про порядок дій в надзвичайних ситуаціях, формування навичок 

виконання впорядкованих дій при настанні надзвичайної ситуації в Шепетівській ЗОШ №1 

25 квітня пройшов День цивільного захисту. 

Розпочався день з урочистої лінійки. Під час перерв члени учнівського самоврядування 

влаштували інформування учнів у формі «Радіогазети». В медіатеці відбувся ряд заходів, 

присвячених наслідкам Чорнобильської 

катастрофи: проведено виставку книг, переглянуто 

фільм «Чорнобиль – мій біль».  
Учні початкових класів тренувалися у накладанні 

ватно-марлевих пов’язок. У коворкінгу діяла 

виставка індивідуальних засобів цивільного 

захисту. Для відпрацювання навичок організованої 

евакуації з приміщення школи в надзвичайних 

ситуаціях було проведено тренувальну евакуацію, 

під час якої і учні, і працівники покинули 

приміщення школи за 3 хв. Санітарним постом була 

надана перша медична допомога при опіку, 

педагогами влаштоване показове гасіння пожежі. 

День цивільної оборони в школі пройшов організовано, динамічно і цікаво. Учні та 

працівники школи підтвердили свої знання та навички при надзвичайних ситуаціях. 
Мельник Вероніка 8-Б клас 
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Тест-картинка:  

що ви побачили на малюнку в першу чергу? 
Якщо хочете дізнатися, в якому стані зараз перебуваєте, подивіться на цю картинку і 

скажіть: що ви побачили в першу чергу? 

Якщо ви першим побачили… 

Жовте обличчя 

Це добре обличчя з приємним і привабливим виразом. Жовтий колір – колір щастя і 

радості. Окрім цього, він може притягувати успіх у справах, оскільки жовтий – колір 

дорогоцінностей, грошей, благополуччя та золота. Якщо ви в першу чергу побачили цей 

символ, в найближчому майбутньому вас чекає успіх. Головне – не втратити його і 

налаштуватися на позитивну хвилю. 

Жінку 

Жінка – символ гармонії і порядку. Якщо ви побачили саме цей знак, отже, вам не треба 

нікуди поспішати, ви зі своєї сторони вже зробили усе можливе. Вам залишилося лише 

розслабитися і отримувати плоди вашої праці. Не дозволяйте зовнішнім факторам 

порушувати вашу гармонію. Жінка – це квітка, за якою треба доглядати, щоб вона квітла. Так 

і за гармонією у душі треба слідкувати, щоб ніхто і ніщо не могло її порушити. 

Лампочку 

Лампочка – символ світла. На даний момент ви знаходитеся у пошуку себе. Все, що від вас 

треба, це постаратися не зійти з обраного шляху. Слідуйте світлу у вашій душі, і у вас точно 

все вийде. Не дозволяйте оточуючим тушити ваше світло. Якщо відчуваєте, що воно починає 

тускніти, зупиніться, зробіть паузу і наберіться сили. 

 

Не треба сприймати цей тест надто серйозно. Але якщо він підняв вам настрій – повірте 

йому)) 
Динисюк Аліна, 11 клас 
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НАШ ФОРМАТ!  

 

 

 
 

 

 

 

 

Урсу Тетяна, 11 клас 
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Дошка мемів 

 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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