
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

  



Зміст заходів:   

 Свято першого дзвоника «Це моя найкраща друга школа»  

 День здоров’я «В пошуках 5 ключів Здоров’я» 

 Проект «Дбаємо про майбутнє України»  

 «Галявина казок»   

 Арт-квест «Стіна дружби» 

 Благодійний ярмарок «З добром у серці» 

 Флеш-моб «З Україною в серці» 

 Відкриття «Площі гідності» 

 Похід місцями бойової слави 

 Перфоманс «Серце віддаю Україні» 

 Креативний підхід до прав людини у школі» 

 Майданчик дружби з ДНЗ «Казка», «Теремок» 

 Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра « 

«Зірниця» 

 Перфоманс «У кожній дитині сонце» 

 Свято «100 днів у школі» 

 Свято гарбуза «Дивовижний світ традицій» 

 Флеш-моб «Краща вакцина від СНІДу – інформація» 

 Всеукраїнська учнівська організація «Сокіл» 

  



 

 

Сценарій свята першого 
дзвоника 2014 

Тема:«Це моя найкраща друга школа»  
Дата проведення: 01.09.14р. 

Час: 8.30 

Місце проведення: шкільний майданчик перед школою 

Учасники: педагогічний, учнівський та батьківський  колектив школи 

 

 

001 позивні 

Ведучий 
Проминулолітонепомітно, 

В спогадах лишивши теплийслід. 

Школаусміхаєтьсявсім привітно, 

Обіцяючивідкритиновийсвіт. 

 

Ведуча 

Розквітаютьпосмішкинавколо,  

Радісно луна веселий сміх.  

Це моя найкраща друга  школа  

Зустрічаєшколярівсвоїх.  

 

Ведучий 
 Дорогі учні, вчителі, шановні батьки, гості! Ми раді вітати вас на нашому шкільному  

подвір’ї. 

 Ведуча 

Нині відкривається нова сторінка шкільного життя для всіх нас. Длякогось вона  буде 

останньою  і  вирішальною, що покладе межу між дитинством, шкільними роками і 

дорослим життям. А для когось першою у житті.  

Ведучий 

 Тож вітайте  гучними оплесками цей чудовий, ні з чим незрівнянний день — свято 

Першого дзвоника — в країні сонячних знань, в мить, коли дружня шкільна родина 

приймає у свої обійми першокласників! 

Ведуча 

Як вільно веселка у небо злітає 

 І грає всіма кольорами, 

 Так вільно моя Україна співає, 

 

 



Хореографічна композиція з рушниками 

11 класи з великими рушниками до них приєднуються діти з дугами та квітами 

 

002 фон на вихід 

Ведуча 

Стрічай, Україно, чарівнесуцвіття 

Дітейсвоїхрідних у школі 

 Сміливо веди їх у тисячоліття 

 У щасті, з любов’ю до волі! 

Ведучий 

 

Гучними оплесками зустрічаймо 1-А клас та їх першого вчителя  -  

ТананікоЗінаїдуГригорівну та 1-Б клас їх першого вчителяКасацьку Світлану Миколаївну 

 

Ведучий 

 Із дерева роду зростає пагіння 

 І лине до сонця, до світла. 

 Стрічай, Україно, нове покоління, 

 Що, ніби веселка, розквітло!  

 

. 

Ведучий 

 Цим дітям, народженим в вільній державі, 

 Судилось багато зробити: 

 Наш прапор підняти у мирі і славі 

 Й любові зорю засвітити!  

 

 

 Ведучий 

 

Ви прийшли усі до школи 

Знання здобувати 

Вас об’єднує  родинне коло 

Вам майбутнє світле будувати 

 

 

 

фанфари 

Право винести  символ школи надається  Гончару Віктору, Ткаченку Артему учням 7-А 

класу, Бабяк Вікторії, Тон Ангеліні ученицям 8-А классу та Паламарчуку Роману, 

Бересневій Анастасії, Бабенко Тетяні учням 10 класу. 

 

Ведучий. 

 

Нехай мир і злагода панує в школі, ми впевнені в  тому що  пліч о пліч учні учителі батьки 

зможуть побудувати прекрасну країну знань, де велич освіти, розум будуть панувати над 

усім. Змістом кожного дня  стануть слова поки я думаю я існую. 

 

Цей голуб увись летячи, хай стане провісником доброї долі 



 

Випускають голубів. 

 

Ведучий 

 

До слова запрошується голова районної державної адміністрації  Бобилєв Юрій 

Олександрович  

 

Ведуча. 

Я  українець  і  я  горджусь  собою, 

Одним  майбутнім  зв’язаний  з  тобою. 

Майбутнім  світлим,  без  розбрату  й  горя, 

Де  люди  будуть  дружніми  аж  від  Карпат  до  моря. 

 

Ведучий. 

Дивись, я тут. Одна з мільйонів 

Перед тобою.  

Поціль вогнем під час поклонів,  

І я не встою.  

Дзвони 

Наша держава сьогодні переживає важкі часи, у боротьбі за єдність і мир держави 

руйнуються долі багатьох сімей і ми сьогодні як ніколи розуміємо, що бодай одна 

краплинка милосердя кожного може врятувати наше спільне майбутнє. 

Про Україну пісня звучить 

Винос скриньки 

Отець Володимир 

Благословення 

 

Ведуча 

Ми пропонуємо хвилиною доброти обєднатися в цю мить в єдиному пориві допомоги тим 

хто сьогодні є справжнім захисником держави. 

Закарян А. 

Дивись, я тут. Одна з мільйонів  

В твоїх долонях.  

Я гість з твоїх  космічних снів,  



Земний твій Сонях.  

Кушніренко О. 

І  якщо  кожен  з  нас  повірить  хоч  на  мить,   

І  в  серці  іскорка  любові  не  догорить 

Я  знаю,  буде  користь  Україні  -   

Близькій  душі  і  серцю  Батьківщині 

Право підняти прапор України надається Закарян Анні та Кушніренко Олександру учням 

11 класу 
Учні підходять до прапора. 

  
003 звучить Гімн  
 

Ведучий.  

Ми маємо все, щоб вперед крокувати: 

І силу, і волю, і пісню дзвінку. 

І є в нас держава, дитина і мати, - 

Омріяв Шевченко Вкраїну таку. 

 

 

Ведуча. 

Нехай ти розквітнеш у щасті і в мирі, 

Моя Україно, в строкатім вінку! 

Хай мати дитині всміхається щиро,- 

Бо мріяв Шевченко про тебе таку!.. 

 

Право покласти квіти до пам’ятника Тарасу Григоровичу  Шевченку   надається учням 8-

А класу Липай Валерії та Біліченко Даниїлу 

 

005 музика на покладання квітів 

 

Ведуча.  

Друга школа – це статус, досвід, творчий злет, 

Це лік досягнень незчисленних, 

Це імідж, це авторитет. 

 

Ведучий.  

Це дерзновенні плани, мрії,  

Терплячевтілення в життя, 

Цеєдність думки в колективі, 

Це шлях вперед, у майбуття. 
 
Ведуча. 
 Дорогідрузі! З вітальним словом до вас звертається директор школи Галина 

Олександрівна Смирнова. 

006 музика на вихід 



 

Ведуча  
Зібраласязнову вся наша родина, 

Бо ж звикли ми разом свята зустрічать. 

І радісно нам в цюврочисту годину  

Хороших і щирих гостей привітать! 

Ведучий 

На шкільному святі присутні гості: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

До слова запрошується : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

007 музичний фон  

 

 

 

Ведуча  

Триває свято, аджесеред нас ті, хтойдуть у свійнайпершийклас!  

Вонитакікрасиві, чепурні...  

 

Ведучий. Ех, стати б першокласником й мені!  

 

Ведуча. 

Так, безумовно, вчився б тиказково!  

Вітайте! Наш перший клас! Вам, любі, зараз слово!  

 

007 муз.фон 

Виступ першокласників 

Звучить музика. Вибігає на мітлі Баба Яга з онуком. 

Б.Я. Чую, чую, людським духом пахне, а ти чуєшь? 

Онук. Неа! 

Б.Я. Аш ти не чуєшь? А ну принюхайся онучок! 



Онук. О! Чую-чую! 

Б.Я. Дітей слід балувати, тоді з нього виросте справжній злодій! 

 Ой діточки мої малесенькі, чепурнесенькі, смачнесенькі. Хм. (кривиться) і чому це 

витакігарнесенькі, у вас свято, чищо? 

 

Онук. Ну Бабуню! Свято! А нам що до того? Що нам з цим святом робити! Вкрасти 

нічого! Захопити в полон когось та кого? 

Б.Я. Ой онучок та це ж 1 вересня от як пригадаю 300 років тому назад і в мене було 

таке свято! 

Онук. (Сміється). Оце ти стара вже!  

Б.Я. Запотиличника! Цить.. Зараз ми влаштуємо якусь пакость 

Радіють... Пакость, пакость... Підходе до дзвоника і забирає його! 

Б.Я. А-а спробуйте без нього свято продовжити. У цей святковий час забороняю 

радість будь-яку для вас. У країну знань ходити вам не слід, а краще зїмо вас на обід! 

 

(Виходить Червона Шапочка співаючи пісню) 

Есликто-тодумал, чтоШапочкеКрасной 

Так живется просто, легко и прекрасно, 

Нифига, ничё подобного!!! 

Жду я случаяудобного, чтобысвалитьотсюда! 

Есликто-тодумал, чтоШапочкеКрасной 

Так живется просто, легко и прекрасно, 

Нифига, ничё подобного!!! 

Жду я случаяудобного. 

 

Я сценарийновойсказки у продюсера читала: 

Каквсегдасначала мама меня к бабушке послала. 

В чем тут фишка, ну зачемэтоопять? 



Сколько роль этубездарнуюиграть? 

Я больше не могу так! 

Я хочу сыгратьОфелию, Аиду и Джульету! 

Я артистка, я хочу в театр оперы с балетом! 

Ну, а мне охотники и СерыйВолк. 

Эх, сюжету драматургии болт! 

 

Есликто-тодумал, чтоШапочкеКрасной 

Так живется просто, легко и прекрасно, 

Нифига, ничё подобного!!! 

Жду я случаяудобного, чтобысвалитьотсюда! 

Есликто-тодумал, чтоШапочкеКрасной 

Так живется просто, легко и прекрасно, 

Нифига, ничё подобного!!! 

Жду я случаяудобного. 

 

Б.Я. О.о.о. а тище, хто така? (Обнюхує)Червона шапочка? Та щось не схожа, і 

шапочка якась підозріла. 

 

Онук. А ти чула, що у вас біда. 

Ч.Ш. Ні 

Онук. Що у вас дзвоника нема? 

Ч.Ш. Ні, а хто ж забрав дзвонник?! Часом не ви?  

Онук. Ми, а що? 

Б.Я. А що, що зробите? 

Ч.Ш. Схаменіться, огляніться 

І на всіх нас подивіться. 



Ви одні, а нас багато, 

І вам  не вдасться зіпсувати свято. 

Б.Я. Довго думає.. Ну добре умовили, 

При однійлишеумові: 

Як розкажетевірші, 

Дзвоник ваш у всійкрасі. 

 

Ч.Ш. Ну що, моїмаленькідрузі , не підкачаєте. 

А вивіршіхочзнаєте? 

Слова першокласників: 

Ми діти України 

Її маленькі квіти 

Зростемо в рідній школі  

У мирі будемо жити 

 

Ми діти-квіти 

Будем сонечку радіти 

Ми здійсним країни мрії 

Хай збуваються надії. 

 

Я поки дитина дорослою стану 

Збудую країну чудовую саму 

Я всім подарую зірки прямо з неба 

Хай люди радіють нам цього так треба 

 

Тож радійте всі навколо, 



Привітайте щиро нас, 

Здрастуй, наша рідна школо, 

Ми прийшли у перший клас. 

 

Б.Я.Ой та так і ми можемо!  А от старших би ваших почути! 

Слова 11 класників: 

11 класник: Ми – найстарші  

Рік мине – із школи  

Вийдем на калинові мости  

Будуть інші тут бешкетувати,  

Вчиться, мріяти, кохати і рости.  

 

11 класник: Ми йдемо до тебе знову,  

Рідна школо,  

Не перший, а на жаль останній рік!  

Ось-ось почуєм голос дзвоника шкільного  

І він нам незабудеться повік!  

 

11 класник: А сьогодні в нас свято –  

Перше вересня в нас,  

Знов чекає на учнів  

Світлий, затишний клас.  

Свято це незабутнє  

Для маленьких діток,  

Що здається учора,  

Ще йшли в дитсадок.  



 

11 класник: А сьогодні уперше  

Школа їх зустрічає.  

Перший дзвоник невдовзі  

Для них пролунає. 

Онук. Схлипуючи... ой тримайте ваш дзвоник тільки візьміть мене теж у школу 

Б.Я. Ой схлипуючи в кого ж ти такий сентиментальний. Візьмете нас у школу до 

себе  

11 класник. Візьмемо діти їх до нас у школу?  

Дарують подарунки першокласникам і вишиковуються з 1 класами у кола. 

Пісня Бересневої Анастасії 
 

Ведучий. 

 

Право надати перший дзвоник надається учням 11 класу Мідікарі Ставросу, Гладунцю 

Віталію,  

учениці 1-А класу_______________________________________________________ 

, учениці 1-Б класу __________________________________________ 
 

Ведучий 

Ніжні й добрі слова приготували для вас, дорогі першокласники,  ваші батьки, серця 

яких б’ються сьогодні схвильовано: вони теж починають все з 1-го класу. 

Від імені батьків слово надається 

__________________________________________________________________ 

 

Виступ батьків   

 

Виступ батьків: 

Руками матері сповиті чорнобривці 

На полотні яскравих днів 

Сміється сонце вам і гладить по голівці 

І лине свята неповторного чудовий спів 
 

Цвіте життя і множиться плодами 

Веде вас доля стежками життя 

Школа чудова  відкриває перед вами 

Шлях знань, а значить шлях до майбуття. 
 

Ця мить дарує Україні 

Яскравих і тендітних учнів 

Нехай же квітка ваша нині  

Дарує всім благополуччя 
 



В пелюстці кожній вплетено ім’я 

Вас неповторних, вас маленьких 

Вам зичимо прекрасно життя 

Великих знань на славу України неньки 
 

Нехай ці квіти символи кожного класу стануть для вас оберегами навчання  

В них уся наша любов і віра у ваші сили. 
 

 

Ми бачимо вас дорослими у снах 

Нехай вас  береже родинне тепло 

В майбутнє кличе всіх удачі птах 

Розкривши мрій і сподівань крило 
 

Вручають квіти класним керівникам 

 

Пісня від батьків 

 

Ведуча. 

Відкрий нам швидше, школо, двері, 

Хай  рушником на щастя стелиться поріг, 

Сріблястий дзвоник всіх покличе знову 

В Країну знань, щасливих вам доріг! 

 

 

 

Ведуча. 

Право  зайти на перший урок надається учням –1- А та 1-Б  класу. 

 

Учням 11-А та 11-Б класів. 

