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День Соборності  

України 

  З метою формування національної свідомості школярів, виховання у 

них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня Соборності 

України 22 січня 2018 року в школі організовано та проведено заходи. 



Олімпійське лелеченя 

Міжнародний день пам'яті 

жертв Голокосту 

   В 1-х -11 –х класах були проведено 

інформаційні години з теми «Факти про 

Голокост». Для учнів 7-х - 8 -х класів 

було організовано круглий стіл з 

питання «Трагедії Бабиного Яру».  

Також учні школи відвідали в центрі 

Мінора музей «Пам’ять єврейського 

народу  та Голокост в Україні».  

     За результатами випробувань в олімпійській вікторині та 

комплексній естафеті перемогу отримали учні 6-Б класу. Перемогу в 

рухливій грі Артбол здобули учні 6-В класу. Загальне І місце виборола 

команда 6-Б класу. Вітаємо! 



Вшанування пам'яті  

Героїв Крут 

   В 1-х -11-х класах було проведено єдину 

виховну годину «Ніколи Україні не забути 

цих юних душ нескорений політ». 

Завершенням заходів в цей день була 

зустріч учнів 10-11 класів з 

представниками Національної Гвардії 

України в/ч 3054, на якій діти дізналися 

про патріотичний подвиг та любов до 

рідної Батьківщини юних героїв.  

Профорієнтаційний захід ДНУ 

   З економічного факультету вчителі ДНУ Бондаренко Н.М. та Гордєєва-

Герасимова Л.Ю. провели для учнів 11-их класів профорієнтаційний 

захід, на якому познайомили учнів із специфікою навчання на цьому 

факультеті, з умовами вступу. 



Профорієнтаційний захід ДПТНЗ 

   Викладачі ДПТНЗ «Дніпровське вище 

професійне училище будівництва» зустрілися з 

випускниками 9-х та 11-х класів запросили на 

навчання за різними спеціальностями, та 

розповіли про умови продовження навчання в 

вузах.  
Волейбол 

   На спортивній базі СШ №134 відбувся районний турнір з волейболу в 

рамках Ігор «Дніпра» серед хлопчиків 2004 р.н.  

                          Наша збірна школи посіла ІІ місце.  

"Вокальне шоу" 

   Святковий настрій подарували всім присутнім учні 5-х, 6-х та 7-х класів 

під час шкільного конкурсу . Талановиті діти створили справжнє пісенно-

танцювальне видовище!  



Акція «Годівничка» 

       В рамках роботи дитячої 

організації «Добрик» з метою 

розвитку гуманного ставлення до 

птахів, підвищення мотивації до їх 

охорони в початковій школі було 

організовано акцію «Годівничка».  

Підготовчі заняття для майбутніх 

першокласників 

   З метою демонстрації «першачкам» 

яскравості шкільного життя, 

пробудження зацікавленості до 

навчання, до пізнання нового, 

проходять традиційні «суботи 

першокласників» в нашій школі.  

   У рамках підготовки дітей організовано низку різнопланових занять: 

хореографії, англійської мови, інформатики та плавання у шкільному 

басейні – все це сприяє формуванню комунікативних умінь, засвоєнню 

елементарних знань з різних освітніх галузей. 



Нарада при директорі 

   Змістовною і цікавою для наших педагогів була інформація 

лікаря-уролога КЗ «Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР 

Безценної Ю.В. про реформи, які очікуються в медичних 

закладах міста.  

Районний конкурс читців поезії 

Придніпров'я 

   Проведено районний конкурс читців поезії  "О 

рiдне слово, хто без тебе я?" Учасники від 

школи: Стешенко М., Нікітіна А., Булієнко С. 

   У ході наради педагогічний колектив було ознайомлено  із станом 

травматизму та підсумками профілактичних заходів щодо 

попередження нещасних випадків в навчально-виховному процесі в І 

семестрі 2017-2018н.р., рівнем захворюваності на грип та ГРВІ у 

області, місті, навчальному закладі, діяльністю педагогічного 

колективу в напрямку забезпечення порядку і дисципліни на перервах.  



Тиждень безпечного Інтернету 

    Протягом тижня відбулися різноманітні 

заходи: виховні години «Кращий Інтернет 

починається з тобою»; учні 7-х – 8-х класів 

створювали постери про вплив Інтернету 

на дітей; учні 5-х – 6-х класів стали 

учасниками конкурсу малюнків «Мій 

надійний помічник». Старшокласники 

створювали презентації «Я в Інтернеті». 

