
 
Інформаційно-методичне видання Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного 
профілю» Дніпровської міської ради  

 (виходить щоквартально) 

 1 Вересня 

 День міста 

 Олімпійський тиждень 

 Тренінг «Творець власного життя» 

 Патріотична гра «Сокіл» 

 Олімпійський урок з Чемпіоном Світу 

 Школа і поліція 

 Міжнародний день миру 

 Шкіряний м'яч 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар 

 Шкільне подвір'я – своїми руками 

 Благодійний ярмарок 

 День козацтва та День захисника України 

 Засідання творчої групи 

 Нова Українська Школа 

 День відкритих дверей 

 Фестиваль футболу 

 Тиждень художньо-естетичного циклу 

 100 років від дня народження В.Сухомлинського 

 Міський науково-практичний семінар 

 Комісія з контролю за якістю харчування 

 Правила безпеки під час осінніх канікул 

 



1 вересня школа радо відкрила двері для своїх вихованців. Майбутні 

випускники - одинадцятикласники для першачків організували чудову 

розважальну програму «З Україною в серці». На святі малюки брали участь в 

розважальних та інтелектуальних конкурсах, переглядали виступи шкільних 

творчих колективів. Фіналом свята для учнів став святковий флешмоб!  

 День знань 

Святковий концерт  

до Дня знань 

   Для учнів 2-х класів 1 вересня 

розпочалося святковим концертом в 

актовій залі.  

   Учні 6-их та 7-их класів зібралися 

разом на шкільному спортивному 

майданчику, щоб цікаво розпочати  

новий навчальний рік. Школярі стали 

учасниками захоплюючого шкільного 

квесту. 

Замість урочистої лінійки до Дня знань ‒ 

квести. 



День міста 

 "Дніпро-Фітнес-Штурм" 

Олімпійський тиждень 

    Ранок Олімпійського тижня розпочався  творчою 

працею: виготовленням учнями 11-х-10-х кл. 

постерів "Підведись з дивану!"  

Ось і довгоочікувана подія – 

відбувся майстер-клас з 

волейболу від вихованців та 

тренерів ДВУФК. Учні були у 

захваті від майстерності юних 

спортсменів!  

Продовжили свято спорту змагання з перетягування 

канату між найсильнішими хлопцями школи – 

учнями 9х-11-х кл. 
Загальне фото на 

пам'ять - щорічна 

традиція та 

задоволення. 

Учні школи взяли участь у фітнес - марафоні. Було дуже круто і драйвово! 

 Зі святом, любий Дніпро! З Днем міста усіх!  

 



Тренінг  

«Творець власного життя» 

   Підлітки працювали над створенням та формуванням позитивної «Я – 

концепції». Під час відвертого спілкування учні отримали інформацію та 

радилися щодо способів підвищення самооцінки. 

  

  

Патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

На водно-спортивній базі КПНЗ «Міська флотилія юних моряків і річковиків» 

ДМР пройшло урочисте відкриття міського етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» . Учні нашої школи  були 

учасниками  цієї події. 

Олімпійський урок з Чемпіоном Світу 

   Справжня несподіванка та яскраве  свято  очікувало на наших учнів в школі. 

Олімпійський урок для них провів Чемпіон Світу з фехтування, дніпрянин Богдан 

Нікішин. 



Школа і поліція 

   У 1-х кл. була проведена бесіда «Дитина та автомобільний транспорт», у 2-х – 

«Безпечна дорога до школи», а в 6-А кл. – «Розв'язання конфліктів мирним 

шляхом». Заняття провела шкільний офіцер поліції Переясловець І.О. 

   З вересня 2018 р. починає діяти програма «Школа і поліція», метою якої є 

створення безпечного середовища, зменшення злочинності у школі, сприяння 

партнерству між школою і поліцією, формування позитивного сприйняття поліції 

громадою. 

Міжнародний день миру 

Відбувся челендж «Під мірним небом. Передам естафету миру» для учнів 1-х -11-х  

кл. Учні 11-х кл.  виготовили іменних голубів і передали символ миру учням 6-7 кл., 

які підхопили цей виклик пісенним та танцювальним флешмобом.  8-мі класи 

прийняли естафету і теж зробили свій внесок у спільну ідею – зняли відеоролик із 

закликом про мир на Землі. Челендж покотився далі … 

Нам потрібне мирне небо 



Центральний  

Олімпійський урок 

   Дебют школи у презентації власної 

локації вдався!! За запрошенням 

відділення НОК України в 

Дніпропетровській області команда  взяла 

участь в Олімпійському уроці в якості 

презентації власної локації представника 

України у Міжнародній мережі Шкіл 

П'єра де Кубертена! 

Турнір з футболу 

   Учні школи прийняли 

участь у вже традиційному 

шкільному турнірі з футболу, в 

якому зайняли ІІІ місце.  

Вітаємо! 

   Відбулися відбіркові 

зональні міські змагання з 

футболу. Вітаємо нашу збірну 

2007 р.н. з виходом у фінал 

міських змагань!  