2-А, 2-Б 

3-А, 3-Б 

4-А, 4-Б 

5-А, 5-Б 

6-А, 6-Б 

7-А, 7-Б 

8-А, 8-Б 

9-А, 9-Б 

10 клас 

11 клас 
 
 

  



 «В поисках Ключа 
Здоровья» 

Цель: 

1. Сформировать представление о здоровье, как одной 

из главных ценностей человеческой жизни. Определить компоненты здоровья, 

установить их взаимосвязь. 

2. Научить детей быть здоровыми душой и телом, ценить и сохранять свое здоровье. 

 Секреты «успеваек». Что такое режим дня? Уметь планировать свой день и 

стараться придерживаться этого плана каждый день. 

 Я на улице. Познакомить учащихся с 

основными правилами культурного 

поведения на улице, довести до сознания 

детей необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. На практике закрепить 

знания правил перехода через улицу, знание 

дорожных знаков  

 Правильное питание – отличное 

настроение. Расширение и закрепление 

знаний о полезной пище для детского организма. 

 Движение – жизнь. Правильная осанка. Как быть красивым и бодрым. 

3. Развивать  навыки творческой деятельности, умение детей работать в группе. 

Используемые материалы и оборудование:   

 ТСО: проектор, интерактивная доска, компьютер 

 Фортепиано 

 Подготовленные задания на листках 

 Карточки- 3-х цветов для наглядных ответов 

 Веселые экзаменационные билеты 

 Изготовленные закладки с загадками о фруктах и 

овощах 



 Напольные знаки дорожного движения 

Ход игры: 

Ведущий. Здравствуйте, ребята и наши дорогие 

гости! Я желаю вам здоровья. Это самое ценное, 

что есть у людей, поэтому его надо беречь и 

укреплять. 

Мы отправляемся в новое путешествие по стране 

«Здравушка» в поисках разгадок тайн этой страны. Волшебная дверь, за которой 

скрывается секрет здоровья, как её открыть? Нам нужно найти ключ от этой двери, к 

сожалению сейчас его нет, наверно, кто-то похитил его. Отправимся же в путь, пройдем 

некоторые станции в поисках нужного ключа. Мы найдем его и увидим, какой секрет 

скрывается за этой дверью. 

Чтобы отправиться в путь, возьмем с собой хорошее настроение, зарядимся 

положительной энергией вместе с песней» 

  

Ребята исполняют песню «С детства учимся мечтать» И мы попадаем на станцию 

«Успевайка» 

Станция «Успевайка» 

Вы замечали, что среди нас есть ребята, которые всё успевают: и уроки приготовить, и в 

спортивной секции позаниматься, и с друзьями погулять? Да еще книжки почитать и по 

дому помочь. На столе у них все прибрано, одежда в порядке. А у другого одни обещания: 

потом, завтра. Вот так и живут «успевайки» и « неуспевайки». Сейчас нам предстоит 

раскрыть главные секреты «успеваек». 

Секрет первый 

На первый взгляд, перед тобой лежит обычный листок со словами. Но это не совсем так. 

Именно на этом листке бумаги и зашифрован первый секрет. 

Собери первые буквы каждого слова, и ты узнаешь его: 



Волк,  заяц,  яблоко,  лиса,  сок,  яхта,  зима,  абрикос,  дом,  ель, лимон,  осёл,  ноль,  енот,  

обруч,  тыква,  

вилка,  лось,  

Емеля, каток,  арбуз,  йод,  сахар,  ярмарка. 

 

Секрет второй 

Расставь буквы по порядку, и ты его узнаешь. 

  

 

 

Секрет третий - режим дня. 

Ведущий. Что такое режим дня и умеешь ли ты планировать свой день? 

Дети: «Режим дня нам нужен, чтобы успеть всё сделать». Некоторые ребята не умеют 

правильно распределить время, чтобы успеть быстро и правильно выполнить домашнее 

задание и отдохнуть. 

Режим дня 

5 7 14 1 11 6 2 10 4 9 3 8 13 12 

й с о д с в е ы а б л ё р т 



7 часов Подъем. Зарядка. Утренний туалет. Зарядка. 

8 часов Уход в школу. 

12 ч 45 мин Возвращение домой. 

13 часов Обед. 

13 ч 40 мин Отдых. Прогулка. Магазин. 

16 часов Приготовление уроков. 

17 ч 30 мин Отдых 

19 часов Ужин. Чтение. Игры дома. 

20 ч 15 мин Подготовка ко сну. Чтение. 

21 час Сон. 

  

Ведущий. Это примерный режим дня учеников вашего возраста. Регулярность режимных 

моментов обеспечивает выработку определенного ритма в деятельности организма 

человека. Например, прием пищи в определенные часы обеспечивает хороший аппетит и 

нормальное пищеварение. Еще один пример: если ложишься в одно и то же время спать, 

то быстрее засыпаешь и дольше спишь. Учебная работа в одни и те же часы приводит к 

лучшему усвоению знаний. 

 Дома составьте свой режим, старайтесь придерживаться его в течение каждого дня, чтобы 

не было потерянных дней. 

Для перехода на следующую станцию нужно найти ключевое слово. 

Посмотрите на доску: здесь находятся билеты со смайликами. Найдите лишний билет. 

Дети: «Это билет со словом  ЛЕНЬ» 

Ведущий: Верно, мы снимаем этот билет с ненужным для нас словом, а под ним 

оказывается другое слово: УСПЕХ. Это ключевое слово, потому что мы разгадали три 

секрета, как стать «успевайками» 

Взялся за дело, не отвлекайся. 

Делай всё быстро. 

Режим дня. 

Придерживаясь этих трех правил, человек 

улучшает работоспособность, укрепляет свое 

здоровье, и его ждет УСПЕХ во всех делах! 



И мы попадаем на станцию «Правильная» 

Станция «Правильная» 

 

 Мы должны двигаться дальше, но отправиться не можем, пока не повторим правила 

движения. 

ГДЕ И КАК ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 

 Где можно переходить дорогу и как надо ее переходить? Вопрос этот совсем не 

прост, если судить по тому, как это делают пешеходы. 

В Санкт-Петербурге ежегодно гибнут пешеходы, в том числе и дети и только 

потому, что они нарушают правила, где и как надо переходить дорогу. Происходит это не 

из-за того, что правила перехода очень сложны и трудновыполнимы. Большинство 

нарушителей знают правила, но они их нарушают. Бывают и такие, которые правил не 

знают или знают их плохо. 

Сначала давайте выясним, где надо переходить дорогу. 

«Что тут выяснять?» - спросите вы. Действительно, на улице, на которой вы 

живете, вам все знакомо. Вы по ней ходите в школу, в магазин, к приятелям. Вы хорошо 

знаете привычные уже места, где вы переходите дорогу. Здесь – когда идете в школу, 

здесь – когда идете в магазин... Но везде ли, где вы переходите дорогу, это делать 

разрешено? 

Переходить дорогу можно только там, где это разрешено Правилами дорожного 

движения, а не там, где вы привыкли, потому что вам ваш путь кажется удобнее и ближе. 

А где вы будете переходить дорогу, когда попадете в незнакомый город или район, 

за городом? Задумались? 

Давайте вспомним, что мы изучали в предыдущих путешествиях по стране 

Здравушка. На доске находятся билеты с вопросами: одни со смайликами - веселые, в них 

даны три варианта ответа, и нужно выбрать из них правильный. Другие билеты в виде 

автомобилей –серьезные, там нет вариантов ответов, нужно вспоминать самому. По три 

человека от каждойкоманды выбирают билеты и отвечают. Правильные варианты ответов 

отправляем в экзаменационную комиссию - эту роль выполняют наши гости.(Билеты 

выложены в Приложении 1 и Приложении 2 ). 



ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Для перехода дороги пешеходам выделяются специальные участки на проезжей 

части, которые так и называются – «пешеходные переходы». Эти переходы наиболее 

безопасны для пешеходов. 

Чтобы пешеходу было легче их найти, и чтобы они были заметны для водителей, 

они обозначаются дорожными знаками и разметкой. Вот один пример такого перехода. 

Здесь ты встречаешься с дорожным знаком. Этот знак тебе знаком. Называется он 

«Пешеходный переход». Это квадрат синего цвета. Внутри него, в белом треугольнике, 

изображен пешеход. Но обращал ли внимание, что фигурки, нарисованные на знаках, идут 

в разных направлениях? Они указывают нам, в каком направлении надо переходить 

дорогу.  

На некоторых переходах, кроме знака, бывает нанесена дорожная разметка – белые 

полосы на проезжей части, - знакомая тебе под названием «зебра». Ее назвали так потому, 

что она напоминает расцветку настоящей зебры. 

Иногда разметка «зебры» имеет стрелы, которые указывают направление движения 

пешеходов и напоминают, что на переходе надо придерживаться правой стороны. 

Белые полосы были придуманы, чтобы место перехода выделялось на дороге, 

чтобы пешеход, находящийся на переходе, был лучше виден водителю: на фоне белых 

полос человек становится гораздо заметнее, чем на асфальте.  

Приближаясь к пешеходному переходу, водители знают, что здесь, на проезжей 

части, могут быть пешеходы. Поэтому они усиливают внимание и, при необходимости, 

даже снижают скорость. Переходить дорогу в других местах опасно! В Правилах 

дорожного движения записано: «Пешеходы обязаны пересекать проезжую часть по 

пешеходным переходам». 

Как переходить дорогу 

 Зная, где можно переходить дорогу, разберемся, как это надо делать. 

 Ты подошел к пешеходному переходу и уже занес ногу над проезжей частью, 

чтобы начать переход. Стоп! Прежде чем пересекать проезжую часть, нужно остановиться 

на краю тротуара, не наступая на поребрик. Зачем? Это необходимо, чтобы оценить 

обстановку на проезжей части. Сделать это возможно, если обзору дороги ничего не 



мешает – ни стоящий транспорт, ни другие препятствия – и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 Помни! Все твои действия при переходе дороги должны быть самостоятельными. 

Это значит, что если тебе кто-то будет подсказывать, что путь свободен и можно идти, не 

делай этого, пока сам не убедишься, что это действительно так! 

 И еще. При переходе дороги идти вдвоем, втроем, держать за руки или в обнимку, 

нельзя. При появлении опасности ваши действия могут оказаться несогласованными: ты 

потянешь в одну сторону, а товарищ – в другую. Из-за этого вы лишнее время будете 

оставаться на проезжей части перед приближающимся автомобилем. Водителю в таком 

случае будет трудно избежать наезда, так как драгоценные секунды уйдут на 

разгадывание ваших действий, и он не успеет вовремя нажать на тормоз. 

Дороги с двусторонним и односторонним движением 

 Важно знать и другое. Дороги бывают разные. Большинство дорог с двусторонним 

движением, но есть еще и дороги с односторонним движением. На дороге с двусторонним 

движением транспортные средства движутся по проезжей части навстречу друг другу, 

придерживаясь правой стороны. 

 На дороге с односторонним движением транспортные средства движутся в одном 

направлении – только налево или только направо. Проезжая часть полностью, по всей ее 

ширине, используется для движения в каком-либо одном направлении. 

 Поэтому, прежде чем переходить дорогу, надо знать, какая она – с двусторонним 

движением или с односторонним. Ведь правила перехода проезжей части этих дорог 

отличаются друг от друга. 

 Итак, тебе надо перейти дорогу. 

Как переходить дорогу с двусторонним движением 

 Первое. Обязательно остановись на краю тротуара. Сначала внимательно посмотри 

налево и направо и определи, двустороннее на дороге движение или одностороннее. 

Допустим, двустороннее. Если ты в этом твердо уверен, то посмотри налево – убедись в 

отсутствии транспортных средств. 

 Второе. Посмотри направо: нет ли близко транспорта на противоположной 

стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути до середины дороги, тебе придется 



остановиться, чтобы его пропустить. А стоять на середине проезжей части нежелательно, 

так как это небезопасно. Значит, начинать переход не следует. 

Третье. Если справа транспорта близко нет, надо еще раз убедиться в том, что и на 

той стороне, где ты стоишь, справа тоже нет опасности. Там автомобиль может ехать 

задним ходом или уборочная машина может двигаться навстречу движению. 

Четвертое. Только теперь, взглянув еще раз налево, твердо зная, что слева и справа 

путь безопасен, можно начинать переход. Не забывай про остановочный путь! 

Пятое. Идти надо спокойно, но быстро. Бежать нельзя! Во время бега трудно 

видеть происходящее вокруг, вовремя замечать все изменения на дороге. Очень важно 

наблюдать за обстановкой слева. Дорога обманчива: только что никакой опасности не 

было, и вдруг совсем рядом оказывается автомобиль. 

Шестое. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если 

транспортных средств близко нет, тогда можно закончить переход. Помни про безопасное 

расстояние! 

Седьмое. Если окажется, что справа на близком расстоянии есть транспорт, 

остановись на середине проезжей части и пропусти его. Но имей в виду: эта вынужденная 

остановка на середине дороги опасна! Автомобили, едущие справа, могут оказаться очень 

близко от тебя. При этом у них может быть большая скорость, и они могут тебя задеть. 

Часто автомобиль не может объехать тебя правее, так как ему мешает другой транспорт. 

Восьмое. Находясь на середине дороги, нельзя без оглядки отступать даже на шаг! 

За спиной может оказаться автомобиль, подъехавший слева! Откуда же он взялся? Пока 

ты шел до середины дороги, автомобиль успел подъехать и оказаться у тебя за спиной. 

Находясь на середине дороги, не делай никаких резких движений ни назад, ни вперед, а 

внимательно смотри и налево, и направо. Тогда возможное появление автомобиля за 

спиной не будет для тебя неожиданностью. 

Как видишь, есть серьезные причины, почему перед началом перехода дороги надо 

не торопиться, а выбрать такой момент, чтобы можно было пересечь проезжую часть без 

остановки на середине дороги. 

Девятое. Пересекать проезжую часть надо под прямым углом к тротуару, а не 

наискосок. Прямой путь короче, и ты будешь меньше времени находиться на проезжей 



части. Кроме того, если ты двигаешься прямо, тебе хорошо видна дорога как слева, так и 

справа. А если ты пойдешь наискосок, то часть дороги окажется у тебя за спиной. 

Чем шире проезжая часть, тем дольше ты будешь идти.  А за это время может 

подъехать автомобиль, которого раньше не было видно. Поэтому надо следить за 

дорогой постоянно.  

Мы подробно рассказали и показали, как следует переходить дорогу. Описание 

правил перехода заняло больше времени, чем требуется на сам переход. Никогда не 

торопись, переходя дорогу. Если ты будешь действовать осмотрительно, четко соблюдать 

все правила перехода, с которыми мы тебя познакомили, то переход дороги будет для тебя 

безопасен и не займет много времени. 

Чтобы было легче запомнить правила перехода дороги по пешеходному переходу, 

перечислим вкратце их основные пункты. 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ДОРОГИ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на поребрик. 

2. Посмотри налево и направо: определи, какая это дорога – с двусторонним движением 

или с односторонним. 

3. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

4. Убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного 

перехода задним ходом. 

5. Начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных 

средств. Определяя это расстояние, помни об остановочном пути! 

6. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 

7. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами слева, а 

на другой половине дороги – справа. При одностороннем движении наблюдай за 

транспортными средствами со стороны их движения. 

8. Иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не по диагонали. 