Учні початкової школи переглядали відео 

«Безпека в Інтернеті» та визначали 

правила користування Інтернетом спільно 

з психологом школи. Наприкінці тижня 

соціальним педагогом було проведено 

тренінгові заняття «Створюй, спілкуйся та 

поважай» для учнів 7-х – 10-х класів. 

Міський конкурс  
   Учні 6-Б класу стали 

лауреатами у районному етапі 

міського конкурсу «Відкрий для 

себе Україну», який проходив у 

ЦХЕТУМ. Діти достойно 

виступили, показали високий 

рівень знань про рідний край. З 

можливих 55 балів наша команда 

отримала 49. 

      Вітаємо наших учасників! 



"Земля-наш спільний дім" 

   На базі районного Будинку творчості 

відбувся районний етап міського 

конкурсу. Команда лідерів 8-х - 10-х 

класів презентувала агітаційний виступ 

за темою «Хай же щастя на планеті і 

краса вирує, бо людина на землі мудра 

хазяйнує», в якому діти розкрили 

досвід роботи школи в екологічному 

напрямку щодо збереження й 

збагачення природних багатств.  

Профорієнтаційний урок 

   Заступником начальника відділу 

Дніпровського міського центру 

зайнятості Шиліновою Мирославою 

Миронівною проведено 

профорієнтаційний урок «У світі 

професій» для випускників 9-х, 11-х 

класів. Діти із задоволенням пройшли 

тестування по виявленню нахилів, по 

визначенню рівня мислення та уваги.  

Чекаємо результатів конкурсу 

Диспут 

   Для учнів школи відбувся диспут «Як 

перемогти невпевненість у собі». Учні 

дослідили поняття «везіння» і 

«самооцінка», різні види, акцентували 

увагу на значенні формування адекватної 

самооцінки. Вчилися правильно оцінювати 

себе та міркували про 13 способів підняття 

власної самооцінки.  



"Патріот" 

115 учнів школи взяли участь у Всеукраїнській грі  

Найкращі спортивні досягнення 

Дніпра-2017 

В приміщенні Menora Grand Hall; 

"Дом Пчёлкина" відбулася церемонія 

нагородження, яку щороку 

проводить Управління спорту 

департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради. В 

номінації "Кращий вчитель фізичної 

культури" було нагороджено учителя 

фізкультури нашої школи, 

координатора проекту "Школа 

олімпійської освіти" Михайлову 

Вікторію Дмитрівну. Вітаємо! 

«Масляна»  

   Учні 9-11 класів побували на святі у 

Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. Викладач 

кафедри кримінально-правових 

дисциплін Шалгунова С.А. провела 

цікаву екскурсію університетом, 

розповіла про нові факультети, на які вже 

в цьому році можна буде вступити.  



"МАЙДАНС" 

   Відбувся один з улюблених 

шкільних конкурсів, який став 

найкращим за останні кілька років. 

Учнівські колективи 5-10 класів 

разом з батьками та вчителями 

наполегливо працювали над 

підготовкою номерів за різними 

танцювальними жанрами. 

Фотовиставка  

   З метою популяризації добрих справ 

серед школярів молодших класів у школі 

пройшла фотовиставка за темою «Добре 

роби – добре й буде». Діти показали на 

виставці світлини з сімейних альбомів, які 

були сповнені добра, допомоги, підтримки, 

турботи, піклування. 



Районний фестиваль дитячої 

творчості 

   У районному Будинку творчості дітей 

та юнацтва проходив районний 

фестиваль «Зоряне коло» у жанрі 

«Вокал, вокальні ансамблі, 

інструментальна музика» Вітаємо 

наших зірочок: Бурцева Кирила та 

Пелих Софію з вдалим виступом!  

Обласний конкурс 

   В "Дніпропетровському 

обласному центрі науково - 

технічної творчості та 

інформаційних технологій 

учнівської молоді" проводився 

обласний конкурс "Мирний 

космос". Учениця 9 - Б кл. Булієнко 

Софія посіла І місце в секції 

"Космічна біологія та медицина". 

