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Історія твориться   на наших очах           
      Відзначення другої річниці Революції гідності відбулося на уроці – діалозі  « Революція гідності : 
як це було…» . Захід був проведений  для  розширення знань  про події, що відбувалися з 21. 11.2013 
по лютий 2014 року, з метою формування  у школярів ціннісного ставлення до України, прав та свобод 
людини,європейського вибору українців.
     Учні під керівництвом педагога – організатора Гудими І.А.  пройшли етапами Єврореволюції, зга-
дали основні події  тих 94 днів. Школярі старших класів читали вірші,присвячені учасникам цих  по-
дій, згадали Рівненських героїв, які полягли у цих боях, 
вшанували пам’ять Небесної  сотні під пісню « Пливе 
кача» .
  Герої  не вмирають! Стихає біль, а пам’ять буде вічно!

 30 жовтня наймолодші учні свят-
кували День початкової школи. 
Цю сходинку долають усі учні , 
котрі переступили поріг будь-якої 
загальноосвітньої школи. Тут роз-
починається цікава та захоплюю-
ча дорога у країну Знань.
      Напередодні діти запросили до 
школи своїх рідних. Батьки мали 
змогу у цей день відвідати від-

криті уроки у своїх школярів . Виставка дитячих та батьківських 
робіт показала наскільки талановиті діти та їхні батьки. А дитячий 
флеш - моб висвітлив найзаповітнішу мрію дітей -« МИР». Під час 
перерв діти виконували народні ру-
ханки. Усний журнал « Рідну зем-
лю ,де живемо ,Україною зовемо» 
учні підготували по сторінках : « 
Україна –наша держава» ( 4 кл.)., « 
Народні символи» ( 3 кл.), « Україн-
ська мова солов’їна» ( 2кл.), « Укра-
їнська поетична сторінка» ( 1 кл.).

День початкової школи

Святий Миколай у школі
Стор.3

Гордість школи
Стор. 4
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Добродійна акція
      Напередодні дня Зброїних Сил України у школі про-
ходила акція "Подаруй радість захиснику України". Про-
тягом 10 днів учні збирали засоби першої необхідності 
(мило, носки, шампунь, зубна паста, щітка) та сувеніри 
і  подарунки (малюнки, шоколадки, згущене молоко, цу-

керки, обереги). Всі вони 
були розподіленні у 3 по-
силки нашим односель-
цям, які перебувають у 
зоні АТО: Забрідньому В., 
Фаєвському В., Хмелюку М. У понеділок до школи завітав За-
брідній В., який на декілька днів був у відпустці. Його дочка 
Христина навчається у 1-му класі. Директор школи Барабан 
Н.І. передала посилку від учнів.

    У рамках Місячника оборонно – масової роботи 4 груд-
ня проведено змагання серед хлопців « Нумо,хлопці!», з 
метою формування життєво важливих рухових навичок 
та вмінь,ціннісного ставлення особистості до себе, зокре-
ма, розвивати почуття дружби, колективізму, взаємови-
ручки, прищеплювати прагнення до занять фізкультурою.
    Змагалися дві команди « Дужі», «Силачі». Перемогла 
команда « Силачі», рахунок 181:109.Відмічається фізич-
на підготовка: Грицайчука А., БратчукаД., Марковича Р., 
Михайлишина Н..

Гартуємось фізично

Страшні 1932-1933 роки. ..
Щороку учні Михайлівської ЗШ I-IIст. запалюють свічки 
пам’яті мільйонам жертв Голодомору   . Їм – неоплаканим і не-
відспіваним… Їм – похованим без труни і молитви… Позбавле-
них могили й шани-  був присвячений урок- реквієм  « Жнива 
скорботи» .
    Учні ознайомилися з жахливими фактами геноциду окупа-
ційної влади проти українського народу , використавши літе-
ратурну виставку та 
передивившись до-

кументальний фільм « Голодомор 1932-33. Цифри та фак-
ти.». Під час уроку були використані спогади очевидців 
цього часу, процитовано їх.   
  У запізнілій жалобі  схилили голови та запалили світло 
свічок – частинки вічного. 
Пройдуть роки, минуть десятиліття, а  трагедія 1932-33 
років все одно хвилюватиме серця людей. Це історія Укра-
їни.

Свіча пам’яті
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Новорічні святкування
    Нам свято веселе зима принесла, зелена ялинка у гості прийшла.
    Традиційними стали Новорічні святкування у школі. Напередодні Нового року, 30 грудня, відбувся 
ранок для учнів 1-5 класів.На театралізованому дійстві були костюмовані герої : Червона Шапоч-
ка, Маша, Медвідь, Черепаха,Кіт Базіліо, Лисиця Аліса, Параска,Палажка,Солоха,Чорт. Прийшли та 
принесли на свято подарунки Дід Мороз та Снігурочка. Діти водили хороводи, танцювали.
     В учнів старших класів на Новорічному бал – маскараді панував веселий настрій. Новорічна   

пригода, якою розпочався вечір, заінтригувала усіх сво-
єю таємничістю і бурхливістю розгортання подій.  При-
сутніх урочисто вітали Дід Мороз і Снігурка ( Андрій 
Порученко та  Мар’яна Доманська).Чарівні ведучі свята 
Ірина Табачук та Олексій Кравець намагалися незвично 
представити кожен номер.Дійство, яке відбувалося, при-
несло глядачам незабутні хвилини радості та хорошого 
настрою з новорічного дійства. Баба Яга, Солоха, Прин-
цеса, король. Королівна,Циганка, куми веселили гостів 
свята і дарували новорічний настрій.
     Учні 6 – 9 класів 
підготували цікаві 
номери і концертну 
програму.