Ребята рассказывают поучительные, но веселые истории и анекдоты. 

Нельзя играть на проезжей части! 

Поэма про футбольный мяч. 



В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А с ним в квартире проживал 

Один футбольный мячик. 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

Он лихо прыгал и летал, 

 Он спорил с высотой,  

И вот однажды – день настал – 

Решил, что он крутой… 

Взлетел, как птица, новый мяч, 

Ударившись об ногу, 

 И, позабыв футбольный матч, 

Он прыгнул на дорогу: 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

Он по дороге мчится вскачь, 

Летит почти как ветер. 

Машины обгоняет мяч – 

Одну, вторую, третью… 

Но вскоре кончилась игра 

Весёлого мяча, 

И по колеса он попал 

Простого «Москвича»… 

В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А на боку в углу лежал 

Один футбольный мячик: 

Несчастный, старый, кожаный 

И весь такой скукоженный! 

Чтоб не было несчастья,  

Запомните, друзья,  

Что на проезжей части 

Играть нельзя! 

При поездке на мотоцикле необходимо быть в застёгнутом мотошлеме. 



Про шлем 

Был не зря придуман шлем. 

Шлем надежный нужен всем: 

Космонавту, хоккеисту, 

Рыцарю, мотоциклисту… 

А какой кто носит шлем? 

Разобраться – нет проблем! 

Про правила ДД 

Правила дорожного движения – 

Это часть Таблицы Уважения: 

Пешехода надо уважать, 

На него не надо наезжать. 

И прошу вас уважать шофера, 

Каждый может стать шофером скоро. 

Если рядом путь перебегать, 

Можем мы шофера напугать. 

Нужно всем участникам движения 

Соблюдать Законы Уважения! 

Мы нашли ключевое слово: МЯЧ. С ним можно укреплять свое здоровье, но использовать 

его правильно. 

Теперь мы попадаем на станцию 

«Вкусняшка». 

Станция «Вкусняшка» 

Ребята разыгрывают сценку. 

Входит  Карлсон. 

Ведущий. Мы тебя заждались. В котором 

часу ты обещал прийти? 

Карлсон. Я сказал приблизительно. Так оно и вышло: я пришел приблизительно. Я 

заболел, у меня жар! Потрогай мой лоб! 

Ведущий. У тебя жар? Какая у тебя температура? 

Карлсон. 30-40 градусов, не меньше! 

Ведущий. Нет, по-моему, ты не болен. 



Карлсон. Ух, какой ты плохой! (топнул ногой) 

Ведущий (изумленно). Ты хочешь заболеть? 

Карлсон. Конечно. Все люди этого хотят! Я хочу лежать в постели с высокой-превысокой 

температурой. Ты придешь узнать, как я себя чувствую, и я тебе скажу, что я самый 

тяжелый больной в мире! И ты меня спросишь, не хочу ли я чего-нибудь, и я тебе отвечу, 

что мне ничего не нужно. Ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, 

горы шоколада и большого-пребольшого куля конфет. 

Ведущий. Лакомств тысяча, а здоровье одно. Чтобы быть здоровым, необходимо не 

только закаливание, соблюдение личной гигиены, но и правильное питание. Обязательно 

надо соблюдать режим питания. Огромное значение имеет содержание в пище  

витаминов, белков, жиров и углеводов. Нужно всегда помнить, что переедание вредит  

здоровью, поэтому, чтобы быть в хорошем настроении и прекрасной форме, необходимо 

сбалансированное  питание. 

Игра: «Стань диетологом» 

Ведущий. 

Сейчас я вам предлагаю попробовать себя в роли диетолога. 

Ход игры: раздать детям по три сигнальные карточки (красную, желтую и зеленую). 

Ведущий называет  какой-либо из продуктов. Дети поднимают красную карточку, если 

назван продукт, который не является полезным, хотя он и вкусен (например, торт, 

карамель и т.д.) Дети должны поднять желтую карточку, если речь идет  о продуктах, 

которые не являются полезными, но и не наносят вреда организму (белый хлеб, манная 

каша). Дети должны поднять зеленую карточку, если называется продукт полезный 

(фрукты, овощи, рыба, сок). 

Дети работают со следующим списком продуктов: 

Мясо нежирное, мясо жирное, молоко, рыба, хлеб – белый и черный, овощи, масло, 

фрукты, мучные изделия (макароны, булочки и др.), сало, сыр, соки, зелень, газированная 

вода, копчености, шоколад, грибы, чипсы, майонез, крупы (греча, манка, рис и др.)кетчуп, 

питьевая вода, кефир, растительное масло, творог, геркулес, сушеные фрукты, орехи, 

яйца, крекеры, торт, пирожные, мороженое, пепси-кола, зеленый горошек. 

На интерактивной доске в течение игры показываются продукты. 



 Особенно неполезные продукты – это: 

 

 

Ведущий. Следует помнить: « Мы живем не для того, чтобы есть, а едим  для того, чтобы 

жить».    

После того, как дети справились с заданием, показывают инсценировку «Спор 

витаминов» 

Действующие лица: автор, ученик, витамины А, В, С. 

 

Витамины А, В, С 

Примостились на крыльце, И кричат они, и спорят: 

Кто важнее для здоровья? 

- Я, - промолвил важно А, - 

Не росли бы без меня.  

- Я, - перебивает С, - 

Без меня болеют все. 

- Нет, - надулся важно В, - 

Я нужнее на Земле. 

Кто меня не уважает – 

Плохо спит и слаб бывает. – 

Так и спорили б они,  

В ссоре проводя все дни,  



Если б Петя – ученик 

Не сказал им напрямик: 

- Все вы, братцы, хороши 

Для здоровья и души. 

Если б вас я всех не ел, 

 Всё болел бы да болел. 

С вами всеми я дружу. 

И здоровьем дорожу!!! 

 

После этого дети называют правила питания: 

 Есть необходимо каждый день в одно и то же время. 

 Перед едой надо вымыть руки с мылом. 

 Есть надо продукты, полезные для здоровья. 

 Есть необходимо не быстро и не очень медленно. 

 Каждый кусочек надо тщательно пережевывать. 

 Не объедайтесь. 

 Сладости можно есть только после обеда. 

 

Ребята раздают всем закладки, изготовленные заранее. На них загадки о фруктах и овощах 

(см. Приложение 3) 

. Дети пишут отгадки и прикрепляют к полученной закладке наклейку , где изображен а 

рука с поднятым большим пальцем. Так ученик отмечает, нравится ему игра (палец вверх) 

или нет (большой палец опущен вниз) 

Ищем главные слова, которые помогут перейти на следующую станцию в поисках Ключа 

здоровья. 

Ведущий.  Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов и минеральных 

веществ. Большинство витаминов не образуются в организме человека и не 

накапливаются, а поступают только вместе с пищей. Вот почему ягоды, овощи и фрукты 

должны быть в рационе питания детей регулярно. Основные группы витаминов: 

водорастворимые (С, В1, В2, В3) и жирорастворимые (А, Д, Е). 

Краткая характеристика витаминов. 



1 ученик. Витамин А – это витамин роста. Еще он помогает нашим глазам сохранять 

зрение. Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке. 

2 ученик. Витамин С прячется в чесноке, капусте, луке, во всех овощах, фруктах, ягодах.  

Во саду ли, в огороде 

Вы меня всегда найдете. 

А кто летом в лес пойдет,  

Тот нас в корзине принесет! 

3 ученик. Витамин Д сохраняет нам зубы. Без него зубы человека становятся мягкими и 

хрупкими. Его можно найти в молоке, рыбе, твороге. Загорая на солнце, мы тоже 

получаем витамин Д. 

Некоторые овощи помогают лечиться от болезней. 

. Доктор Айболит дает советы. 

1. При простуде надо пить чай с малиной. 

2. От насморка полезен свекольный сок. 

3. При кашле пьют настой редьки на меду. 

4. От головной боли помогает избавиться капустный лист. 

5. Не заболеть гриппом помогают лук и чеснок. 

Станция «Красивая» 

Ведущий. Наша осанка. На стройного человека 

приятно смотреть. Стройными людьми 

восхищаются. Но не только в красоте дело. У 

стройного человека правильно формируется 

скелет, хорошо развиты все мышцы. Ученые 

доказали, что если человек низкого роста 

держится прямо, то он кажется выше ростом. А 

высокий, но сутулый , кажется ниже. У стройного человека походка и лицо кажутся 

красивее. Если ты хочешь быть стройным, то первый твой  помощник в этом… зеркало. 

Постарайся хотя бы мельком дома и в школе посмотреться в зеркало: прямо ты 

держишься или сутулишься? 



В школе самое важное для правильной осанки – прямя посадка за партой. Но не только. 

Идя в школу, проверь, не тяжела ли сумка. Если ты носишь не ранец, а сумку на плече, то 

должен менять положение сумки. Например, по дороге в школу нести ее на правом плече, 

а из школы – на левом. 

Дети: есть упражнения для выработки красивой осанки. Самое простое: прислонись к 

стене затылком, лопатками и пятками. Отойдя от стены, постарайтесь сохранять такое 

положение.  

Ведущий. Вы принесете себе большую пользу, если не будете рассчитывать на чудесные 

силы медицины, а сами будете поддерживать свое здоровье. Одна из форм поддержания 

здоровья и красивой осанки – это движение. 

Наше тело может выполнять различные движения, также по-разному двигаются 

животные. Под музыку попробуем  научиться движениям многих животных. Инструктор 

по спорту проводит со всеми ребятами физкультминутку. 

Жираф – имеет длинную тонкую шею, может наклонять и вытягивать ее, совершать 

круговые движения, поворачивать голову вправо и влево, вверх и вниз. Выполняем такие 

же движения головой и шеей. 

Птицы – хлопают крыльями вверх-вниз, вперед-назад, чтобы лететь. Выполняем эти 

движения руками. 

Обезьяна – длинные руки до самого пола. Поэтому она всегда наклоняется вперед. 

Изгибается, доставая руками пальцы ног. А также поднимает руки вверх и опускает, 

поднимает плечи, вращая ими вперед, назад. 

Лошадь – высоко поднимает ноги, когда бежит. Поднимаем колени. Как бегущая лошадь. 

Аист – длинные ноги, стоит на цыпочках. Поднимаемся на носки и опускаемся, как аист. 

Кошка – гибкое существо с мягкими лапками. Потянитесь всем телом, как кошка. 

Спокойно и красиво проходим на свои места. 

Мы ищем Ключ, который откроет дверь в замечательный мир, где все веселые, красивые и 

успешные. В нашем классе сейчас такой же мир: ребята умные, веселые. Надо 

внимательно присмотреться … И ключ находят необычные персонажи: это Буратино и 

Мальвина. Ключ этот Золотой!!! Конечно, мы догадались, что его спрятал Карабас!!! 

 



Буратино и Мальвина исполняют веселый, красивый танец с Ключом. 

Ведущий. На доске мы видим фразу «КРАСОТА – ЗДОРОВЬЕ» и большую снежинку. 

Снежинка – символ чистоты, зимних забав и крепости здоровья. Снежинка – это вода в 

твердом состоянии. Она подсказывает нам, что в твердости характера кроется успех для 

достижения хороших результатов. Наша цель – найти ключ от волшебной двери, 

достигнута. Мы нашли его и во время путешествия на каждой станции страны Здравушка 

убеждались, что можем сами быть волшебниками. Быть здоровыми, а значит, красивыми, 

в наших руках. Только для этого надо убрать лень как лишнее из своей жизни, 

вырабатывать силу воли. Нужно правильно распределять свое время, чтобы все успевать. 

Правильно питаться, заниматься любимым творчеством, петь, танцевать, посещать 

спортивные секции. У многих наших ребят это получается! 

Выходя на улицу, будьте внимательны, не забывайте о культуре поведения , ведь мы – 

петербуржцы. 

Скажите, что вам понравилось в сегодняшней игре, что вы узнали новое , что решили 

изменить в себе в лучшую сторону? 

Ребята высказывают свои суждения. В конце исполняют песню.  

Благодарность всем участникам и гостям, которые помогали в проверке знаний на 

экзамене.  Награждение победителей.  

  



Приложение 1. Веселые билеты. 

Предписывающие знаки 

Они указывают разрешенное направление и характер движения. Как правило – синего 

цвета. 

 

 



Предупреждающие знаки 

Почти всегда треугольной формы. Они предупреждают водителя о приближении к 

опасному участку дороги. 

 



Запрещающие знаки 

Всегда изображаются кружком с красной каёмкой. 

 



Другие дорожные знаки 

 

 

Знаки на транспорте

 



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ - ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Предписывающие знаки: 

1. Разрешается движение только пешеходам. 

2. Разрешено движение только на велосипедах и мопедах. 

3. «Автомагистраль». 

4. «Автомагистраль». 

Предупреждающие знаки: 

1. Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

2. «Опасные повороты». 

3. «Неровная дорога». 

4. Перегон животных (здесь перегоняют домашний скот). 

5. «Боковой ветер». 

Запрещающие знаки: 

1. Запрещается въезд всех транспортных средств. 

2. Запрещается обгон всех транспортных средств. 

3. Запрещается движение со скоростью, превышающей 50 км/ч. 

4. Запрещается пользоваться звуковыми сигналами. 

5. Запрещается остановка и стоянка транспортных средств. 

Другие дорожные знаки: 

1. «Движение без остановки». 

2. Черный баран. 

3. Всем! Знак запрещает движение саней, телег, верховых и вьючных животных. 

Знаки на транспорте: 

1. Ученик за рулем. 

2. Ошипованные шины. 

3. Автобус перевозит группу детей. 

 

Приложение 2. Правила перехода дороги 

1. Переходить дорогу будем осторожно, запомнить правила для нас несложно!» 



 - Что значит выражение «движение регулируется»?  

(На этом участке дороги установлен светофор – пешеходный или транспортный, а 

может руководить движением специальное должностное лицо – регулировщик.) 

 - В каком случае разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 

проезжей части? 

 (Если отсутствуют в зоне видимости переход или перекресток, а участок дороги 

хорошо просматривается в обе стороны, и на нем нет разделительной полосы или 

ограждений.) 

 - Как правильно поступить, если не успел перейти дорогу, а транспорту зеленый 

цвет светофора «разрешил» движение?  

(Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.) 

 - Где вы (пешеходы) должны пересекать проезжую часть? 

 (Мы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и наземным.) 

 - А если нет пешеходных переходов?  

(На перекрестках по линии тротуаров или обочин.) 

 - Можно ли переходить дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе? 

 (Пешеходы могут выходить на проезжую часть дороги после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен.) 

 - Почему пешеходы не должны задерживаться или останавливаться на проезжей 

части? (Потому что они являются помехой движущимся транспортным средствам и 

создают прямую угрозу.) 

 - Опасно ли выходить из-за стоящего транспортного средства? Почему? 

 (Трудно заметить приближающийся транспорт. Ведь из-за автобуса, в данном случае 

являющегося помехой для пешехода, обзор дороги ограничен, поэтому существует 

вероятность угодить под колеса. Лучше подождать, когда стоящий транспорт уйдет, 

либо самому последовать к пешеходному переходу и безопасно перейти проезжую часть.) 