Учениця 9 - Б кл. Романовська 

Анастасія посіла І місце в секції 

"Людина. Духовність. Всесвіт".  

        Вітаємо з перемогою! 
Школа імені П'єра де Кубертена 

   Під час Генеральної Асамблеї Міжнародного Комітету П’єра де 

Кубертена (CIPC) 20 січня 2018 року в Олімпійській столиці Лозанні 

Рада CIPC погодилася визнати школу № 142 міста Дніпро членом 

Міжнародної мережі шкіл П’єра де Кубертена та надала дозвіл на 

використання імені Pierre de Coubertin в офіційній назві школи.  

Нашу школу було включено до 

Міжнародної мережі шкіл 

П’ЄРА де КУБЕРТЕНА!  



   З ранку було проведено лінійку для учнів 

6-10 класів «Герої не вмирають». Хвилиною 

мовчання вшануванні на пам’ять загиблих 

на Майдані. Дітям було показано 

документальний фільм «Небесна Сотня. 

Зима, що нас змінила». Класними 

керівниками були проведені бесіди « На 

варті наших душ – Небесна Сотня», «Герої 

не вмирають», « Небесна Сотня на сторожі 

гідності». У шкільній бібліотеці працювала 

тематична виставка. 

Загальношкільний батьківський 

всеобуч 

  Відбувся загальношкільний батьківський 

всеобуч з морального виховання «Як 

навчитись робити правильний вибір». 

Соціальний педагог Біла Н.В. розповіла 

про проблему правильного морального 

вибору учнів й причини, які призводять до 

цього. 

Творчий конкурс 

   В рамках Тижня естетичного 

виховання було проведено творчий 

конкурс для учнів 5х класів «Ми їдемо 

на ярмарок». П’ятикласник вчилися 

робити мотузочку, розписували 

горщики, плели коси, весело 

танцювали у запальному 

танцювальному конкурсі.  

Заходи із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 



Олімпіада  серед учнів 3-х класів 

Олімпіада серед учнів 2 -х класів 

Конкурс знавців української мови 

між учнями 1-их класів Виставка зошитів 

Конкурс між  учнями 4-их класів 

Виховна година  

«Мови рідної чарівність» 

Мовний турнір 

Декада української мови 

в початковій школі  



Міський семінар-практикум для вчителів 

хімії та біології «Наскрізне екологічне 

навчання та виховання» 

   Для гостей семінару було організовано огляд інноваційно-методичних 

матеріалів школи еколого-економічного профілю з випереджаючої 

освіти для сталого розвитку, фотовиставку «Добро в твоєму серці», 

виставку дитячих робіт з вторинної сировини. 

   Директор школи Хмеленко Л.В. розповіла про інновації в управлінні 

загальноосвітнім навчальним закладом. Заступник директора Данюшина 

Л.М. поділилась досвідом роботи   школи щодо створення умов для 

розвитку  екологічної освіти  учнів 

   Мета семінару: презентація інноваційної діяльності школи еколого-

економічного профілю; ознайомлення із системою дослідно-

експериментальної роботи обласного рівня «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний 

процес» . 



Тиждень естетичного виховання  

Засідання педагогічної ради Черга денна : 

1.Про початок громадського обговорення щодо присвоєння школі імені 

П'єра де Кубертена . Координатор проекту - Михайлова В.Д.  

 2. Затвердження Положення премії ім. Павла Ніконова. Заст.дир. з 

вих.роботи Біліченко С.П. 3. Про організоване завершення 2017/2018 

н. р. та особливості проведення ДПА. Заст. дир.з НВР Данюшина Л.М.  



Призер ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу 

Міжнародний день річок 

   Вчителі та учні початкової школи 

вирішили підтримати екологічне 

свято. В рамках роботи «Екологічної 

варти» було створено ряд заходів, 

направлених на вивчення річок, їх 

флори та фауни, а також на захист 

водойм чистоти їхніх вод. 

Відбірковий тур міських змагань з 

баскетболу 

Склад команди: Гуєвська О.,Жиган 

А.,Кучеренко Є., Кундій Є. 

         Вітаємо ученицю 5-Г кл. Овчаренко 

Ганну та її наставника Скоробогатову О.А. з 

призовим ІІІ місцем у секції «Нова космічна 

казка». 

Пишаємося та зичимо подальших успіхів та 

натхнення! 


