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Кращі з кращих! 

Знайомство із школою 
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Це цвіт талантів учнів наших… 
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                       Дорогі жінки! 
   Щиро вітаю вас з Міжнародним жі-
ночим   днем 8 Березня! Ви – бере-
гині домашнього вогнища. Від вас 

залежить добро-
бут і затишок у домі, 
що впливають на завт-
рашній день країни.  
     Нехай на ваших обличчях        
завжди розквітає краса, мов перші 
весняні квіти. Хай зігріває вас тур-
бота чоловіка, а прекрасні почуття 
дарують натхнення на нові творчі   успіхи й 
життєві перемоги!  

     Безмежного вам щастя, міцного здоров’я, затишку, благопо-
луччя і мирного неба над головою! 

Ірина Миколаївна Калиновська, директор школи 

ВІДЗНАЧИЛИ  ЗМІСТОВНО 
Мова – одне з найцінніших надбань, яке залишили наші предки. 
21 лютого представники всіх націй відзначають Міжнародний день 

рідної мови. Це відносно молоде свято до календарів світу ввійшло 
1999 року. 

До Міжнародного дня рідної мови в ЗОШ №6 відбулися тематичні 
заходи, вікторини, конкурси: «Рідне слово, материнська мова», «Я так 

люблю, я так люблю тебе, моя 
співуча українська мово!», «З 
рідним словом міцніє держава», 
«Звуки рідної мови», «Лунай, 
прекрасна наша мово!» тощо. 
Крім того, учні 5-11 класів напи-
сали «диктант єдності». 
   У підготовці до свята активну 
участь взяли учні старших кла-

сів: створювали презентації, ілюстрації, шукали додаткову інформа-
цію в мережі Інтернет. 

Міжнародний день рідної мови в школі був змістовним і цікавим. Це свято сприяє духовному збага-
ченню учнів, вихованню почуття патріотизму, любові до рідної мови і Батьківщини. 

Дар’я Кебець, учениця 8-Б класу 



ШКІЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

«Учитель року» - грандіозний захід, що вже 
понад двадцять років збирає кращих педагогів 
області. Протягом тижня, з 30 січня по 3 лютого, 
учителі змагалися в чотирьох номінаціях: 
«Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецт-
во», «Початкові класи».  

Знаковим є те, що Глухів у цьому навчальному 
році представляли два педагоги ЗОШ №6: Гула-
кова Інна Миколаївна, учитель біології, та Хабен-
ко Валентина Дмитрівна, учитель початкових кла-
сів. За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року – 2017» вони стали лауреатами.  

На запитання щодо вражень від конкурсу вчи-
телі люб’язно надали відповідь. 

- Що спонукало Вас взяти участь у конкурсі 
«Учитель року – 2017»? 

- Можливість проявити свої творчі здібності в 
нестандартних ситуаціях. 

- Які етапи включала в себе програма конкур-
су? Розкажіть детально про кожен із них. 

- Кожного дня відбував-
ся новий конкурс-
випробування. У понеді-
лок на нас чекало конку-
рсне випробування 
«Учитель – особистість 
творча», що включав у 
себе презентацію дома-
шньої заготовки «Світ 
захоплень». Учасники 
мали представити себе 
як творчу особистість, 
при цьому звернувши 
увагу на методичну   
проблему, над якою пра-

цюють. 
- Другого дня на вчителів чекало конкурсне 

випробування «Майстер-клас», у ході якого за   
20 хвилин необхідно було показати, обіграти, 
представити конкурсантам і членам журі власні 
форми й методи роботи з учнями під час уроків. 
Цього ж дня, у вівторок, було ще одне конкурсне 
випробування «Практична робота», де учасники 
створювали інструктивні картки для учнів з ураху-
ванням, знову ж таки, проблеми, над якою пра-
цює вчитель. 

- Наступним конкурсним випробуванням став 
«Навчальний проект». Учасникам було представ-
лено тему, на роботу над якою педагогам відво-
дилося дві години. За цей час учителі мали пред-
ставити журі кінцевий результат творчого харак-
теру, який би могли самостійно створити учні 
(презентація, блог, буклет, газета, web-сторінка 
тощо). 

КРАЩІ    З    КРАЩИХ! 

У передостанній день учасникам необхідно 
було провести й здійснити самоаналіз конкурсних 
уроків. Напередодні ввечері вчителі отримали 
теми уроків, а зранку проводили їх в одній із Сум-
ських шкіл. 

- Останній день 
«Зірковий акорд» мав 
урочистий характер, 
адже відбувалося за-
криття конкурсу й наго-
родження лауреатів  
дипломами й цінними 
подарунками. 

- Якою була органі-
зація конкурсу? 

- Безумовно, конкурс 
проходив на високому 
рівні. Чіткими були ча-
сові рамки кожного випробування й відповідно 
суворе їх дотримання. 

- Що саме під час конкурсу Вам запам’яталося 
найбільше? 