Приложение 3. Загадки  на закладках. 
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СТАТТЯ ДЛЯ МАС МЕДІА  

День здоров’я  
у Скадовській загальноосвітній школі 
№2 – 2014р.  

Дата проведення: 
Час: 06.09.2014р. 

Майбутнє Скадовської загальноосвітньої школи №2 

 тільки за здоровою молоддю! 

Кожен погодиться, що наше майбутнє - за здоровою 

нацією. Цей принцип є провідним у роботі з молоддю  у 

Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2.  Так, 6 

вересня у школі відбувся День здоров'я.  До свята були залучені учні 2-11 класів та всі 

вчителі. Під час урочистого відкриття  вихованці мали змогу презентувати свої соціальні 

плакати  на тему: «Найбільше багатство - здоров’я», а учні старших класів розкрили  

погляд на поняття  « Патріотизм - це сила духу». Усі бажаючі взяли участь у майстер-

класі з важкої атлетики, під керівництвом майстра спорту з важкої атлетики  Малова 

Євгена Михайловича.  

  Наймолодші  стали активними учасниками спортивних розваг на березі Чорного 

моря. 

Усім давно відомо, що сміх - це здоров'я тіла і душі, тому саме для 5-6 класів 

проводилась "Весела естафета",  під час якої учні, показавши свою фізичну витривалість, 

зуміли весело і від душі посміятися.  

Несподіванкою для всіх стала гра- квест під час якої учні 7-8 класів, подорожуючи  

станціями, здобули 5 «ключів здоров'я» та оволоділи секретом  здорового способу життя. 

 День здоров’я об’єднав  шкільну родину в єдиному бажанні  виховувати  й ростити 

здорову молодь, формувати позитивне мислення дітей.  

Найактивнішими учасниками заходу стали учні одинадцятого класу, які у своєму 

зверненні до  шкільної громади висловили думку, що фізична загартованість,   моральна 

витримка  та свідомий вибір – є основою формування здорової особистості.   

  



 

 

 

 

У вересні 2014 року актив учнівського самоврядування 

Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

спільно з вчителями та батьками започаткували проект 

«Дбаємо про майбутнє України», у рамках якого 

почалося створення «Галявини казок». 

Найактивнішими учасниками по благоустрою подвір’я 

школи стали учні та батьки 5-А класу класний 

керівник Шарантай Світлана Петрівна та 5-Б класу 

класний керівник Гариш Світлана Петрівна. 

«Подарувати радість дуже просто» 

 

Гарний дитячий майданчик – мрія кожного навчального закладу, адже учням 

потрібне місце, де можна проводити своє дозвілля. У вересні 2014 року актив учнівського 

самоврядування Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 спільно з 

вчителями та батьками започаткували проект «Дбаємо про майбутнє України», у рамках 

якого почалося створення «Галявини казок».  

Подарувати радість учням молодшої школи від їх старших друзів було зовсім не 

важко, так як і знайти матеріали.  Під руку почали потрапляти різні старі речі, які можна 

було б використати як оздоблення. Старі дерева почали прикрашати квітами, пластикові 

пляшки фарбувати у рожевий колір та робити з них сімейство поросят, зі старого 

латунного тазика створили божу корівку . Не оминули увагою і старі шини. З них вони 

вперше у місті створили ведмедів, зайців та навіть мультиплікаційного героя Немо. А тим 

часом на оновлений майданчик уже ходять діти і з прилеглих будинків та навіть вулиць, а 

дорослі починають цікавитися  певними організаційними моментами і діти щедро 

ділиться досвідом.  

Але на цьому учні школи не зупиняються. Планується створення такої ж «Галявини 

казок» для дітлахів дитячого садка «Теремок».  

Президент школи, учениця 11 класу Закарян Анна звертається до всіх учнів  шкіл 

районну підтримати цю естафету.  Креативний та творчий підхід у цій справі 

стовідсотково вам допоможе. 

 

  



 

 

 

 

Сценарій презентації «Стіни єдності» 
у Скадовській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів №2 
з представниками телевізійного 
каналу 1+1 

 
Мир на землі – це затишок і тиша,   

Це сміх дитячий і душі політ,  

Коли поет чарівні вірші пише 

Про незвичайний, дивовижний світ. 

 

Це та земля, де сміх і пісня лине,   

А діти йдуть до школи знов і знов. 

Й ніколи у боях ніхто не гине, 

Бо там господар – щастя і любов.   

 

 Яке ж це щастя жити у мирі і злагоді! 

 Яке щастя мати поруч маму, тата, брата і 

сестру! 

 Яке щастя знати, що  кожного вечора 

зберемося всі разом за дружнім родинним столом! 

 Яке це щастя щоранку йти до школи, радісно 

вітаючи друзів! 

 А потім гуртом усією дружньою  шкільною 

родиною танцювати на ранковій гімнастиці! 

 Як же нам усі заздрять. Ми хочемо щоб так було завжди! Ми хочемо миру, чистого 

неба! 

 Дружніх, щири х стосунків і єдності думок усіх, хто живе в нашій прекрасній 

Україні. 

 Сьогодні у нашій школі незвичайна подія ми 

вирішили самовиразитися через художній 

Арт – квест і створити «Стіну дружби». 

Полотном ми обрали не папір, а камінь. І на 

паркані нашої школи втілили свої думки, 

переживання і сподівання на щасливе 

майбутнє.  

Ми хочемо щоб ці образи торкнулися до  

серця кожного не байдужого…. 

 



Від Заходу вкраїнського й до Сходу  

Ми єдності ланцюг протягнем знов,  

Посієм між людьми священну згоду.  

Ми разом!  Це основа всіх основ.  

   

Тепло сердець здолає ворожнечу,  

І об’єднає всіх свята мета:  

Тримаймось разом.  Ми – велика сила.  

Й не забуваймо: Батьківщина в нас одна.   

 

  



 

 

 

 

Дата проведення: 01.10.2014р. 

Місце проведення: шкільний майданчик біля школи 

Учасники: 1-11 класи 

Осінній день, шкільне подвір’я, 

Великий гомін дітвори.  

Барвистий ярмарок вирує, 

Батьки прийшли допомогти. 

 

Що осінь щедра нам подарувала, 

Що зроблено руками дітвори, 

І чим батьки усім допомагали –  

Іди, купуй і щедро заплати. 

 

А кошти класів йдуть на доброчинність,  

Бо ярмарок пройшов не просто так: 

Це знак турботи всіх про рідну школу 

Це дружби, єдності й любові знак. 

 

 Мабуть кожен мешканець нашого міста будь-якого віку пам’ятає шкільні осінні ярмарки. 

Це були веселі святкові дні. Кожен клас прикрашав святковий стіл, створював неперевершені 

овочеві чи фруктові композиції, готував найрізноманітніші смаколики. Лунали музика, веселий 

сміх, пісні.  

 1 жовтня у нашій школі традиційно пройшов благодійний осінній ярмарок. На кілька годин 

шкільне подвір’я завирувало закликами малих продавців та жартами покупців.  

 Чого не пропонували на ярмарку: і різноманітне печиво, і рум’яні пиріжки, і пухкенькі 

вареники з різною начинкою, солодкі напої, тістечка, поробки, фрукти, овочі… та всього не 

перерахувати. 



 Кожен класний колектив намагався якнайкраще презентувати свій стіл. Поважне журі 

опинилося перед складним вибором: "Кого назвати кращим?». А кращими були усі! Кожен клас 

одержав похвалу та заохочення. А журі, відмітивши кожен класний колектив, із радістю і 

задоволенням перетворилися на звичайних покупців і стояли в черзі, щоб придбати щось 

смачненьке. 

 Свято ще раз довело, що наша школа – це дружна родина де і діти, і батьки, і вчителі – 

єдине, неподільне ціле. 

  



 

 

 

Дата проведення: 02.10.2014 р. 

Місце проведення: шкільний майданчик біля школи 

Учасники: 1-11 класи 

 
Мир в Україні. Діти 
єдині 

Діти-майбутнє нації. Українські діти прагнуть жити в мирній, єдиній  і неподільній 

Україні , де небо – блакитне, а земля – золота. 

2 жовтня 2014 року у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 

Скадовської міської ради Херсонської області  відбувся флеш - моб «З єдиною Україною в 

серці». Учні, учителі, батьки об’єдналися у дружній шкільній родині і створили на 

подвір’ї школи прапор нашої держави, неподільної, сильної та незалежної.  Долоня до 

долоні склалися у символі нашої держави адже один це мало, а родина – це сила, незламна 

та неподільна.  

  



 

 
У Скадовській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
відкрито Площу гідності і слави. 
 

 

Моя Україно! У брамі історії. 

Моя рідно земле! У вихорі битв. 

Твоє минуле - то величі траєкторія. 

Твоє сьогодення – пломінь молитв. 

Твоє сьогодення-це шлях героїзму. 

Це подвиг-великих синів. 

За тих, хто загинув – ми справимо тризну, 

За тих, хто воює - щоденний наш спів 

 

  Такими рядками 21 листопада 2014 року  у Скадовській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  було 

відкрито  Площу гідності і слави, яка увібрала  в себе  пам'ять про тих, хто зробив  

значний внесок  у розвиток державності,  і увесь біль про тих, хто  своє власне життя  

поклав на олтар  захисту гідності України, тих  кого можна назвати справжніми  синами 

Батьківщини.  У заході взяли участь заступник командира  батальну « Збруч» Прокопчук 

Віталій Олександрович, офіцер – психолог Шкарабан Степан Васильович, член правління 

благодійної організації « Разом» Зикова  Наталія Миколаївна,  отець Володимир,голова 

батьківського комітету школи Олійник Ігор Васильович, методист комунальної установи « 

Районний методичний кабінет» Кейдалюк Тетяна Леонідівна,  учителі-історики району. 

Кожний учнівський колектив обрав  в історії минулій  і прийдешній образи тих, хто є  

символами героїзму, мужності і справжньої гідності.  Героями для учнів стали воїни – 

випускники  шкіл Бєліков Віталій та Олійник Анатолій, які віддали своє життя  за  

державність України. 

У своїх словах до присутніх заступник командира  батальна « Збруч» Прокопчук Віталій 

Олександрович звернув  увагу учнів на  необхідність усвідомлення того, що Україна 

переживає  вирішальний час, коли змінюється історія, коли  стверджується державність. 

Євромайдан та Революція гідності показали, що в нас є справжні патріоти, відважні і 

мужні, яким не байдужа доля їхньої країни.  Зворушливими були слова Зикової  Наталії 

Миколаївни, яка навела приклади волонтерського руху в районі, надзвичайного 

патріотизму, який об’єднав усі покоління жителів міста. Безцінним подарунком для школи 

стали фотографії перебування волонтерів  району в  зоні АТО. 



     Патріотом людина може стати лише тоді, коли  сама пройде  важкий шлях дійсності  

через участь у праведних справах на користь державі. Наймолодші учні школи передали  

воїнам солодощі та запропонували приєднатися до  акції « Думки про Україну». На Стіні 

думок  про  Україну в хвилини  тривоги залишили свої  записи  учні школи та почесні 

гості. 

Площа слави, що була відкрита у школі  в майбутньому поповниться славетними  

іменами. А в найближчий час обов’язково  буде прикрашена лавровою гілкою перемоги  

України у змаганні за свою державність 

  



Похід місцями бойової слави 

11 жовтня 2014 року 13учнів 10 класу 

Скадовської загальноосвітньої школи №2 

пройшли місцями бойової слави воїнів 

підпільного та партизанського рухів періоду 

Великої Вітчизняної війни, які діяли на 

території Херсонщини. Керівники групи – Бац 

Надія Іванівна, керівник туристично-

краєзнавчого гуртка ЦДЮТ та класний 

керівник 10 класу – Буланова Ірина 

Михайлівна провели дітей маршрутом 

«Місцями партизанської слави». Першою 

зупинкою було місце поховання пілотів та 

пасажирів літака, що віз зброю та провіант 

партизанам загону Ладичука. 

Друга зупинка – «Три дуби» - місце землянки командування партизанського 

загону. Величні дуби свято бережуть пам’ять героїв. 

Третя зупинка - місце загибелі народних месників під селом Мала Андронівка, 

найвища точка Олешківських пісків. Учні вшанували пам’ять героїв земляків, 

поклавши квіти біля пам’ятників загиблих героїв - партизанів поблизу сіл 

Промінь та Мала Андронівка Скадовського району 

Рухаючись барханами, або як у нас тут їх називають «кучугурами» діти 

отримали велике задоволення від спілкування з унікальною природою 

найбільшої у Європі пустелі. 

Кінець маршруту – с.Промінь. На галявині діти грали у м’яча, дихали 

сповненим хвоєю повітрям, навчалися туристичному орієнтуванню. Останьою 

зупинкою походу був пам’ятник Ладичуку та Гірському біля села Мала 

Андронівка. Сподіваюсь, що дітям сподобалась подорож. 

  



 
 

Тема:Креативний підхід до прав 
людини у школі. 

Мета: збагатити знання, уміння та навички учнів із питань морально-

естетичного спрямування; сприяти формуванню правової свідомості 

особистості; удосконалювати уміння логічно мислити; виховувати 

доброзичливість, людяність, тактовність, відповідальність; творче 

переосмислення дітьми таких важливих понять права дитини, права людини. 

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: шкільна рекреація перший поверх. 

 
Хід заходу 

 

Закарян. Щедре сонце палає 

 Над пробудженим світом,  

Квіти й трави цвітуть 

 У ранковій росі.  

Досить світла й тепла є Всім 

 без винятку дітям,  

Щоб зростали й раділи,  

І сміялися всі! 

  

Аванесян. В День захисту прав 

людини, яке відзначається сьогодні 10 грудня, в рамках проведення тижня 

права у школі започаткований перфоманс  «Серце віддаю Україні» метою 

якого є творче переосмислення дітьми таких важливих понять права дитини, 

права людини. 

 

Закарян. А чуєш, як в грудях в нас б'ється серденько? 

 Бо серце це дала нам рідна ненька.  

Я знаю, тим серцем ми маємо жити 

 І Бога, і маму, і край свій любити.  

 

Аванесян.  Молода Вкраїна і дитя.  

Ви в цей світ прийшли,  

як майбуття, 

 Янголята від добра і ласки.  

Ледь початий, світлий лан життя 

 - У гостях, у мрії та у казки. 



Закарян. До слова запрошується директор школи Галина Олександрівна 

Смирнова 

 

Виступ директора школи 

Г.О.Смирнової. 

 

Закарян. Не меркнуть зорі,   

 Йдуть у небуття,  

Бо мають право вік світити. 

 

 (Разом). Я ж маю право на життя,  

Я гідно мушу жити. 

 

Аванесян. До слова запрошується начальник 

Скадовського районного управління юстиції Ірина 

Сергіївна Сахацька 

 

Виступ начальника. 

 

Закарян. Тож розпочинаємо перфоманс 

і просимо зайняти свої місця. 

 

Аванесян. Шановна Ірино Сергіївно, 

Тетяно Сергіївно від усіх учнів школи 

№2 ми дякуємо Вам за те, що у 

щоденній праці ви охороняєте, 

прославляючи у своїй роботі права людини, ви піклуєтеся не тільки про 

захист але й дотримання прав кожним громадянином України.  

