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День знань! 

В Україні день 1 вересня (цього року відзначаємо 3 вересня) з давніх-давен – не просто 

початок осені. Для мільйонів школярів, студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і 

викладачів це справжнє свято – 

День знань. З цього дня 

починається офіційний 

навчальний рік у всіх навчальних 

закладах країни. 

В Україні традиціями  цього 

свята,  що  передаються від 

покоління до покоління 

школярами, стали квіти для 

педагогів, пишні банти 

першокласників, гучний звук 

першого шкільного звоника й, 

звісно ж, найперший урок у 

навчальному році – «Урок 

Миру». 
Драчук Оксана, 7-Б клас 

8 вересня – Міжнародний день грамотності 
Грамотність в усі часи вважалася найбільшою 

чеснотою. 8 вересня, відзначаючи Міжнародний 

день 

грамотності, 

учні нашої 

школи ще раз у 

цьому 

переконалися. 

Діти 4-х класів 

брали участь у 

мовознавчій 

вікторині, під час якої поповнили свій лексичний запас 

новими «довгими» словами, прислів'ями, віршами про 

мову. Діти 1-3-х класів провели інформ-досьє 

«Історія української мови». Учні 9-11 класів 

відвідали он-лайн уроки Олександра 

Авраменка. Ученицями 11 класу Лобчук 

Каріною та Савчук Мариною було проведено 

інформування до Дня грамотності. Свою 

грамотність діти виявляли під час написання 

диктантів з української мови. Недарма 

народна мудрість говорить: «Чим більше 

знаєш, тим більше можеш». Так, найдовше 

слово в українській мові містить 31 літеру! Це 

слово – «рентгеноелектрокардіографічного". 

Ми це знаємо і можемо його пояснити і 

записати, а ви? 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 
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Олімпійський тиждень 
Олімпійський ранок у нашому закладі 

розпочався спортивно. Усі учні робили 

зарядку під запальну та веселу музику. Учні 

4-х класів на зарядку запросили сонечко, яке 

дало на цілий день позитивний заряд. 

Початкова школа грала в шахи, змагалася з 

армреслінгу, освоювали нові види спорту. 

Учні 7-в класу випробували подарунок наших 

випускників 1998 року, які подарували для 

нас м'ячі, скакалки та круги. Ми 

вдячні за подарунки і сподіваємося, 

що вони не останні. У 4-а класі 

підростає чудова заміна групі 

чирлідерів.  

Психолог школи Радченко К.О. 

провела тренінгове заняття 

«Здоровим бути модно!» і показала 

дітям усі переваги здорового 

способу життя. 

Цікавим і неочікуваним стала 

естафета і змагання з волейболу між 

учнями та учителями. У цьому 

«протистоянні» перемогли учителі. 

Цікаво, чи візьмуть матч-реванш учні? 

Головним сюрпризом стало 

нагородження міським головою 

М. І. Полодюком та методистом 

методкабінету з військово-

патріотичного і фізичного виховання 

В. Ф. Семенишиним  наших учителів 

фізкультури Шулякова О. Ю. та 

Дмитрука В. М. за 3 місце у шкільній 

спартакіаді серед шкіл міста.  

Гордимося нашими вчителями! 

Бажаємо нових перемог та злетів у 

спорті! 
Мельник Вероніка, 8-Б клас 
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Як полісмени у школах лекції читали… 
Всім відомо, що найдорожчий скарб людини – це її власне 

життя і здоров'я.  

 Правила дорожнього руху мають стати другою абеткою 

для школярів - переконані Юні інспектори руху. Тож 

учасники ЮІР  та вчителі початкових класів вкотре нагадали 

правила дорожнього руху учням. 

А 19 вересня, до молодших школярів Шепетівської ЗОШ І-

ІІІ ст. №1, завітали полісмени Шепетівського ВП, які провели 

для учнів урок безпеки 

дорожнього руху з метою 

профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного 

травматизму.  

Школярі були в захваті від 

проведеного заходу, адже 

окрім корисних знань, які 

учні отримали та закріпили, 

хлопчики та дівчатка також 

мали змогу познайомитися з 

поліцейською машиною «Mitsubishi Outlander», посидіти за її кермом, пофотографуватися в 

ній, а ще відчули себе справжніми поліцейськими, примірявши мундир правоохоронців. 
Мартинюк Римма, 11 клас 

В здоровому тілі – здоровий дух! 

Спорт виховує тоді, коли 

він є улюбленим заняттям. 

Завдяки лекції, яку провів 

Зелінський  Андрій, про це 

вже знають учні 4-х класів. 

Так, Андрій на своєму 

власному прикладі 

доводить, що спорт виховує 

характер та силу волі, дає 

відчути радість власних 

досягнень. 

Спортсмени завжди є 

прикладом для 

наслідування. Тож 

приєднуйтеся до їх числа і 

ви! 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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День натураліста в ЗОШ №1 
Бережімо, люди, землі, води, 

Кожну квітку в лузі, деревце! 

Вбивцею не стань краси – 

Природи. 

Пам’ятаймо ми про це. 

«Думай глобально, дій 

локально» – під таким девізом 

пройшов «День юного натураліста» 

в Шепетівській ЗОШ №1 впродовж 

вересня 2018 року. 

 З ентузіазмом брали участь  в  

акції  члени  екологічного  проекту 

«Паросток». Він об’єднав дітей 

небайдужих до природи рідного краю, проблем природокористування. 

Вся  діяльність  клубу  направлена  на  виховання  любові  до  рідної  природи, вироблення  

активної  життєвої  позиції,  цілісних  переконань,  виховання етичних  і  пізнавальних  

орієнтацій,  екологічного мислення,  інтелектуальних умінь та практичних навичок 

природокористування, екологічної культури. Учасниками цього проекту було проведено 

інформування та квести для учнів-п’ятикласників. 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

Ми за МИР!!! 

Мир! Це слово звучить по-різному на континентах Землі, але скрізь воно означає 

можливість спокійно жити під чистим блакитним небом, вчитися, працювати, любити і 

поважати один одного. Мир – це свято всіх 

людей, свято всіх дітей. Без миру нема 

дитинства, нема майбутнього. 

21 вересня – Міжнародний день миру. 

Сьогодні кожний громадянин України виборює 

мир та спокій для нашої рідної землі. І це 

в особливий спосіб роблять діти в 

начальних закладах, виборюючи мир – 

творчістю! Адже, творчість – це єдина 

зброя, яка в них є. В нашій школі 

пройшла акція «Долонька миру», учні 

мали змогу виготовити долоньки, 

написати різноманітні побажання, добра та щастя та прикріпили їх на голуба – Міжнародного 

символу миру. 
Блащук Софія, 8-Б клас 
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Барви осені 

 

Дитина Ганна, 7-Б клас 

Різнобарвною, веселково-грайливою, кольорово-

строкатою  побачили Королеву Осінь  усі, хто 

побував на виставці осінніх композицій «Барви 

осені», що проходила у Шепетівській ЗОШ №1. 

  Роботи, представлені учнями , були дуже 

різноманітними.  

Але об’єднувало їх одне – бажання передати красу 

останніх вересневих днів,  проявити власне творче 

бачення , індивідуальність.  

Милуймося разом осінніми барвами! 
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НАШ ФОРМАТ!  

 

Урсу Тетяна, 11 клас 
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Дошка мемів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 
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