     Вишукані новорічні костюми, гарний настрій учасників і гля-
дачів стали запорукою добре проведеного вечора.
     На завершення вечора проведено Новорічну лотерею.
    З Новим роком і Різдвяними святами!
    Будьте здорові та щасливі. Бажаємо в добрі прожити 2016 рік!

                            Житкова С. та Маркович І.

     Найулюбленішим святом дітей є свято Миколая.Святий Мико-
лай вже понад 500 років обдаровує дітей своєю ласкою, добротою.
Діти писали листи з найзаповітнішими проханнями. Вони проси-
ли миру та злагоди, волі, добробуту.На свято до школи завітав Ми-
колай з ангелами. Чорти   неслухняним дітям роздавали різочки. 
Миколай роздавав солодощі.
     

    13 грудня учні 7 – 9 класів провели Андріївські вечорниці. Ве-
дучі розповіли присутнім про звичаї та традиції  українського на-
роду, про вечір напередодні Андрія.
    На свято завітали Параска з Палажкою та Стецько з Уляною. 
Також учасники вечора та гості співали пісні, ворожили, танцюва-
ли. Особливо цікавим та веселим було дійство « Кусання калити». 
Кожен хотів приїхати на коцюбі до калити, щоб її вкусити. Але це 
досить складно,адже треба було високо стрибати, та ще й писар 
малював сажею. Вдалося вкусити  калиту лише Андрієві  Пору-
ченку (Стецьку).Під веселу музику калитою  та варениками при-
гощалися гості вечора.                              

Прос Вікторія

Святий Миколай у школі

Андріївські вечорниці
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Всеукраїнський тиждень правових знань
7 - 11 грудня

Майбутнє наше - то лиш наша справа, 
Лиш наших рук, і совісті, й ума.
Кивать на когось - ми не маєм права 
Та і кивать на кого нам нема.

     В Михайлівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів за останні 
роки склалась певна система правової роботи з учнями та громад-
ськістю. Під час проведення правового виховання педагогічний 
колектив школи охоплює широкі верстви населення - учнів, бать-
ків, учителів. Правова освіта забезпечує зростання самосвідомос-
ті учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Консти-
туції і Законів України. Учні вчаться розуміти права і обов’язки 
і їх виконувати в реальному житті.  Класні керівники у бесідах 
по превентивній освіті протистоять злочинам і правопорушенням 
учнів у суспільстві. 

    Одним із шляхів профілактики девіантної поведінки з метою гуманізації простору дитинтсва є 
правова освіта та виховання. Питання профілактики правопорушень і злочинів серед школярів систе-
матично розглядаються на педрадах, батьківських зборах. Цікавою формою є анкетування за темою 
«Молодь і протиправна поведінка» (8 клас), « Чи знаєш ти закони рідної держави» (7 клас).
      Класні керівники згідно виховних планів проводили виховні години: «Здоровий спосіб життя» 
(9 клас), «Здоров’я і спорт поруч ідуть» (8 клас), «СНІД можна попередити, а не лікувати» (7 клас).   
Цікаво і змістовно пройшла акція «Митецтво протів наркотиків» (7 клас), та розмова в колі « Дія ні-
котину на організм людини» (9 клас). 
    Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи,  робота Ради 
профілактики, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного 
часу.  
    Під час тижня правових знань змістовно було проведено вікторину «Знавці правознавства» між 
учнями 8 та 9 класів,  та правознавчі розваги.  Година спілкування «Права дітей і неповнолітніх» мала 
на меті виховувати в учнів законослухняність, повагу до правових норм громадянського суспільства, 
розвинути уявлення про права неповнолітніх у світі.
   Кожен, хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті.

Гордість школи
  Обдарована дитина - знахідка для батьків, вихователів та вчителів. Такі діти - талановиті організа-
тори, успішні конкурсанти, гарні оратори та умілі творці. Вони є в кожному класі, й часто саме вони 
стають локомотивом, тримаючись за який, рухається уперед весь клас. Таких дітей ми хочемо бачити 
якнайбільше  у школі. Але такий результат ми бачимо тільки 
тоді, коли учень і вчитель знаходять спільний інтерес. 
    Нашими зірочками  стали Кравець Олексій (8 клас) та Ка-
лашнікова Тетяна (5 клас). Ці учні підтвердили міцні знання 
з найулюбленіших пледметів. Таня зайняла 3 місце у ІІ етапі 
Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім.П.Яцика (вчи-
тель Барабан Н.І.). Олексій виборов у ІІ етапі  районних олім-
піад аж 2 призових місця, а саме : 2 місце з біології (вчитель 
Конашевська В.Д.) та 3-тє місце з географії (вчитель Павлюк 
Н.І.). 
Бажаємо їм подальших успіхів у вивченні даних предметів.