 

Закарян. Нехай  ці новорічні кульки прикрашенні руками учнів стануть для 

Вас не тільки символом цього дня, а й символом Нового Року, який 

обов’язково стане новим кроком для створення правової держави. 

 

Вручення подарунків 

Пісня «Ми щасливі діти» 

  



СТАТТЯ ДЛЯ МАС МЕДІА 

Креативний підхід до прав людини у 
школі 

Дитина має знати і вміти користуватися своїми правами. Роль учителя тут – 

ключова. А тим паче  сьогодення вимагає формувати у громадян України, здатність жити 

в правовій державі. З 8 по 12 грудня у нашій школі  в рамках проведення тижня права у 

школі започаткований перфоманс  «Серце віддаю Україні» метою якого є творче 

переосмислення дітьми таких важливих понять права дитини, права людини. Під час 

якого учні з кожного класу розмалювали новорічну ялинкову прикрасу написавши про 

свої права.  Не залишилися в стороні й учні 1-4 класів, які з задоволенням намалювали 

уривки з казок в яких знайшли порушення таких важливих прав: на освіту, на відпочинок, 

на піклування, на життя та ін. Відвідуючи дитячий садок «Теремок», «Казка»  старші учні  

школи  сформували з дитячих малюнків - дайджест на тему: «Право через казку», за яким 

так легко навчати малюків у дитячому садку. 

 Тиждень правових знань у Скадовській загальноосвітній школі №2  виявився 

інформаційним, змістовим, динамічним. Учні школи отримали багато нових знань з 

питань правової культури, правового захисту, законодавства та набули певного досвіду 

застосування цих знань на практиці в сучасному житті.   

  



 
 
 
Сценарій свята дружби для дітей 
дошкільного віку 

Мета: формування у дітей уявлень доброти, 

радості, дружніх взаєминах, створення 

позитивного емоційного настрою у дошкільнят. 

Завдання: 

- формувати вміння розуміти і оцінювати 

почуття і вчинки інших, пояснювати свої думки 

- стимулювати спільну музично-художню 

діяльність, розвивати емоційну чуйність. 

- збагачувати словниковий запас, закріплювати вміння брати участь у спільній грі, вести 

короткі діалоги в ситуаціях творчого та ігрового спілкування, 

- створювати умови для розвитку комунікативних навичок дітей, 

- виховувати потребу в дружбі і доброзичливому спілкуванні один з одним, у бажанні 

творити добро і дарувати радість людям.  

Засоби: м'яч, квітка-семицвітка, магнітофон з записами дитячих пісень і веселої музики. 

Хід заходу 

Доброго дня діти! Сьогодні ми завітали до вас з учнями, які навчаються у другій школі. 

Вони хочуть стати для вас справжніми друзями. А ви хочете з ними подружитися? 

Ну тоді розпочинаємо! 

1-й учень 

Добре, що на світі дружба є,  

З  другом легша будь-яка дорога,  

З ним і світ яскравішим стає,  

Друг — твоя підтримка й допомога. 

 

2-й учень 

Я люблю й шаную друзів всіх своїх 

 І не уявляю, як би жив без них!  

Мої друзі вчаться у моєму класі,  

їх не ображаю я у жоднім разі! 

 

3-й  учень 

Коли неприємності й біди приходять,  

То дружнє плече нам стає у пригоді.  

Якщо ти спіткнувсь, розраховуй на друга,  

Що миттю поможе, подасть тобі руку. 



 

4-й  учень 

Це  так  чудово – в  дружбі  жити! 

То  незрівнянне  почуття! 

Нам  треба  вчитися  дружити, 

Бо  добрий  друг – на  все  життя. 

5-й  учень 

У хорошому слові є сила жива,  

Життєдайна, велика, крилата. 

Говоріть вашим друзям приємні слова  

І від них на душі стане свято! 

 

6-й  учень 

Українське прислів'я повчає нас гарно: 

 За язика ти перше себе укуси. 

 Як сказати захочеш ти щось незугарне, 

 Як погану пораду ти друзям даси. 

 

7-й  учень 

Хворостинку одненьку зламає й дитина,  

А от сто хворостинок докупи зв'яжи... 

 Не зламає їх навіть доросла людина. 

 Хоч і сильна та дужа, що тут не кажи. 

8-й  учень 

З цього висновок дітям потрібно зробити, 

 І нести, ніби прапор, в своє майбуття. 

 Що у дружбі, у мирі усім треба жити.  

З другом стане чарівним і гарним життя. 

9-й  учень 

Як не маєш ще друга — потрібно шукати,   

 Щоб одному по білому світу не йти.  

 Як знайшов, треба друга свого цінувати 

 І тримати його, й завжди берегти. 

 

10-й  учень 

Та й самому потрібно хорошому бути,  

Вірним слову і ділу, і другові теж.  

Щоб  повагу до себе у друзів здобути,   

Треба відданим бути й самому без меж. 

 

1-й. Ніколи не деріться,  

Ніколи не сваріться – 

Бо прийде час, прийдеться  

Друг з дружкою мириться. 

 

Вчитель. 

 А тепер усі разом зробимо висновок з усього сказаного і складемо вірш про дружбу. 

Останнє слово кожного другого рядочка ви будете добирати самі в риму. 

 

 Щоб могли ми гарно жити, 

Треба вчитися... (дружити). 



 А не кидатись словами, 

 Щоб не стати ... (ворогами). 

 І запам'ятай собі — 

 З другом легше у... (журбі).  

Друг нас виручити може, 

 У біді він ... (допоможе). 

 А як пісня, жарт чи сміх —  

Радість ділиться на... (всіх).  

Друг нас може захистити 

 Може з класом ... (помирити). 

 Друг не стане кепкувати  

І на людях нас... (повчати). 

 А як сварять всі навкруг 

 — Йде на захист справжній... (друг).  

І ніколи не забудь!  

Й ти для друга — вірним... (будь)! 

 Й ще одне запам'ятай: 

 Друзів ти... (не забувай)! 

    Знай, моя дитино мила,  

    Д р у ж б а – це  велика…(  сила) 

 

Танок від учнів 6 класу. 

 

Вам сподобався танок наших учнів. Так вони молодці, а зараз я хочу з вами 

погратися і дізнатися чи знаєте ви чарівні слова, а мої помічники допоможуть нам.  

гра «Доскажи словечко». 

1. Якщо зустрінеться знайомий, хоч на вулиці, хоч будинку, 

Не соромся, не лукавствуй, а скажи голосніше ...(Здрастуй) 

 2.  Якщо просиш що-небудь, то спочатку не забудь 

Розімкнути уста і сказати ... (будь ласка ). 

 

3. Якщо зустрілася компанія, не поспіхом, не заздалегідь, 

То в хвилину розставання всім скажіть ... (до побачення). 

 

4. Якщо, словом чи ділом допоміг вам хто-небудь, 

Не соромтеся голосно, сміливо говорити ... (дякую) 

 

Ведущий. Молодці діти ви знаєте усі чарівні слова, а чи вмієте відрізняти добре від 

поганого? Ану перевіримо  

гра «Добре – погано» 

Якщо я буду називати гарний вчинок ви повинні голосно-голосоно аплодувати, а якщо 

поганий лише один хлопок: 

Потренуємося 



Якщо ти: 

Порвав одяг, захистив слабшого, посварився з мамою, зігрів і нагодував кошеня, зірвав 

гілку з дерева, зламав іграшку, розбив вазу, допоміг дитині одягнутися, поділився 

цукеркою, образив дівчинку, подякував за допомогу). 

Які ж ви молодці. 

 

Под музыку входит Врака-Забияка. 

 

Врака-Забияка.  Всім привіт! Ага! Сюди-то мені і треба! (потирає руки). 

 

Ведущий. Куди це "сюди"? 

 

Врака-Забияка. Куди, куди... Так сюди, де багато дітей. Я буду робити своїх помічників. 

Ведущий. Так хто ж ви така?  

Врака-Забияка. Я - Врака-Забіяка. Я чула, у вас тут свято якесь? 

Ведущий. Не якийсь, а Свято дружби, свято справжніх друзів. І ми прийшли 

повеселитися. 

Врака-Забияка Це ось ці діти малі - друзі? Вони вміють дружити? Ой, насмішили! 

(сміється). 

 

Ведущий. Почекай, почекай, Врака-Забіяка, щоб дізнатися, чи насправді наші хлопці 

вміють дружити, потрібно перевірити їх в іграх, танцях, піснях. 

 Врака-Забияка.  Перевірити, чи не так? Будь ласка! (Дістає м'яч). Ось м'яч. Хто його не 

зловить, той не виріс і, значить, дружити не навчився! 

 

Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать им мяч. 

 

Ведущий.  Ну, немає! Так не піде! Якщо вже грати, то по-справжньому. 

 

Врака-Забияка. Як це по-справжньому?  

 

Ведущий. Це значить - за правилами. Ось поглянь, ми зараз візьмемо м'ячик і будемо 

передавати його по колу, а ти доганяй. Домовилися? 

  

Игра «Передай мяч по кругу» 

Врака-Забияка: Ну все, я так не граю. Так не чесно. От якщо б я одна з м'ячиком грала, а 

ви всі за мною бігали, було б здорово!  

Ведущий:  А хочеш з нами  пограти в цікаву гру «Як живеш?». Давай я тебе і вас діти 

навчу. 

Врака-Забияка.  Ну, це ми ще подивимося, хто кого навчить. Що, я такої гри не знаю, чи 

що. 



Игра "Як жевеш?" 

Повторюйте за мной один лище рух. "Ось так" Великий палець угору. 

 

Як живеш? – Ось так! (выставляют большой палец вперед) 

 

Як ідеш? – Ось так! (идут на месте) 

 

Як пливеш? –Ось так! (имитируют плавание) 

 

Як біжиш? – Ось так! (бег на месте) 

 

Як сумуєш? – Ось так! (грустят) 

 

А пустуєш? – Ось  так! (кривляются) 

 

А погрожуєш? – Ось так! (грозят друг другу пальчиком) 

 

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 

Врака-Забияка играет неправильно, ведущий просит ее посмотреть, как нужно играть. 

 

 

Ведущий. Уявляєте,  Врака-Забіяка стверджує, що наші хлопчики і дівчатка ще зовсім 

маленькі і не вміють дружити.  

А я думаю, зовсім навпаки. Ось, наприклад, ти знаєш, Врака-Забіяка, що потрібно робити 

вранці? 

Врака-Забияка.  Звичайно, знаю! Вони ще питають. Встаєш вранці і починаєш відразу 

всякі капості робити, брехати і пустувати. 

Смешинкин. А ось і ні! Ми тебе навчимо, чим треба займатися вранці. 

 «Веселая зарядка» 

Врака-Забияка. Це в садку ви такі дорослі, а прийдете додому... Там вам без мене не 

обійтися, що робити-то без мене такою гарненькою, вредненькой будете?  

Ведущий.  А от нічого подібного наші хлопці не тільки в садку дружать, але і ще з 

мамами і татами дружать і завжди намагаються їх слухатися 

Врака-Забияка.  Ех, ви! Не вийшло з вас моїх помічників. Ну чому я така невезуча?! 

Чому ніхто не хоче зі мною дружити?! (Плаче). 

 

Ведущий. І ти ще питаєш?! Та ти поглянь на себе: хіба можна з таким шкідливим 

обличчям, на якому ніколи не буває посмішки, знайти друзів? Тільки до доброго, веселого 

людини тягнуться інші люди.  

Танок пяточка носочок. 

Врака-Забияка (плескає в долоні). Яка пісня чудова! Я ще таку не чула! 

Ведуча. Друзі, сталося диво! Врака-Забіяка в перший раз сказала правду! Врака-

Забияка.  Як? Не може цього бути! Що це зі мною?! Ким же я тепер буду, якщо я можу 



втратити здатність брехати? (Пхикає). 

 

Ведущий.  Ти у нас будеш хорошою, доброю і веселою. Ми тобі і нове ім'я дамо. Хочеш? 

Врака-Забияка (ніяковіючи).Ну, я не знаю... чи Зможу я?.. 

 

Смешинкин.  Зможеш, зможеш! А ми з хлопцями тобі допоможемо. 

 

Ведущий. Друзі, а давайте дамо Враке-Забіяке нове гарне ім'я - Веселушка-Хохотушка ..  

Смешинкин. Але з цього моменту ти повинна робити тільки добрі справи і завжди 

посміхатися. Згодна? 

 Врака-Забияка. А як ці добрі справи робити? Я не знаю. 

 

Смешинкин.  А ось одне з них для початку. Я тут по дорозі назбирав різних кольорів. Але 

вони незвичайні. На кожному з них поміщена загадка. Ось тобі квіточки, а ці - мені. Зараз 

ми по черзі хлопцям будемо загадувати загадки. Домовилися? 

Врака-Забияка. Я спробую. 

 Загадки 

Гра «Казкові друзі» 

   Ведуча  називає дітям того чи іншого казкового чи муль¬типлікаційного персонажа, а 

гравці мають хором назвати йо¬го друга із відповідної казки. 

     Матеріал для гри:  

У Буратіно була подружка... (Мальвіна). 

Чебурашка теж мав друга, якого звали... (Крокодил Гена). 

 

Лісові  мешканці  дружили  з  добрим  лікарем…     (Айболитом). 

Голосистий  Півник  мав  хороброго  друга,  якого  звали…( Котик). 

А Білосніжка дружила із... (сімома гномами). 

У  бурундучка  Чіпа  був  друг…( бурундучок  Дейл). 

У  кота  Матроскіна  був  друг…(  пес  Шарик). 

У  Вінні-Пуха  був  маленький  друг…( П`ятачок). 

У  Малюка  був казковий  друг…  ( Карлсон). 

Якщо діти вагаються, ведуча дає їм підказку, показуючи зображення потрібного 

персонажа. 

 

 



  

Ведуча. Молодці, діти! А ти говорила (звертається до Враке-Забіяці), що наші діти нічого 

не знають. Хіба змогли б малюки відгадати такі важкі загадки?  

 

Врака-Забияка. Тепер я і справді бачу, що хлопці виросли і порозумнішали. А знаєте 

чому? Тому що я потроху перетворююсь в Веселушку-Сміхотуха. 

 Танец «Дружба» (группа «Барбарики») 

 

Смешинкин. Ну, Веселушка-Хохотушка, сподобався тобі наше свято?  

Врака-Забияка. Ще б! Адже я стала зовсім іншою!  

 

Ведущий. А в цьому тобі допомогли наші діти. 

 

Смешинкин. А нам з Веселушкой-Хохотушкой пора в нашу казкову країну Хохотанию. І 

як тільки ми почуємо ваш веселий дружний сміх, завжди будемо гостями у вашому 

дитячому садку. 

Смешинкин и Врака-Забияка. До зустрічі! 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

Сценарій 
відкриття шкільного 
етапу 
Всеукраїнської 
військово-патріотичної 
спортивної гри 
«Зірниця» 

  

Дата проведення:31.10.2014 року.   

Місце проведення: спортивна зала. 

  

(Лінійка проходить в спортивному залі, 

Перед початком лінійки лунають маршові пісні та пісні про спорт)  

(Лунають фанфари) 

1-а Ведуча: 

Увага! Увага! Увага! 