- Обмін думками, педагогічним досвідом з ко-
легами і членами журі. Отримання позитивних 
емоцій від спілкування з ними. 

- Які емоції переповнювали Вас під час випро-
бувань? 

- Тільки позитивні, бо відчувалася психологіч-
на підтримка з боку як журі, так і інших конкурсан-
тів. За цей тиждень ми навіть здружилися з педа-
гогами-учасниками, хоч вони і були нашими кон-
курентами. 

- Висловіть свої побажання колегам, які ма-
ють плани в майбутньому взяти участь у кон-
курсі «Учитель року». 

- Конкурс орієнтований саме на сучасного вчи-
теля, тому мало сьогодні тільки вдосконалювати 
власну методику, необхідно бути креативним, 
слідкувати за розвитком ІКТ і, безумовно, вірити в 
досягнення власного успіху. Любити ближніх, до-
помагати людям, захоплюватися новим, учитись 
жити сучасним, теперішнім. 

Участь Інни Миколаївни й Валентини Дмитрів-
ни в конкурсі стала можливістю заявити про себе 
як про компетентну, творчу особистість. Вони є 
справжніми лідерами серед педагогів області. 

 
 

Н.М.Бороденко,  
учитель української мови та літератури 

 
 



ШКІЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ВІТАЄМО! 

Продан Тетяну,  

ученицю 9-В класу, 

за зайняте І місце в гонці-переслідуванні                                            
в чемпіонаті України з біатлону 2017 року 

Єременко Аліну,  

ученицю 9-В класу, 

за зайняте І місце в одиночній естафетній гонці                                   
в чемпіонаті України з біатлону 2017 року 

 

Бажаємо юним спортсменкам  наснаги, сил і нових спортивних перемог! 

ЧЕМПІОНКИ  УКРАЇНИ 

ЗНАЙОМСТВО ІЗ ШКОЛОЮ 
У рамках співпраці ЗОШ №6 із ДНЗ "Журавка" й "Світлячок" відбулися екскурсії дошкільнят старших 

груп до школи з метою наступності дошкільної та початкової освіти й формування мотиваційної    готов-
ності дітей до навчання . 

Гарно, що діти прийшли до школи під час навчально-
виховного процесу та могли на власні очі спостерігати за 
учнями, які працювали під час уроку, а після дзвоника весе-
ло відпочивали на перерві.  

Малята розпочали подорож школою з холу, де побачили 
учнівські нагороди за спортивні та навчальні досягнення. 
Весело та грайливо провели час у кабінеті музики, відгаду-
ючи мелодії, спробували пограти на музичних інструментах 
та заспівати разом зі школярами. У кабінеті інформатики 
спостерігали, як учні працювали за комп'ютерами. У спор-
тивній залі дітлахи спостерігали за заняттями школярів з 
фізкультури. Побували в кімнаті-музеї, де розглянули цікаві 
учнівські поробки та експонати: різноманітні предмети українського народного побуту, вишиті картини, 
серветки, рушники, одяг...  

Учениця 4 класу провела дітей до їдальні й розповіла, що кухарі готують для учнів не тільки смачні, а 
й корисні страви. А під час перерви можна купити різні смаколики в шкільному буфеті. Піднявшись на 
третій поверх, завітали на урок до кадетів, які запросили малят посидіти за їхніми робочими місцями й 
презентували епізоди цікавого кадетського життя. У бібліотеці ознайомилися з цікавими книжками, що 
чекатимуть на них до вересня. «Родзинка» екскурсії - відвідування басейну, який дуже хотілося побачити 
дітворі. 

Діти пішли зі школи з безліччю позитивних емоцій. Сподіваємося, що екскурсія допоможе дошкільня-
там успішно розпочати своє навчання. 

Н.М. Шумара,  
учитель початкових класів 
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ШКІЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 
“НАЗУСТРІЧ МРІЇ” 

З 20 по 24 лютого в ЗОШ №6 тривала благодійна акція «Назустріч мрії», метою якої є збір 
коштів для підтримки програми дитячого реабілітаційного 
центру, у якому безкоштовно проходять реабілітацію онкохво-
рі діти з усієї України; допомога дітям, які постраждали під час 
Антитерористичної операції, та зазнали тяжкої психологічної 
травми.  

У школі був влаштований благодійний ярмарок «Мій рідний 
край». Учні з великою відпо-
відальністю готувалися до 
нього заздалегідь: створю-
вали малюнки, плакати, ра-
зом з батьками готували до-
машню випічку й солодощі.       
Зібрані кошти від акції було 
передано волонтерам.   Такі 

заходи допомагають відродити почуття доброти, співпережи-
вання , милосердя. Хотілося б, аби в нашій країні й у всьому 
світі хвороби відступили, а на зміну прийшли мир, злагода й 
добро. 

 
Дар’я Ломакіна,  

учениця 8-Б класу 


