
 (виходить щоквартально) 
 

Інформаційно-методичне видання Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-

економічного профілю» Дніпровської міської ради  



День Нестора Літописця 

   До Дня української писемності та рідної мови був проведений усний журнал 

«О рідне слово, хто без тебе я?» У школі відбулися заходи, присвячені цьому 

святу: усні журнали, мовознавчі вікторини, мовні змагання, виставка кращих 

зошитів. В актовій залі відбулося свято "Як парость виноградної лози, плекайте 

мову!", на яке був запрошений письменник рідного краю Дуб Костянтин 

Семенович. 

Кубок-амфора  

Учні 4-Г кл. виконали творчу роботу на честь 

спортсменів-переможців школи №142 та 

спортсменів класу. Діти із захватом виконували 

роботу: вирізали у квітках фігурки дітей-

спортсменів, символи олімпійських видів 

спорту. 



Дитяча організація 

 «Добрик» 

   Протягом тижня вчителі та учні початкових класів складали раціон 

харчування здорової людини «Healthy food». А також оформили 

виставку малюнків «Здорове харчування».  

Здоров'я – цінність нашого життя 
   

У початковій школі відбулася 

фотовиставка «Здоров'я – цінність 

нашого життя», метою якої стало 

виховання у дітей ціннісного ставлення 

до власного здоров’я. 

День української писемності 

та мови 
Учні школи поділилися своїми 

думками стосовно того, що саме для 

них означає українська мова. Діти 

одностайно дійшли висновку, що 

рідна українська мова - це серце та 

душа українського народу.  



Міжнародний День 

енергозбереження 

   З метою формування уявлення про енергетичні джерела й ресурси та 

виховання дбайливого ставлення до енергетичних ресурсів  у школі 

були проведені виховні години, інтегровані уроки, конкурси, усні 

журнали, фотовиставки. Діти із задоволенням готували інформацію а 

також брали участь у виставці малюнків. 

День без гаджетів 

   Ви можете прожити хоча б 

добу без свого смартфона? А 

тиждень? А ось наші учні  

спробували провести цілий 

день без гаджетів. На перерві 

вони грали в різні ігри, 

танцювали, малювали і 

довели, що без гаджетів 

життя існує.  



Бебрас-2018 

 Учні школи взяли участь у Міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерного 

мислення. Кожен учасник отримав сертифікат 

та подарунок. 

Здоров’я – цінність нашого життя 

Допомога безпритульним 

тваринам 

Гасло життя: «Правильне харчування - запорука здоров'я». 

   Діти нашої школи зібрали 7 

кілограмів корму для собак і котів та 

теплі речі для передачі в притулок 

"Пегас".  



Друге життя  

непотрібним речам 

У  Всесвітній День вторинної 

переробки учні початкової школи 

взяли участь у шкільній виставці 

«Друге життя непотрібним речам», 

де продемонстрували свої поробки із 

вторинних ресурсів.  

   Велика подяка вчителям початкової школи за допомогу в організації 

заходу та батькам тих дітей, які підготували виставку ! 

Засідання ЛАП «НУШ» 

Вирішували 3 найважливіших питання: 

1.Що ти знаєш про НУШ ? 

2. Як нова програма втілюється в життя? 

3. Профорієнтація в школі.  



День Гідності і Свободи 

    Учні школи вшанували патріотизм і мужність громадян, які 

восени 2004 року та у листопаді 2013, лютому 2014 постали на 

захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, 

національних інтересів України та її європейського вибору.  

   Класні керівники на виховних годинах прищеплювали любов до 

Батьківщини, доносили до учнів об’єктивну інформацію про 

доленосні події в Україні початку XXI століття та розвивали бажання 

стати гідними громадянами України. 

Нарада  

при директорі 

«Адаптація учнів п'ятих 

класів до навчання в 

основній школі». 



Педагогічна рада 

   В першому семестрі відбулася педагогічна рада «Спрямування 

діяльності педагогічного колективу на забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу, створення простору нових освітніх 

можливостей, формування в учнів компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації в суспільстві». На педраді вчителі в ігровій 

формі спробували втілити ідеї Нової української школи, 

використовуючи конструктор «Лего».  

Успіхів Вам, дорогі колеги, у втіленні ідей Нової української школи. 

Нарада при директорі  
 На нараду «Профілактика проявів насилля та 

агресії в учнівському середовищі» була  

запрошена заступник директора АНД 

ЦСССДМ Біла Н.В., яка виступила з 

доповіддю «Домашнє насильство: виявлення 

та алгоритм реагування уповноважених 

структур» та наголосила на необхідності 

спільної роботі школи та соціальних служб.  

 Євроюніори 

У День Гідності та Свободи відбулося  засідання 

Євроклубу  "За вільну Україну".  

   На засіданні учні мали змогу згадати події недавнього минулого,що 

призвели до Революції Гідності, обговорити основні наслідки цих подій та 

перспективи України у майбутньому.  



Педчитання 

«Розвиток соціально відповідальної особистості 

громадянського суспільства» 

   Соціальна відповідальність людини – 

це форма прояву її духовно-моральних 

цінностей та установок. Головну роль 

у здійсненні соціалізації за сучасних 

умов відіграють: сім’я, школа, однолітки 

та засоби масової інформації.  

День пам'яті жертв 

голодомору 1932-1933 рр. 

   На виховних годинах вчителі знайомили 

учнів з жахливими роками голодоморів в 

Україні, допомагали учням зрозуміти долі 

людей, які жили в ті тяжкі часи. 



Школа та поліція 

   Відбулася зустріч зі старшим інспектором 

управління патрульної поліції, старшим 

лейтенантом поліції, шкільним офіцером 

поліції Переяславець І.О. у рамках акції «16 

днів проти насилля». 