2-а ведуча: 

Ми вітаємо щиро і радо 

1-а ведуча: 

Всіх, хто завітав сьогодні, 

Разом: 

На наше військово-спортивне свято! 

1-а ведуча:  Здрастуйте, дорогі викладачі, гості, учасники! 

2-а ведуча:  Ми раді вас вітати на святі! 

1-а ведуча:  Сьогодні ви зібралися для того, щоб позмагатися у силі, витривалості. 

2-а ведуча:  Сьогодні в нашій школі свято, 

     Тут сили, радості багато. 

     Сьогодні команди ми вітаєм, 

     Всього найкращого бажаєм. 

1-а ведуча:  Хоробрими, сміливими живіть,   

     Кордони України бережіть, 

     Продовжуйте батьківську справу, 

    Живіть Вітчизні, всім на славу! 

2-а ведуча:   Гра «Зірниця» – 

      Це мужності й геройства свято. 

      І ми вклоняємося тим, 

     Хто літ тому назад багато 



     І тим, хто нині з автоматом 

     Наш спокій береже і захищає 

     Мене і маму, і сестру, і брата, 

     Й велику нашу всю родину – 

     Рідну Україну.   

1-а ведуча: І знов на обрії спалахує «Зірниця», 

                     Грозою пахне і тривожно на душі. 

                     Захисники Вітчизни рідної, озвіться! 

                     Ми Вас шануємо, бо ви – країни щит. 

2-а ведуча: Крокують урочистим парадом, 

                     Струнко рівняють ряди 

                     Дитячі військові команди, 

                     Що прагнуть вершин досягти! 

1-а Ведуча: На урочисту лінійку, присвячену відкриттю  шкільного етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» запрошуються команди - учасниці  Гри: 

(Під Гімн «Зірниці» по черзі виходять команди-учасниці гри на чолі з керівниками команд 

та шикуються на спортивному майданчику)   

(Головний суддя гри здає рапорт Директору школи) 

Головний суддя (_____________): 

- Увага! Учасники! Струнко!Шановний директор школи,  команди - учасниці  шкыльного 

етапу Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» вишиковані. 

Головний суддя змагань – Малов Євген Михайлович. 

Директор (____________)Вільно! 

 

Головний суддя (____________) Вільно! 

  

2-а Ведуча: Увага! Учасники! Під Державний Прапор України та Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» струнко! Рівняння на прапори! 

1-а Ведуча: На святкову лінійку, присвячену відкриттю районного етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», завітали почесні гості: 

1-а Ведуча: Слово для привітання надається   ______________________________ 

(Виступ до 2-х хвилин) 

1.  ____________________________________________ 

  

2.  ____________________________________________ 

  

3. _____________________________________________ 

   

  

2-а Ведуча: Слово для оголошення програми, представлення старших суддів конкурсів та 

спортивних змагань районного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної 

гри «Зірниця» надається Головному судді гри, Малову Євгену Михайловичу. 

(Виступ ________________ оголошення програми та представлення старших суддів)  

1-а Ведуча: Увага! Учасники! Кругом! До першого етапу змагань кроком руш!  

(Звучить козацький марш)  

(Команди  приступають до змагань, відповідно до маршрутних листів 

На спортивному майданчику лунають маршові пісні та пісні про спорт) 

 

Підведення  підсумків  районного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної 

спортивної гри «Зірниця» 

 

Команди вишиковані для підведення підсумків) 



  

(Лунають фанфари) 

1-а Ведуча: - Увага! Учасники!Для підведення підсумків районного етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» слово надається 

_______________________________________________ 

 

(Головний суддя підводить (коротко!) підсумки гри «Зірниця» 

 ) 

   

Головний суддя (___________.): Увага! Всім командам – учасницям районного етапу 

Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»вручаються пам’ятні 

вимпели гри: 

 (Капітани команд отримують пам’ятні вимпели гри «Зірниця») 

2-а Ведуча: - Увага!  Для нагородження грамотами учасників за особисті здобуткив 

конкурсах та змаганнях районного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної 

спортивної гри «Зірниця» слово надається старшим суддям: 

-_____________________ 

(нагородження за воєнно-історичний конкурс);  

- ____________________________ 

(нагородження за конкурс строю і пісні);  

- _________________________________ 

(нагородження за конкурс «Вогнева підготовка»); 

- ____________________________ 

(нагородження за конкурс «Долікарська допомога»);  

- ______________________________ 

(нагородження за спортивні змагання);  

- ________________________________ 

  

1-а Ведуча: Увага! Учасники! Під Державний Прапор України та Всеукраїнської 

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» струнко! Рівняння на прапори! 

  

2-а Ведуча: 

-        Районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» 

оголошується закритим. 

( Лунає Гімн України.) 

  

1-а Ведуча: Вільно! Дякуємо всім за участь. 

  

(звучить гімн «Зірниці») 
  



 

СТАТТЯ В МАС МЕДІА  

Видатний педагог К.Ушинського  стверджував, ”якщо не має людини без 

самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню 

вірний ключ від серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими 

природними особливостями” 

 Життя суспільства сьогодні ставить серйозні завдання в галузі виховання і 

навчання нового покоління. Державі потрібні здорові, мужні, сміливі, ініціативні, 

дисципліновані, грамотні люд, які були б готові вчитися, працювати на її благо і, в разі 

необхідності, встати на його захист. В роботі Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №2 однією з головних завдань є виховання підростаючого покоління. 

Найважливіша складова процесу виховання - формування та розвиток патріотичних 

почуттів, громадянського обовязку та  готовності  у будь-який час стати захисником 

Батьківщини. 

 Так 31 жовтня у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 пройшла 

військово-патріотична спортивна гра "Зірниця-2014".  

У змаганнях взяли участь три збірні команди 5-9 класів.  Учасників  гри «Зірниця» 

привітав начальник відділення Скадовського районного військового комісаріату, майор 

Губар Володимир Євгенович. Учням школи, щоб довести, що вони можуть стати 

справжніми  захисниками Вітчизни, треба було пройти випробування в   4 видах  змагань. 

Учні демонстрували військову виправку в конкурсі «стройова підготовка». Знання 

школярів з історії Українських Збройних сил перевірялися у воєнно-історичному 

конкурсі. Учасники гри показали свою спритність на етапі «швидкісний біг».  Вміння 

працювати в команді учні демонстрували в естафеті «човниковий біг». Свої знання та 

навики   з  надання першої допомоги учасники змагань мали змогу показати на етапі 

«долікарська допомога».  

Переможці визначалися в кожному виді змагань та в загальному заліку гри. 

З найкращим результатом всі випробування пройшли команди, які і стали переможцями  

військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»: 

- І місце  виборола команда «Легіон» капітан команди учениця 9-Б класу Дунаєва Марія 

- ІІ місце посіла команда «Динаміт» капітан команди учень 7-А класу Буланжаклі Георгій 

- ІІІ місце зайняла  команда «Патріоти» капітан команди учень 6-А класу Перевізний 

Денис 

-ІVмісце отримала команда «Третя рота» капітан команди учениця 9-А класу Лі Наталя 

Команди-призери  нагороджені грамотами. 

 Отже, спостерігаючи як чітко крокують хлопці та дівчата і усвідомлено 

розповідають про необхідність військово-патріотичного виховання, можна впевнено 

сказати, що ці школярі будуть надійними захисниками рідної землі. 



 

 

Дні Мистецтва.   
Перфоманс у 
Скадовській 
загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
№2 

У Скадовській школі №2 започатковано мистецький  перфоманс.  

Ви йдете по вулиці і раптом бачите перед собою дві скульптури, застиглі і нібито мляві. 

Хтось кладе монету у капелюх, лежачу тут же, на тротуарі, і скульптури оживають. Вони 

виконують танець або роблять якісь рухи, характерні для персонажів, яких вони 

представляють, а потім знову завмирають. Перфоманс (подання) не закінчений, поки 

скульптури тут, він триває, просто перейшов в статичну форму. 

«Перфоманс? Що це?»- Запитаєте ви. Це 

один з напрямів сучасного мистецтва. 

Виникло воно в шістдесятих роках минулого 

століття, коли ламалися стереотипи у всіх 

областях людського життя: мистецтві, 

політиці, суспільних і міжособистісних 

відносинах. е коротке художнє або 

театральну дію, яке відбувається в даний 

момент в даному місці і виробляється самим 

художником або групою учасників. Від 

театру його відрізняє те, що учасники 

перфомансу не грають вивчені і 

відрепетирувані чужі ролі. Вони діють в 

рамках зображуваного ними персонажа або 

групи персонажів, «проживають» його. 

Саме даний напрям мистецтва обрано  у Скадовській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 у рамках 

митсецького  проекту  «Запали свою зірку», який триватиме увесь листопад місяць. Чому 

саме обраний даний напрям. Тому, що він  акцентує увагу учасників  не на плоді 

творчості, а на самій творчості, на процесі створення якогось твору мистецтва. Художник 

малює при публіці, музикант - настає на музичні педалі, і з-під його ніг звучить музика і 

так далі. 



Вже 3 листопада у холі школи розкрили неповторний світ малюнка  учні  1-4 класів цю 

естафету протягом тижня підхоплювали учні 5,6,7 та 9,10,11 класів. Тиждень юних митців 

завершився майстер-класом художників школи, які протягом дня зуміли створити 

неповторні картини. Мистецька сторінка в школі триває і продовжуватиметься вона 

шкільними перфомансами «Майстерня декоративно-ужиткового мистецтва», «Голос  твій 

Україно!» та казковим парадом «Герої міфів». 

  



 
 
Сценарій свято першокласників – 
2014 року. 

Батьки. 

Я піднімаю завісу часу 

Де я бачу себе школярем 

Йшов до школи до першого класу 

Й був щасливий в руках з букварем 

Кожен день йшов до школи як на свято 

Бо цікавим був кожен день 

Грались, мріяли дуже багато 

І співали веселих пісень 

 

А тепер привели ми до школи  

в перший клас вже своїх діточок 

І рзквітли в країні довкола 

Від суцвіття таких квіточок 

І сплетуться минуле з прийдешнім 

Ми у дітях своїх проростем 

Бо не впасти завісою часу 

Нас щасливих в руках з букварем 

 

Запрошуємо до залунаших любих дітей! 

(Підмузикуна сценузаходятьпершокласники) 

 

Всі.   Нас тридцять.  

1 учень.   Ми - активні! 

2 учень.  Ми -  артистичні! 

3 учень.  Ми  незвичні! 

4 учень.  Ми – бездоганні! 

5 учень.  Ми – багатогранні! 

6 учень.  Ми - веселі! 

7 учень.  Ми  - верескливі! 

8 учень.   Ми - волелюбні ! 

9 учень.   Ми - красиві! 

10 учень.  Ми - грайливі! 

11 учень.   Ми  - галасливі! 

12 учень.  Ми – просто клас! 

(Звучить пісня «Ми - першокласники») 

Нові портфелики,  а в них Букварики, 

Не так нас просто серед друзів вже знайти. 

Приспів. 

Ми – першокласники, ми – однокласники, 

О, як нам весело гуртом до школи йти. 

Ми пишем палички, крючечки, галочки, 



Складаєм літери до купи у склади. 

Приспів. 

Малюєм пташечки, квітки – комашечки, 

Співаєм весело, ти, пісенько, лети. 

Спускаються в залу і займають місця. 

Концентмейстер: 

Доброго дня Шановні пене та панове! Ми раді вітати Вас на цьомусвяті! Сьогодні в 

нашому Царстві Знаньурочистацеремонія «100 днів у школі», яку я оголошую… 

На сцену вбігаєПеппі, вихоплює з рук Знайки папку і тікає. 

Знайко: 

     У чомуріч? Чиї це жарти? 

Пеппі: 

Мої, а що? 

Знайко: 

Нузвичайно, я міг і сам здогадатися. Вашіжарти, шановнапаніПеппі, недоречні. У нас тут 

серйознаурочистість для пешокласників. Вонивже сто днівабо 14 тижнівпровчились у 

школі. 

Пеппі: 

    Для кого кажете урочистість? 

 

Знайко: 

    Для першокласників! 

Пеппі: 

    Для кого, для кого? 

Знайко: 

    Для першокласників 

Пеппі: 

Які ж вони першокласники? Вони ж не знаютьелементарного. 

Знайко: 

    О ні, тут Ви, шановна Пеппі, помиляєтесь, вони такі розумні, такі кмітливі, такі 

сміливі… І зараз вони вам це доведуть 

Блок першокласників 

1 учень.  Правда ж, мамо, я великий? 

  Сам взуваю черевики, 

  Зашнуровую шнурочки. 

  Сам в штанці вберусь, в сорочку, 

  Сам  лице й руки мию. 

Сам зачісуватись вмію. 

І не плачу я ніколи. 

Адже я ходжу до школи. 

2 учень.  Дивний світ навколо мене. 

  Хочу я його пізнать. 

  Буду старанно у школі 

Всі науки я вивчать. 

3 учень.  Учать мами рибку плавать, 

  Звіра – бігать, птахів  – літать, 

  А дітей навчає вчитель 

  Все уміть, багато знать. 

4 учень.  Ми прийшли до школи, 

  Щоб учитись і дружити, 

  Щоб книжки складні читати 

І усе на світі знати. 



5 учень.  Ми усі прийшли до школи:  

Каті, Дмитрики, Миколи… 

Щоб як кажуть у казках, 

Зоряний у нас був шлях. 

6 учень.  Тож усі ми неодмінно 

Вчитись будемо відмінно. 

  Нехай знають наші мами – 

  Всі ми станемо зірками. 

7 учень.  В музиці, в літературі, 

В математиці, в культурі –  

Хто у чому. А таки 

Ми засвітимо зірки. 

1 учень.   Я прийшов до школи вчитись, 

Бо поставив за мету: 

Скоро стану інженером, 

Тільки трохи підросту. 

2 учень.   Я також прийшов учитись, 

Бо вже вирішив давно: 

Стану, може, футболістом, 

Може – зіркою кіно. 

3 учень.   Скоро я навчусь писати, 

Буду так багато знати! 

Потім стану я студентом, 

А тоді вже – президентом! 

4 учень.   Буду вчитися як слід. 

Виросту – побачу світ. 

Хочу капітаном стати, 

Пароплавом управляти. 

5 учень.  Я – банкіром хочу стати: 

  Полюбляю рахувати! 

6 учень.   А я буду депутатом,  

  Бо люблю голосувати. 

7 учень.   Я в лікарні після школи 

   Всім робитиму уколи. 

8 учень.   Я в письменники подамся, 

  Або, навіть, в моряки. 

9 учень.     А я вчителькою стану, 

  Буду вчити малюків. 

10 учень.     Поки ще сказати рано, 

  Може в бізнес я піду. 

11 учень.    Я -  фотомоделлю стану, 

  Якщо  ростом підійду. 

12 учень.   Мрію стати альпіністом, 

   Коли трохи підросту. 

13 учень.   А я – парашутистом, 

   Бо полюбляю висоту. 

14 учень.   Мріємо! Мріяти не рано! 

   Роки швидко-швидко мчать. 

Якщо будемо старанні, 

Нас в школі навчать. 

