
 

  

 

Сьогодні у випуску: 
1 вересня – День знань 

Спорт – це життя  

Міжнародний день   

грамотності  

Акція #МОНЕТКИДІТЯМ 

Старт STEAM-освіти –  

День кольорових букетів  

День з поліцейським та 

рятівником 

Україна прагне МИРУ 

Вибори президента ЗОШ №1 

Місячник безпеки дорожнього 

руху 
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Для шкільної родини Шепетівської ЗОШ №1 настала довгоочікувана мить — 

день зустрічей, усмішок, Першого шкільного дзвоника. Гучно, весело та 

драйвово він пролунав для першокласників. Запальними танцями, іграми, 

руханками розважали усіх присутніх казкові герої, які завітали на свято. Діти 

із задоволенням танцювали, брали участь у конкурсах, веселилися. 

Цікавий, яскравий, креативний, динамічний  перший урок зарядить позитивом 

на цілий навчальний рік! Саме такими були перші уроки в Шепетівській ЗОШ 1. 

Учнів чекали справжні пригоди та незабутні враження: 

  ігри 

 уроки-подорожі 

 уроки-вікторини 

 інтерактивні уроки 

 єдині уроки 

 екскурсії  

 квести 

ВДАЛИЙ СТАРТ – ЗАПОРУКА УСПІХУ! 
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Всім відомо, що найціннішим 

скарбом для людини є здоров’я, а 

найкращим другом здоров’я був і 

залишається спорт! Саме тому, 

проведення Олімпійського тижня стало 

доброю традицією в ЗОШ 1. Увесь 

тиждень на дітей чекали спортивні 

змагання (з настільного тенісу, футболу, 

волейболу, стрибків на скакалці), цікаві 

динамічні перерви, спортивні естафети.  

Родзинкою цього тижня стала 

загальношкільна ранкова зарядка від 

шкільної команди черлідерів. 

Пам’ятаймо, культ здорового тіла, в 

якому здоровий дух, - пріоритетний для 

ЗОШ1. 

 

Міжнародний день грамотності 
 

«Грамотність - вид гігієни. Письмо з 

помилками - то як невимиті  руки або нечищені 

зуби!», - писав Василь Стус. Ці слова стали 

гаслом заходів, приурочених Міжнародному 

дню грамотності. 

При вході у школу всіх зустрічала арт-зона 

«Сім кроків до грамотності». Кожен бажаючий 

міг виправити помилки в повідомленнях, 

розміщених на стенді «Грамотним бути 

модно!» На уроках української мови діти 

написали диктанти, демонструючи свою 

грамотність. Оновлено локацію шкільного     

буккросингу,  учні активно  долучилися до цієі 

акції. Команди п’ятикласників спробували свої 

сили, виконуючи завдання квесту.  

А ви не забули «помити руки»? 

 

КОЛИ ДІТИ ДОПОМАГАЮТЬ 

ДІТЯМ - ЦЕ БЕЗЦІННО!!! 

Учні та працівники ЗОШ 1 

долучилися до акції, оголошеної  

Національним Банком України та 

благодійним фондом  «Таблеточки» 

за підтримки МОН України. 

Протягом двох тижнів було зібрано 

2830 монет номіналом 25 коп. (вже 

вийшли з обігу), що у перерахунку 

становить 707 грн. 50к. Збирали усі: і 

діти, і вчителі. Усі кошти 

перераховано на рахунок 

бдагодійного фонду  " Таблеточки". 
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У рамках проведення місячника безпеки руху ЗОШ 1 1 

відвідали неймовірні гості — працівники Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій.  

Учні початкових класів і середньої ланки мали 

можливість поспілкуватися з ними, розглянути все 

обладнання, техніку, захисні костюми і навіть приміряти 

їх. 

Справжнім сюрпризом для учнів стала демонстрація 

пожежної та патрульної машин.  

Дітям ще раз нагадали правила поведінки на 

дорозі та правила протипожежної безпеки.  

Школярі були у захваті: отримали безліч корисної 

інформації та яскравих емоцій.  

Ми вдячні працівникам служби за їхню роботу та 

з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. 

 

Днем різнокольорових букетів розпочато рік 

STEM-освіти в ЗОШ1. Кожен клас обрав собі 

колір і виготовив незвичайний букет обраного 

відтінку.  Просто очі розбігалися!!! Композиції із 

живих квітів, смаколиків, стрічок, паперу, 

дарунків осені та навіть із медичних масок були 

представлені на виставці! Учні продемонстрували 

креативність, винахідливість та майстерність! І в 

пригоді їм стали шкільні науки. 

Круто, що серед наших школярів є майбутні 

дизайнери, флористи, інженери. 
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Профілактика цього негативного 

явища є одним із ключових 

питань у роботі соціально-

психологічної служби школи. 