Коучинг наставників та 

молодих спеціалістів 

   Проведено коучинг  за темою: «Новий 

Державний стандарт 2018 року - оцінювання 

знань». На засіданні розглянули проблеми 

оцінювання знань у НУШ. Досвідчені 

педагоги поділилися досвідом роботи  та 

провели ккуглий стіл з молодими 

спеціалістами. 

Допомога воїнам АТО 

   Учні школи взяли участь у благодійній 

акції, метою якої була допомога воїнам 

АТО, які знаходяться у військовому 

шпиталі нашого міста. Діти принесли 

теплий одяг.  Дякуємо всім учасникам 

акції.  

Крізь терни до зірок 

   Наші діти взяли участь у фестивалі 

творчості для дітей з особливими 

освітніми потребами. Фоміна К. (7-Б кл.) 

нагороджена Дипломом у номінації 

«Декоративно-прикладне мистецтво». А 

всі інші учасники фестивалю отримали 

заохочувальні подарунки.  



Міжнародний день людей з 

обмеженими можливостями 

   Усі ми звикли до слів «толерантність», «рівні права», «соціальний 

захист»… Та насправді ми навіть не підозрюємо, з якими проблемами 

стикаються люди, які відрізняються від середньостатистичного 

громадянина нашої держави. Тому з метою виховання почуттів 

співпереживання, милосердя, співчуття для учнів були проведені 

класні години до Міжнародного дня людей з особливими потребами. 

Новорічна прикраса 

   Лічені дні залишилися до Новорічних 

свят. Кожен з нас щиро чекає на ці 

прекрасні, наповнені дивом та новими 

сподіваннями свята. Діти створили   

дивовижно чудові святкові поробки, що 

здатні прикрасити наші домівки в 

новорічні свята і цим, можливо, 

зберегти життя хоча б деяким лісовим 

красуням. 



День відкритих дверей 

 В рамках переходу школи до нової системи 

викладання та виховання (НУШ) для батьків 

початкової школи було організовано та 

проведено День відкритих дверей.  

   На перший відкритий урок  прийшли батьки, щоб побачити, як 

працюють на уроці їхні діти. Вони відвідали заняття в плавальному 

басейні, лінійку, присвячену підведенню підсумків Тижня української 

мови, шкільну їдальню. Це був крок до встановлення відносин між 

школою та батьками на основі партнерства, взаємоповаги та довіри.  

Cool Games 

   Перші всеукраїнські змагання спортивно- 

масового характеру серед школярів Cool 

Games!  

1-4 грудня 2018 р. м. Київ, Пуща Водиця, 

Artek.ua Збірна команда школи мала за честь 

представляти Дніпропетровську область у 

нових цікавих змаганнях, започаткованих 

Комітетом фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти та науки України!  



Ініціативи для стійкого 

розвитку громади 

Учасниками обласного конкурсу творчих 

проектів закладів середньої та дошкільної 

освіти стали: Петлюра Г.В., Савенко І.В., 

Решта І.В., Лоянова З.М., Смаглюк Н.В. 

Призером (ІІІ місце) стала Смаглюк Н.В. у 

номінації «Сучасна українська школа 

сприяння сталому розвитку». 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

В рамках конфепенції «Неперервна освіта для 

сталого розвитку: Філософсько-теоретичні 

контексти та педагогічна практика» вчитель 

історії і правознавства Ніколаєва К.С. на 

секції «Громадянська освіта та соціальна 

відповідальність в контексті ідей сталого 

розвитку» виступила з доповіддю 

"Актуальність громадянської освіти" 

Акція "Зимуючі птахи" 

   Щороку на початку зими в нашій школі 

стартує акція «Наша допомога птахам», 

метою якої є виховання дбайливого 

ставлення до природи рідного краю та 

почуття відповідальності за довкілля, 

допомога  птахам, ознайомлення з їхнім 

видовим різноманіттям.  



Міський семінар-тренінг 

молодих спеціалістів 

   На базі школи № 20 відбувся міський 

семінар-тренінг для молодих вчителів 

географії "Мотивація діяльності учнів на 

уроках географії в умовах Нової 

української школи". Вчитель  нашої школи 

Мирошник Ю.А. провела майстер-клас 

«Використання QR-кодів на уроках 

географії». 

Премія ім. Павла Ніконова 

В школі пройшов захід з нагоди вручення премії 

ім. Павла Ніконова. В цьому семестрі премію 

отримав учень 8-Б кл. Назар Панченко. Ми 

пишаємось нашими героями й сподіваємось, що 

скоро настане мир в нашій країні. Слава 

Україні! Героям Слава!!! 

Засідання творчої групи вчителів 
   Відбулося засідання творчої групи 

«Освітній дайвінг» № 2 на тему  

« Формування в учнів свідомого ставлення до 

власного здоров’я як один із пріоритетних 

напрямків НУШ», на якому вчителі 

підкреслили провідну роль школи у 

формуванні у дітей життєво важливих 

компетентностей, необхідних для збереження 

власного здоров’я.  



День Святого Миколая 

   Святий Миколай завітав до всіх дітей школи. Попри намагання 

чортиків підбити малечу на різні капості, аби вони отримали тільки 

різочки, наші учні все ж довели, що вони найслухняніші діти, і різок 

їм не треба! Тож отримали від Миколайчика тільки подарунки! 

Новорічна вистава 

   Одна з найяскравіших довгоочікуваних подій у житті школи – це 

новорічна казка від 11 класу. Цього року випускники підготували казку 

"Пригоди Маші та Мишка".  

Вітаємо всіх з прийдешніми святами! Будьте щасливими і нехай 

збудуться всі ваші найзаповітніші мрії! 