Дунаєва: Ой ну вірші і я можу розказати, а чи вміють вони загадки відгадувати? Якщо 

вони такі розумні, кмітливі, і багато чому вже навчилися тоді нехай мій друг це перевірить 



Під музику виходить Буратино 

Буратіно: 

Доброго дня діти! Ви впізнали мене! Так молодці! 

Зараз я загадаю вам загадки, а ви їх розгадайте. 

Слухайте: 

 

1 учень: 

 

    Вчить читати, рахувати, 

 

І писати, і співати 

 

Всіх дітей довкола 

 

Наша люба … (школа) 

 

2 учень: 

 

    Разом стіл я і стілець, 

 

Хто вгадає – молодець. (парта) 

 

3 учень: 

 

Є чарівник у школі в нас. 

 

А ну впізнайте хто він? 

 

4 учень: 

 

Озветься – тиша йде  клас, 

 

Озветься ще раз – гомін. 

 

Що б не спізнитись на урок, 

 

Нам голос подає … (дзвінок) 

 

5 учень: 

 

Всяк школяр його шанує, 

 

Бо він пише і малює. 

 

Хто ж цей славний молодець? 

 

Це звичайно … (олівець) 

 

Буратіно: Молодці! Бувайте до нових зустрічей. 

 

Пеппі: 



Так бачу-бачу розумненькі у другій школі  дітки і співати, і танцювати вміють, і 

впоралися з такими важкими загадками. Але вони незнайомі навіть з моїми вірними 

друзями. 

Знайко: 

Якими такими друзями? 

 

Пеппі: 

    А ось з якими? 

(на сцену виходятьпідмузичнийсупровідОдиниця і Двійка) 

Одиниця: (улесливо) 

Любідрузі! Ми так хочемо з вами познайомитись! 

Двійка: 

    Вам з нами буде так весело, давайте дружи. 

Знайко: 

Діти, не потрібні вам такідрузі, вонинічого не вміють, та нічому гарному вас не навчать. 

Дружба з ними небезпечна. 

Пеппі: 

Ні, Знайко, ми все вміємо. 

Знайко: 

    А ми зараз перевіримо. 

Одиничко, до скількохтивмієшрахувати? 

Одиничка: 

   До кінця. 

Знайко: 

Добре, порахуйпальці на руках. 

Одиничка: 

    Один,… один,…один,…все! 

Знайко: 

    Усе зрозуміло! 

Знайко: 

Двієчко, а якийсьогодні день тижня? 

Двійка: 

Сьогодніп’ятниця (дивиться на годинник) 

Знайко: 

Чому? 

 

Двійка: 

Якщострілкастоїть на п’ятьцеозначаєп’ятниця. 

Знайко: 

Нічогови невмієте та не знаєте, тількишкодити можете. А хочете ми вас з собою візьмемо 

та навчимовсього, щовміємо? 

Пеппі: 

Дужехочемо! Я ніколи не ходила до школи. Візьміть мене до себе! 

Одиничка, двійка: 

    Будь ласка! 

Знайко: 

Дітивізьмемоз собою їх в нашу чудову школу? 

Діти: 

    Так. 

Знайко: 

-Діти, подивітьсякожна з них окремоцевсьоголишеодиниця та двійка, а разом…? 

Правильно «12»! Ось іздванадцятьма балами ми будемодружити. 



 

- Обіцяєте бути слухнянимиучнями, слухативчителів і виконуватистаранновсізавдання? 

Бонавчання – цедуже тяжка праця. 

 

Тоділаскаво просимо до Царства Знань! (підмузикуйдуть до дітей в зал) 

Аванесян: Дорогі першокласники, батьки вчителі сьогодні в цей урочистий день вас вітає 

директор школи Галина Олександрівна Смирнова. 

Вручення значків першокласникам. 

 

1 учень: 

Щобурок минув не марно. 

 

треба сістирівно й гарно. 

 

2 учень: 

 

Спитатихочеш -  не гукай 

 

А тільки руку підіймай. 

 

3 учень: 

 

Не базікай на уроках, 

 

Як папугачи сорока. 

 

4 учень: 

 

Прізвиськдітям не давай, 

 

А дівчаток – захищай. 

 

5учень: 

 

Бути чесним і правдивим – 

 

Важливе правило у нас. 

 

6 учень: 

 

Бути другом не зрадливим 

 

Класза тебе, ти - за клас! 

 

Шановний першокласник!  

Збирайся в перший клас. Заміниш і маму, й татка і в школу йди до нас.  

Бо тут тебе чекають стежинки «Букваря»,  

Твій клас, і дошка, й парта, й вчителька твоя.  

Ти іграшку з полиці улюблену візьми,  

Вона нам знадобиться, як попрацюєм ми.  

Тебе матуся й тато до школи приведуть.  

Роботи в нас багато – отож, у добру путь!  



Тобі, дитино, в школі учитись і рости,  

Тож май міцне здоров’я, і хай тобі щастить!  

 

(Виходитьучень) 

 

Вчитель: 

 

Аванесян:  

Батьки : 

 

Вітаємо вас ,діти з почеснимзванням ’’Школяр’’ і бажаємоноситицезвання з радістю а в 

школу ходитиіззадоволенням 

 

У вас почавсязахоплюючий шлях по країнізнань, новихвідкриттів, самостійногожиття. У 

стінахрідноїшколививжезробилиперші кроки у цікавийсвітнаук.А головне – 

відтепервчорашнідошкільнята гордо носятьвідповідальнеім’я „школяр”. 

 

Нехай у школі вам завжди буде затишно і спокійно, легко і цікавовчитися, а 

маленькіневдачібудутьлишепроміжноюланкою до нових перемог! Бажаємо бути 

зібраними, відповідальними, жадібними до знань, адже, як сказав Анатоль Франс: 

„Абиперетравитизнання, треба поглинатиїх з апетитом”. Успіхів та новихзвершень у 

навчанні! 

 

Приймітьвід нас ціподарунки. (вручаютьподарункидітям) 

 

Вчитель: 

 

Дорога класнародино! Наше свято добігаєкінця. Ми дужевдячнівсім, хтобрав у ньому 

участь, всім, хтозавітав до нас. Сподіваємось, щоцікаварозмова, теплота і 

щирістьзалишиться в нашихсерцяхназавжди. Хай злагода і мир пануютьу ваших родинах! 

А вам, любінашідіти,бутигіднимзвання школяра і щасливої дороги до світузнань. 

 

Звучитьфінальнапісня. На другомукуплетідітивиходять на сцену, співаютьприспів та 

пускаютьповітряні кульки. 

 

 

  



 

 

 

Дивовижний світ традицій… 

У Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№2 у жовтні місяці пройшло традиційне «Свято 

гарбуза». Учасниками цього дійства стали учні 1-11 

класів та їх батьки. 

Так сталося, що у цьому році воно  поєдналося зі 

святом Хеллоуіна, яке шанують в англомовних 

країнах. 

Історія Хеллоуїна нараховує тисячоліття. Невід'ємний 

атрибут цього свята – порожня гарбузова голова, яка з 

допомогою запаленої свічки перетворюється на 

світильник, що має назву ліхтар Джек. Саме гарбузами 

у цей день прийнято прикрашати своє подвір’я та вхід до будинку. Дехто висловиться, що 

в Україну це свято принесено штучно, воно не в наших звичаях. Не скажіть! В 

українських традиціях у гарбуза не менш важлива роль – його дарували небажаному 

нареченому. А скільки загадок про цей овоч! Без рук, без ніг, та на тин лізе. Без вікон, без 

дверей, повна хата людей. Та й взагалі – на гарбузовій каші діти швидко ростуть. 

Особливістю свята були карнавальні костюми. Вони зовсім не страшні, а навпаки – 

кумедні і викликали тільки захоплення та жарти оточуючих.  

Тим часом, на святі Хеллоуіна у школі ставало все цікавіше. Кожен клас із вигадкою 

оформив презентацію поробок та страв із гарбуза. Усілякі смаколики зміг покуштувати 

кожен бажаючий, навіть отримати рецепт. 

Шановні читачі, ви навіть не уявляєте скільки смачних та корисних страв можна 

приготувати із нашого українського гарбуза! 

Це було свято сонячних кольорів, веселих вогників, щасливих дітей та усміхнених 

батьків. На перервах лунала музика.  

Загальний настрій був веселим і невимушеним. 

Ті ж, хто цього року не підготував костюм, зрозуміли, що наступного року обов’язково 

перевтіляться у когось з улюблених героїв казки або міфу.  

  



Учні, учителі та батьки Скадовської 
школи №2 розуміють «Краща вакцина 
від СНІДу – інформація» 

1 грудня 2014 року – сучасна й небайдужа молодь Скадовської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2, виступила з закликом до 

української громади: «Боріться з інфекцією, а не з 

людьми»! Радою  учнівського самоврядування 

вирішено провести флеш-моб протест, у якому взяли 

участь учні, батьки та вчителі школи. Ця акція показала, 

що байдужих у школі щодо цієї проблеми немає. 

Більше п’ятисот людей  з червоними кульками у руках, 

символічно піднятими до неба сказали: «СНІДу – Ні». 

Уся школа в знак толерантності до хворих і моральної 

підтримки одягли червону стрічку-символ протесту 

проти необізнаності, проти дискримінації людей, що 

живуть з ВІЛ/ СНІД. Такий  же знак було викладено на 

подвір’ї школи із червоних лампадок у яких горів вогонь свічок, що символізує людське 

життя. Ми, учнівський, учительський, батьківський колективи школи №2 хочемо донести 

до кожного «ВІЛ через дружбу не передається»                                         Лише 

поінформованість   та особисте відповідальне ставлення до проблеми є запорукою її 

вирішення: знай, інформуй, вивчай! Краща вакцина від СНІДу – інформація Майбутнє у 

твоїх руках! 

 

 

 

 

  



 
 
 
У Скадовській 
загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
№2 починають 
виховувати 
соколів-лицарів.  

19-22 листопада 2014 року  в Карпатах відбувся перший семінар - тренінг 

Всеукраїнської учнівської організації "Сокіл".  "Сокіл" - це шлях свідомого опанування 

геройськими, лицарськими, гуманними і демократичними традиціями українського 

народу, сформованими на засадах козацького світогляду, національної гідності, високої 

самосвідомості та активної громадянська позиції, національних і загальнолюдських 

духовних і моральних цінностей та здорового способу життя; виховання духовно та 

фізично розвиненого юного покоління суверенної держави в дусі відданості Україні та її 

народу; підготовки молоді до творчої праці, військової служби та захисту України. 

Учасниками якого стали педагоги та учні 

Скадовської школи №2. 

Хвилююча мить, змістом якої стало 

підписання  Першого Універсалу 21 листопада 

2014 року про створення Всеукраїнської 

організації "Сокіл", що об’єднала більше 50 

дітей- учасників Дубинського табору, учнів та 

педагогів з Закарпатської, Львівської, 

Тернопільської, Київської, Полтавської, 

Сумської, Харківської, Дніпропетровської, 

Запорізької, Миколаївської, Івано-Франківської, 

Волинської, Рівненської, Хмельницької, 

Херсонської, Одеської областей. Скадовський 

район на тренінгу представляли педагоги та 

учні Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ стуаенів №2  заступник директора з 

виховної роботи І.М.Клименко, педагог-організатор Т.М.Корольова та учениця 9-Б класу 

Дунаєва Марія , біля меморіалу січових стрільців в день святого Архистратига Михаїла, 



прийняли урочисту присягу на вірність Україні та "Соколу" і були висвячені із врученням 

документу - сертифікату "Сокіл - куратор" та "Сокіл - лицар".  

  Ми переконанні, що молодь – це майбутнє нашої країни.  Творити майбутнє можна, 

лише знаючи своє минуле, свою історію. Виховання завжди має конкретно-історичну 

національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина 

конкретної держави. Виховання не може бути безнаціональним – воно є саме 

національним. Це шлях до формування справжніх патріотів України. 

  



Аналіз виховної роботи за 2014-2015 навчальний рік 
Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно 
важливе та невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина, 
патріота рідної землі.  

Виховна робота у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 у І семестрі 

2014-2015 н.р. була  спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» та нормативно-інструктивними постановами відносно освіти, 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженні наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243;  Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні; Концепція 

сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина».  

Проблема над якою почала працювати школа у виховній та позакласній роботі у 

2014-2015 навчальний рік: «Соціальне проектування у школі, як важливий фактор 

розвитку учнівського самоврядування, самореалізації та саморозвитку особистості».  

Мета:  створення відкритого соціалізуючого виховного простору на основі взаємодії з 

соціальними партнерами школи, через удосконалення учнівського самоврядування та 

виховання особистості громадянина – патріота держави. 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі у І семестрі у 2014-2015 

навчальному році  працювали 8 класоводів 1-4 класів, 12 класних керівників 5-11 класів, 

педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог заступник директора з ВР. 

Вся виховна робота була спрямована на виконання таких пріоритетних напрямків 

виховної роботи: формування соціальної активності, поваги до таких цінностей як 

свобода, рівність, справедливість, формування високої культури поведінки учнів, 

забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони і зміцнення здоров’я. Виховна 

система школи – це цілісний організм, який відображає спосіб організації діяльності 

учнівського, педагогічного та батьківського колективу 

Відповідно зміст виховної роботи був поділений на такі складові:  

• Складові  формування  етнічно зрілої ,  творчо - обдарованої особистості 

• Складові  формування  конкурентноздатної  соціально активної  особистості, 

здатної до самооцінки і самоствердження. 

• Складові формування Духовно – свідомої особистості 

• Складові формування  особи патріота,  творця історичного  шляху рідного  

народу 

• Складові  формування фізично-досконалої особистості,  з  розвиненою  

потребою у  збереженні  здорового  способу  життя 



• Складова моделювання і відстеження виховного середовища   

Таким чином була створена модель випускника, як особистості: 

• Я – лідер 

• Я – Україна-Всесвіт 

• Я – родина 

• Я – патріот 

• Я – здоров’я 

• Я – у соціумі 

 

Серед методів  виховання пріоритетними стали: 

з метою формування свідомості (уроки мужності, бесіди, лекції, диспути, години 

спілкування); 

формування суспільної поведінки (доручення, педагогічна вимога, громадська думка, 

створення виховної ситуації, участь у роботі органів учнівського самоврядування); 

стимулювання діяльності та відповідної поведінки (змагання, заохочення, 

відповідальності);контроль та аналіз виховання. 

 

Протягом року питання з виховання розглядалися на нарадах при заступнику директора з 

виховної роботи: «Про методичні рекомендації міністерства освіти і науки, молоді і 

спорту України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 

навчальному році» 21.08., «Про методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи 

в загальноосвітніх навчальних закладах» 03.09., «Організація роботи щодо соціального 

захисту та психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій» 15.10., «Про 

роботу з учнями, схильними до правопорушень, сім’ями, що опинилися в складних 

життєвих обставинах» 19.11., «Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних 

свят, організація роботи на зимових канікулах» 10.12.14 року. 

 

У школі створена Рада профілактики правопорушень. Протягом першого семестру було 

проведено п’ять засідань «Планування роботи на 2014-2015 н.р. постановка та облік учнів 

на внутрішкільний контроль» протокол №1 від 07.09.14р. «Аналіз карти інтересів та 

успішності девіантних підлітків» протокол №2 від 10.10.14р. «Аналіз відвідування учнями 

школи, внесення змін до виховного плану класних керівників» протокол №3 від 10.11.14р. 