Шкіряний м'яч 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

«Культурна спадщина олімпійського руху в 

системі гуманітарної освіти школярів України» ‒ 

семінар для представників з усіх регіонів 

України, які мали можливість ознайомитися з 

роботою в напрямку інтеграції олімпійської 

освіти у Харківському державному вищому 

училищі фізичної культури №1. 

Чемпіонат  з легкої атлетики 

Відбувся фінал чемпіонату  

серед учнів закладів загальної 

середньої освіти. Наша збірна 

посіла ІІІ загальнокомандне 

місце. Вітаємо наших призерів!! 



Шкільне подвір'я — своїми руками 

   Учні школи вийшли на шкільне подвір'я, щоб навести порядок на своїх 

клумбах. Діти завзято копали, вибирали суху траву та листя, пололи та 

підмітали. Шкільне подвір'я стало виглядати набагато краще після такої плідної 

роботи.  

Благодійний ярмарок  

   Сьогодні школа перетворилася на справжній ярмарок - ярмарок солодощів, 

випічки, ярмарок неперевершених емоцій та вражень! А все тому, що учні, 

батьки, вчителі долучилися до благодійної акції напередодні Дня захисника 

України, аби зібрати гроші на допомогу воїнам, що перебувають зараз у зоні АТО 

та у воєнному шпиталі м.Дніпра. Ярмарок "З вірою, надією, любов'ю..."  



День козацтва та День захисника 

України 

   Напередодні свята команди хлопчиків різних 

класів нагадали дівчатам, що всі вони «козацького 

роду», відважні і рішучі, розпочали «запеклий бій», 

але не кулаками, а дружно змагаючись. Хлопчики 

емоційно, із задоволенням демонстрували свою 

повсякденну непосидючість, доброзичливу веселу 

вдачу, сміливість і кмітливість у цікавих, 

насичених великим патріотичним підґрунтям, 

конкурсах. 

Засідання творчої групи Високої 

педмайстерності  

   На засіданні ухвалили:1)сприяти підготовці молоді до життя у демократичному 

суспільстві; 2)визнавати та приймати цінності, що виступають головними для 

нашого та євросуспільства;3)формування свідомої активної громадянської позиції у 

кожного учня;4)сприяти створенню середовища у школі на основі принципів 

олімпізму: поваги, рівності, гідності, цілеспрямованості, чесної гри. 



Нова Українська Школа 

Нова Українська Школа: уроки цікаві, в ігровій формі! 

Діти із задоволенням навчаються і розвиваються.  



Олімпійський козацький герць 

У середині жовтня святкують одразу кілька 

чудових свят,  але у цьому році  відбувається 

ще одна чудова подія – ІІІ Юнацькі 

Олімпійські ігри.  

День відкритих дверей  

   Учні 9-В кл. були запрошені на день відкритих дверей до Дніпровського вищого 

професійного училища будівництва. Учні змогли побачити матеріально-технічну 

базу для навчання, конкурсні роботи випускників училища, представників різних 

професій. 

Фестиваль футболу  

   У Дніпрі за підтримки департаменту гуманітарної політики міської ради 

провели фестиваль футболу «Грай за свої права». Шестеро наших учнів взяли 

участь у цьому цікавому заході. 



Виставка малюнків 

Виховна година 

 

Тиждень художньо - естетичного 

циклу 

   Золота осінь дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім 

золотом. А ми їй за це влаштовуємо цілий тиждень цікавинок. 

Вікторини Свято осені 

Конкурс віршів  



100 років від дня народження  

В. Сухомлинського 

   Всеосяжна, багатоаспектна науково-педагогічна творча спадщина Василя 

Олександровича Сухомлинського з роками не втрачає своєї актуальності, а 

відкривається все новими й новими гранями для наших учнів в тому числі.  

 

Міський науково-практичний 

семінар 

   На базі нашої школи відбувся міський науково-практичний семінар 

"Формування критичного мислення як складової навчальної діяльності на 

уроках географії в умовах Нової української школи" за участю методиста 

Українського центру оцінювання якості освіти Г.І. Карпюк.  



Подорож до Ягідної Країни  

Містечко Стара Самарь 

  

Галушківка 

Зоопарк в с. Хащове 

Екскурсії 

м. Запоріжжя 

   Тепла та сонячна погода дала дітям можливість насолодитися екскурсіями. Вони 

отримали море позитивних вражень та цікаво провели час у веселій компанії.  



Правила безпеки під час осінніх 

канікул 

   Напередодні осінніх канікул для кожного класу було проведено єдиний урок 

"Обережно: дорога!" і бесіди з правил безпеки життєдіяльності під час осінніх 

канікул.  

Комісія з контролю за якістю 

харчування 

   Комісія здійснила перевірку організації харчування учнів, виконання 

натуральних норм харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо 

якісної організації харчування дітей та недопущення випадків харчових 

отруєнь у школі. 