Саме тому з 13 по 17 вересня у 

нас відбувся Тиждень 

профілактики булінгу.  

Цікаві зустрічі, відеолекторій, 

флешмоб, створення колажу "Я 

подолаю булінг!" - заходи, на 

яких діти училися 

бути доброзичливими та 

щирими, адже це гарна звичка.  

Тож бажання маємо, аби наша 

школа могла називатися 

територією без булінгу!. 

 

Мир - найбільша цінність людства! 

Мир - результат щоденної праці кожного!  

Мир - запорука щасливого життя!  
12 вересня, у Міжнародний день миру, учні 

ЗОШ1 ще раз пригадали ці прості істини! 

З нагоди цього свята вчителями були 

проведені години спілкування «Ми за мир», 

учні третіх класів створювали 

макророзмалювку «Голуб миру».  

Цікавими акцентами святкування стало 

художнє читання вірша «Хай буде мир» 

ученицями четвертих класів та яскравий 

флешмоб «Перлина-Україна» від дівчаток із 

сьомого та п’ятого класів.  

- Бережімо МИР, бо це - найважливіше, що є 

у світі,- закликають школярі! 

 

Діти прагнуть миру!!! 
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Двотижневий передвиборчий марафон 

завершився занальношкільними виборами. 

Кандидати в президенти (учениця 10-а класу 

Гаврилюк Ангеліна, учень 10-а класу 

Добровольський Дмитро, учениця 9-а класу 

Дашицька Каріна) спробували свої сили в 

справжніх дебатах, розробили оригінальні 

передвиборчі кампанії. Відео- та радіозвернення 

до учнів школи допомогли виборцям остаточно 

визначитися з голосуванням за кандидата. 

Це був неоціненний досвід! 

Ми дізналися ім’я нового президента школи. 

Ним став Дмитро ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, учень 

10-а класу. 
ДМИТРО, новообраний президент, склав клятву і 

проголосив свій перший указ, яким створив Кабінет 

Міністрів у такому складі: 

Прем’єр-міністр - Гаврилюк Ангеліна, 

Міністр-освіти - Козакова Софія,  

Міністр культури та творчого розвитку учнів - 

Сташевська Богдана, 

Міністр охорони здоров’я - Бушовська Любов,  

Міністр правопорядку - Безкоровайна Діана, 

Міністр охорони праці - Шеховцова Анна, 

Міністр соціальної політики - Дашицька Каріна. 

ВІТАЄМО!!! Нових звершень та успішного 

втілення всіх проектів і головне - передвиборчої 

програми! 
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Яскраво, динамічно, захопливо завершились заходи 

Місячника безпеки на дорозі виступом команди ЮІР 

ЗОШ 1 «АВТОСТОП».  

Разом з учнями 3-4 класів діти 

пригадали правила дорожнього руху,  

ознайомились з групами дорожніх знаків,  

пограли в пізнавальні ігри  

і просто повеселилися  

Усі учасники отримали незабутні враження й безліч 

позитивних емоцій. 

 

Виступ агітбригади ЮІР 

Чи часто ви дозволяєте собі мріяти? 

Адже саме мрії розширюють наші горизонти, 

дають змогу відкривати нові можливості.  

В переддень Міжнародного дня мрії учні 3-4 

класів ЗОШ 1 МРІЯЛИ  

Діти прослухали інформування про 

походження цього свята, разом створили 

інтерактивний плакат «Школа мрії», загадали 

власні бажання на «пелюстках мрій», та 

намалювали найзаповітніші мрії. Для того, 

щоб мріяти потрібно бути сміливою людино. 

ДАВАЙТЕ МРІЯТИ РАЗОМ!!! 

 

Мріймо разом 
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Природа - це 

безпосередня 

середовище 

проживання 

людини і не 

тільки, дуже 

важливо 

дбайливо до неї 

ставитися, 

передати її 

наступним 

поколінням. 

Кожен з нас 

може змінити 

свій спосіб 

життя, щоб 

допомогти 

природі. 

Практичні поради на кожен день, як бути 

дружнім до довкілля: 

 

Почніть з себе! Махатма Ганді сказав: «Якщо 

ти хочеш зміну в майбутньому - стань цією 

зміною в сьогоденні». 

 Використовуйте енергозберігаючі 

лампи.  

 Вимикайте на ніч комп'ютер, 

телевізори.  

 Сортуйте сміття.  

 Ходіть за покупками з еко-торбами.  

 Не використовуйте одноразове.  

 Позбавтеся від неекономічної техніки.  

 Приймайте душ замість ванни.  

 Встановіть водолічильник.  

 Правильно обирайте побутову хімію.  

 Здавайте макулатуру.  

 Обирайте корисне для себе та 

природи.  

 Даруйте не потрібні речі.  

 Частіше ходіть пішки.  