«Про роботу соціально-психологічної служби з девіантними підлітками» протокол №4 від 

28.11.14р. «Підсумки роботи за перший семестр 2014-2015 н.р.» протокол №5 від 

29.12.14р. 



 

Учні, які стоять на внутрішкільному обліку 

 

 

Важливим аспектом роботи школи є підтримка та поліпшення соціально вразливих верств 

дитячого населення. Пріоритетними напрямками роботи школи з цього питання були: 

організація роботи щодо своєчасного виявлення дітей, що перебувають в скрутних умовах 

та захист прав дітей пільгових категорій; надання допомоги дітям, які перебувають в 

скрутних умовах та дітям, позбавленим батьківського піклування. 

 

 

 

Аналіз відвіданих виховних годин показав, що робота з виховання проводиться на 

належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. 21.10.2014 року у 
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2-Б класі (класний керівник Карнаухова Т.М.) була проведена година ввічливості «Чи 

ввічлива ти дитина» під час якої вчитель за допомогою театралізації залучила учнів у 

процес вирішення поставленої проблеми. 14.10.2014 року у  5-Б класі (класний керівник 

Гавриш С.П.) пройшла відкрита година мужності «Пам’ять серця» присвячена 70-річчю 

визволення України та 71-річчю визволенню Херсонської області від німецько-

фашистських загарбників. Класний керівник при підготовці до цього заходу залучила 

учнів до пошукової роботи «Доля моєї родини під час Великої Вітчизняної 

війни».11.11.2014 року відкритий виховний захід «Сучасні молодіжні субкультури» з 

використанням ІКТ у 9-А класі (класний керівник Варакіна О.М.). Учні класу 

презентували групові проекти розкривши позитивні і негативні сторони молодіжних 

субкультур. 

  

 

Моніторинг позаурочної зайнятості учні свідчить, що 64% учнів школи беруть активну 

участь у гуртковій діяльності. 

 

Аналізуючи сфери інтересів учнів слід відмітити, що вихованці віддають перевагу 

наступним спрямуванням : 

Зайнятість учнів школи у позаурочний час І семестр 2014-2015 н.р. 

 

 

Безсумнівно, запорукою  організації позаурочної активності вихованців є забезпечення  

дієвої системи гурткової роботи в школі. Станом на вересень 2014 року в школі 

організовано діяльність 10 гуртків. 
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Моніторинг зайнятості у гуртковій роботі школи І семестр 2014-2015 н.р. 

 

 

Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників, проведено два 

засідання:  «Аналіз та планування роботи творчої лабораторії класних керівників» 11.09., 

«Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості» 

05.11. 

 

У І семестрі проведено  засідання педагогічного університету для батьків 1-4 класів за 

темами: «Підтримайте дитину і ви будете пишатися  нею»  04.11 

1-4., «Виховання любов’ю»  04.12, 5-8 класи  «Як захистити дитину.( за участю 

представників внутрішніх справ) 03.11., «Роль сімї  у вихованні дитини» 02.12.,  9-11 

класи «Як зберегти найцінніше» ( диспут) за участю лікаря. 06.11., «Підліткова депресія»   

01.12. 2014 року. 

 

Поряд із традиційними формами роботи з громадянського виховання значне місце посідає 

учнівська рада, як форма учнівського самоврядування. До складу учнівської ради  входять 

старші братчики з 5-11 класів-братств. На початку навчального року закритим таємним 

голосуванням обрана голова ради учениця 11 класу Закарян Анна, яка займає посаду вже 

другий рік поспіль, складено план роботи на рік. Один раз на місяць проводиться 

засідання ради. 17.11.2014 року затупник голову учнівського самоврядування школи 

Дунаєва Марія учениця 9-Б класу стала учасницею тренінгу-семінару (Карпати) 

Всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл», де була висвячена у «Сокіл-лицарь».   
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 Протягом І семестру, згідно плану роботи впроваджувався виховний проект «Ми всі 

єдині у шкільний родині»:  

- І етап «Братерство класу – єдність школи» (вересень) 

- ІІ етап «Твій вибір – запорука успіху» (жовтень) 

- ІІІ етап «Самоврядування в дії» (листопад) 

- ІV етап «Відкрий своє серце» (грудень) 

     

У рамках виховного проекту «Ми всі єдині у шкільний родині» були проведенні 

наступні заходи: 

 06.09.2014р. у школі відбувся День здоров'я.  До свята були залучені учні 2-11 

класів та всі вчителі. Під час урочистого відкриття  вихованці мали змогу 

презентувати свої соціальні плакати  на тему: «Найбільше багатство - 

здоров’я», а учні старших класів розкрили  погляд на поняття  « Патріотизм - це 

сила духу». Усі бажаючі взяли участь у майстер-класі з важкої атлетики, під 

керівництвом вчителя фізичного виховання  майстра спорту з важкої атлетики  

Малова Євгена Михайловича. Найактивнішими класами стали 3 клас (класний 

керівник Югова Н.І.) 4-Б клас (класний керівник Чернітенко С.І.), 5-А клас 

(класний керівник Шарантай С.О.), 5-Б клас (класний керівник Шарантай С.О.), 

6-А клас (класний керівник Зуденкова І.М.) 9-А клас (класний керівник 

Варакіна О.М.), 11 клас (класний керівник Мітюхіна Н.В.) 

 у вересні 2014 року актив учнівського самоврядування Скадовської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 спільно з вчителями та батьками 

започаткували проект «Дбаємо про майбутнє України», у рамках якого 

почалося створення «Галявини казок». Найактивнішими учасниками по 

благоустрою подвір’я школи стали учні та батьки 5-А класу класний керівник 

Шарантай Світлана Петрівна та 5-Б класу класний керівник Гариш Світлана 

Петрівна. 

 у вересні у школі відбувся арт-квест  «Стіна дружби». Учні школи вирішили 

самовиразитися через художній Арт – квест і створити «Стіну дружби» спільно 

з дітьми прибувшими  з зони АТО. 

 01.10.2014 року у нашій школі традиційно пройшов благодійний осінній 

ярмарок усі кошти зароблені класними колективами на заході були 

використанні на підписку літератури  для шкільної бібліотеки. 

Найактивнішими класами стали 5-А клас (класний керівник Шарантай С.О.)  11 

клас (класний керівник Мітюхіна Н.В.) 

 02.10. 2014 року у школі  відбувся флеш - моб «З єдиною Україною в серці». 

Учні, учителі, батьки об’єдналися у дружній шкільній родині і створили на 

подвір’ї школи прапор нашої держави. Слід відмітити активну участь усіх 

класів школи, класних керівників та батьків. 

 31.10.2014 року військово-патріотична спортивна гра "Зірниця-2014".  У 

змаганнях взяли участь три збірні команди 5-9 класів.  Учні демонстрували 

військову виправку в конкурсі «стройова підготовка». Знання школярів з історії 

Українських Збройних сил перевірялися у воєнно-історичному конкурсі. 

Учасники гри показали свою спритність на етапі «швидкісний біг».  Вміння 

працювати в команді учні демонстрували в естафеті «човниковий біг». Свої 



знання та навики   з  надання першої допомоги учасники змагань мали змогу 

показати на етапі «долікарська допомога».  

Переможці визначалися в кожному виді змагань та в загальному заліку гри. 

З найкращим результатом всі випробування пройшли команди, які і стали 

переможцями  військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»: 

- І місце  виборола команда «Легіон» капітан команди учениця 9-Б класу 

Дунаєва Марія 

- ІІ місце посіла команда «Динаміт» капітан команди учень 7-А класу 

Буланжаклі Георгій 

- ІІІ місце зайняла  команда «Патріоти» капітан команди учень 6-А класу 

Перевізний Денис 

-ІVмісце отримала команда «Третя рота» капітан команди учениця 9-А класу Лі 

Наталя 

 03.11.2014 року школі розпочалася реалізація  проекту  «Запали свою зірку». У 

ході якого учні  1-4 класів спільно з  5,6,7 та 9,10,11 класами організовували 

експозицію виставки художніх робіт «У кожній дитині сонце» у якій  розкрили 

тему героїзму та мужності української нації. Тиждень юних митців завершився 

майстер-класом художників школи, які протягом дня зуміли створити 

неповторні картини. 

 11.10. 2014 року 13 учнів 10 класу Скадовської загальноосвітньої школи №2 

пройшли місцями бойової слави воїнів підпільного та партизанського рухів 

періоду Великої Вітчизняної війни, які діяли на території Херсонщини. Учні 

вшанували пам’ять героїв земляків, поклавши квіти біля пам’ятників загиблих 

героїв - партизанів поблизу сіл Промінь та Мала Андронівка Скадовського 

району. 

 Жовтень-грудень активно працював майданчик дружби з дитячими садками 

«Теремок» та «Казка». Активними учасниками цих заходів  стали учні 5-А 

класу, 5-Б класу, 6-А класу, 7-А класу, 8-Б класу, 11 класу. 

 З 8 по 12 грудня у нашій школі  в рамках проведення тижня права у школі 

започаткований перфоманс  «Серце віддаю Україні» метою якого є творче 

переосмислення дітьми таких важливих понять права дитини, права людини. 

Під час якого учні з кожного класу розмалювали новорічну ялинкову прикрасу 

написавши про свої права.  Не залишилися в стороні й учні 1-4 класів, які з 

задоволенням намалювали уривки з казок в яких знайшли порушення таких 

важливих прав: на освіту, на відпочинок, на піклування, на життя та ін. 

Відвідуючи дитячий садок «Теремок», «Казка»  старші учні  школи  

сформували з дитячих малюнків - дайджест на тему: «Право через казку», за 

яким так легко навчати малюків у дитячому садку. 

 Серед учнів 5-11 класів був проведений інтелектуальний марафон «Ерудит».  

Серед учнів 5-6 класів І місце посіла Котлярова Катерина учениця 6-А класу, ІІ 

місце Плотник Данна учениця 6-А класу, ІІІ місце Домницька Анастасія 

учениця 5-Б класу. Серед учнів 7-8 класів І місце отримав Герасимов Олександр 

учень 7-А класу, ІІ місце Батейко Володимир учень 7-А класу, ІІІ місце Гончар 

Віктор учень 7-А класу. Серед учнів 9-11 класів І місце посів Паламарчук 

Роман учень 10 класу, ІІ місце Дунаєва Марія учениця 9-Б класу, ІІІ місце 

Закарян Анна учениця 11 класу. 

 



Не залишалися без уваги адміністрації школи питання організації системи контролю за 

організацію чергування по школі, проведення трудових десантів, робота  з безпеки 

життєдіяльності учнів. Так, аналізуючи даний напрям роботи можна вказати: 

Кращими ділянками у школі визнано ділянки : 5-А та 5-Б класів ( класні керівники 

Шарантай С.О., Гавриш С.П.); 10 класу ( класний керівник Буланова І.М.), 11 класу 

(класний керівник Мітюхіна Н.В.) 

 Кращими черговими класами визнано 9-А клас ( класний керівник Варакіна О.М.); 

11 клас ( класний керівник Мітюхіна Н.В.). 

 Рейтинг класів за рік дав наступні показники: класом «громадянської активності» 

визнано 11 клас (класний керівник Мітюхіна Н.В.), клас правопорядку 5-Б клас 

(класний керівник Гавриш С.П.), номінацію «оксамитові серця» отримав 3 клас 

(класний керівник Югова Н.І.), клас «зразкової естетики» 2-Б клас (класний 

керівник Гаєвська В.М.);  

 

(Клас) Класний керівник Загальна сума балів (за І семестр) 

Початкова школа 

1-А Тананіко Зінаїда Григорівна 78 балів 

1-Б Касацька Світлана Миколаївна 70 балів 

2-А Гаєвська Валентина Миколаївна 78 балів 

2-Б Карнаухова Тетяна Михайлівна 82 балів 

3 Югова Наталя Іванівна 96 балів 

4-А Кравченко Алла Михайлівна 76 балів 

4-Б Чернітенко Світлана Іванівна 79 балів 

Класи ІІ ступеня 

5-А Шарантай Світлана Олександрівна 111 балів 

5-Б Гавриш Світлана Петрівна 104 балів 

6-А Зуденкова Інна Миколаївна 79 балів 

6-Б Сущенко Лариса Миколаївна 70 балів 

7-А Серьогін Олександр Олександрович 76 балів 

7-Б Харламов Костянтин Андрійович 39 балів 

8-А Бабенко Інна Степанівна 110 балів 

8-Б Кухарчук Ангеліна Володимирівна 110 балів 

Класи ІІІ ступеня 

9-А Варакіна Оксана Миколаївна 110 балів 

9-Б Овдієнко Світлана Петрівна 89 балів 

10 Буланова Ірина Михайлівна 85 балів 

11 Мітюхіна Наталія Василівна 126 балів 



 

 

 

Значна роль  педагогічним колективом було приділено організації учнівського 

самоврядування. Так, показовим став загально шкільний проект« Братерство класу-єдність 

школи» найбільш активними виявилися класи 5 - А класс ( класний керівник 

ШарантайС.П.), 5 - Б клас ( класний керівник Гавриш С.П.), 6-А клас ( класний керівник 

Зуденкова І.М.), 6 - Б клас ( класний керівник Сущенко Л.М), 8 - Б клас ( класний керівник 

Кухарчук А.В.), 9 - А клас ( класний керівник Варакіна О.М.), 11 клас (класний керівник 

Мітюхіна Н.В.) . 

Але разом з досягненнями залишаються проблемними наступні аспекти діяльності 

педагогічного колективу   

 Налагодження системи співпраці  з батьківською громадськістю під час проведення 

годин родини, днів відкритих дверей для батьків. 

 Налагодження системи контролю за відвідуванням учнями школи та 

вдосконалення індивідуальної роботи класних керівників з девіантними підлітками 

учнями. 

  

На основі аналізу виховної роботи у 2014-2015 н.р. необхідно реалізувати наступні 

завдання: 

 Спрямувати виховну діяльність школи на забезпечення  моделі виховної роботи 

школи творчого розвитку особистості через діяльність класів – братств. 

 Забезпечити системний контроль за формуванням моделі  виховного середовища 

школи. 

 Забезпечити втілення заходів щодо вдосконалення системи внутрішкільного 

контролю за відвідуванням учнями школи із обов’язковим щотижневим аналізом 

роботи  на рівні школи, органів учнівського самоврядування.                                                                           

 Спрямувати виховну діяльність у класах - братствах на подальше вдосконалення 

моделі виховної діяльності, по розробці спеціалізації класів  за напрямами роботи. 
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 Продовжити  впроваджування у виховний процес проектні технології спрямовані 

на культивування у вихованців потреби у саморозвитку, самовдосконаленні, 

готовності до життєдіяльності у сучасному світовому економічному просторі. 

 Тримати на постійному контролі питання відвідування учнями школи, 

забезпечення правової освіти учнів на основі ведення   карти правової свідомості 

учнів школи. 

Сприяти створенню умов для творчого розвитку вихованців, активному залученню учнів 

до позашкільної діяльності. 


