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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ!!! 
   Початок нового 2021 року ознаменувався не лише   
святкуванням, але й початком дистанційного навчан-
ня. 
   З 11.01.2021 р. по 24.01.2021р. у зв'язку з локдауном 
освітній процес у школі відбувався з використанням 
технологій дистанційного навчання.  
  Навчання відбувалося через платформу Google 
Classroom за основним роpкладом (з 11.01.2021 по 
15.01.2021 - І тиждень; з 18.01.2021 по 22.01.2021—    
ІІ тиждень). 
   Посилання на онлайн-уроки вчителі  розміщували на 
платформі в класах, таким чином виходячи з учнями 
на зв'язок через  Google Meet (синхронний режим-30%, 
асинхронний     режим-70%). 
    Наші вчителі чудово впоралися з поставленою     
метою, незважаючи на труднощі, та створили «Кодекс 
поведінки» для дистанційних уроків: 

• Домовтеся, що кожен учень за кілька хвилин до уроку перевіряє справність та рівень 
зарядки гаджета. 
• Проговоріть, коли учні можуть вмикати та вимикати свої мікрофони. 
• Повідомте дітям, який сигнал відповідає за опцію «Підняти руку». У моєму випадку в 
дитини я помічаю ввімкнений мікрофон. 
• Проговоріть, що можна писати в загальному чаті, а що — ні. 
• Зазначте, що під час уроку мають бути закриті будь-які ресурси, що не мають стосунку 
до навчання. 
• Домовтеся, щоб під час уроку в дітей стояла на столі склянка чи пляшечка з водою. 
 

                Читайте в номері: 

• Дистанційне навчання! 

• Кращий кабінет початкових класів! 

• “Ukrainian New Year and Christmas 

Traditions”   

• Вітаємо! 

 

 

• День Соборності України 

• Шість мільйонів сердець! 

• День пам'яті героїв Крут 

• Профілактика грипу та ГРВІ 

для дітей: пам'ятка 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

КРАЩИЙ КАБІНЕТ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ! 
    Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської  
обласної державної адміністрації № 528-ОД  від                          
23.12.2020 визначено переможців ІІІ (очного) етапу обласного  
конкурсу «Найкращий кабінет початкових класів» у 2020 році.       
У ІІІ етапі конкурсу взяли участь кабінети початкових класів п’яти 
закладів освіти Сумської області. 
    За результатами конкурсу у кабінет початкових класів Сердюк 
Лариси  Миколаївни посів IV місце, а сама Лариса Миколаївна 
стала лауреатом конкурсу!!! Щиро вітаємо! Бажаємо подальших 
звершень і перемог! 

 

ВІТАЄМО!!! 
Вітаємо Ковальова Олександра, ученя 2-А класу – переможця турніру 

«Колосок» . 
Цьогоріч лідери турнірної таблиці отримали не тільки сертифікати, а й       

грошові   винагороди! Подарунок Сашка - сертифікат на покупку дитячих товарів 
магазину BabyPlus на суму 200 грн. 

Серед 32699 учасників Саша 124-ий! 
Вітаємо! Пишаємося! Так тримати! 
 
   Вітаємо Щелканова Єгора, учня 2-А 
класу, з перемогою у шахових інтернет 
турнірах, які проходили онлайн в умовах 
карантину з 11 по 20 січня. Тренер 
Олександр Кельбас. 
    Серед 100 учасників були представ-
ники з Києва, Чернігова, Дніпра,         
Глухова. Вітаємо і дуже пишаємось! 

6:49 PMВітаємо лауреата конкурсу на "Кращий кабінет початкових класів 

“UKRAINIAN NEW YEAR AND CHRISTMAS TRADITIONS”  
    З 15 грудня 2020 року до 13 січня 2021 року проходив новорічний     конкурс 
“Ukrainian New Year and Christmas Traditions” для учнів молодшої, середньої та 
старшої школи, організований видавництвом National Geographic   Learning   та 
компанією Лінгвіст.  Вітаємо Анфіногенову Дарину, ученицю 3-В класу Глухів-
ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 (вчитель: Алла Павлова), яка 
стала переможцем цього конкурсу.  Бажаємо Даринці подальших звершень та 

перемог у вивченні англійської мови!   

https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/12/528-OD-vid-23.12.2020.doc
https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/12/528-OD-vid-23.12.2020.doc
https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/12/528-OD-vid-23.12.2020.doc
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ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 
  Моя Україно! 

Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. 
Ти совість народу, незгасна зоря, 

Живи й процвітай, Україно моя, 
Для миру, для щастя, любові й добра.  

  З нагоди Дня Соборності України та виховання у громадян почуття патріотизму і гордості за свою        
державу у Глухівській загальноосвітній школі I – III ступенів №6 були проведені тематичні заходи. 
   Тематичні виховні години пройшли у дистанційному режимі: «Ми – українці» в перших класах, «День Со-
борності України» з переглядом мультимедійних презентацій  в 1-4 класах, «Україна-держава соборна, 
одна на всіх, як оберіг» в 5-9 класах. Класні керівники підійшли до цього креативно і творчо. Учні не були 
сторонніми спостерігачами, а взяли активну участь: вони створювали презентації, зачитували повідомлен-
ня для однокласників, і виконували інтерактивні вправи для розуміння поняття «соборність». 
   Заходи, проведені на цьому тижні, подарували розуміння того, що лише в єдності дій та соборності душ 
можемо досягти величної мети – побудови духовно багатої, вільної та демократичної України, якою       
пишатимуться наші нащадки. Навіть зараз, в нелегкі часи для нашої Батьківщини, ми не перестанемо   
вірити, що територіальна цілісність України, навіки залишиться непорушною. Адже вона скріплена кров’ю 
мільйонів незламних борців минулого століття і тих, хто і зараз веде боротьбу з ворогом, який посягнув на 
цілісність нашої держави, на сході України. 

ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ СЕРДЕЦЬ! 
   До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у     
школі з метою поглиблення знань учнів, виховання в 
учнів толерантності та поваги до інших народів, вшану-
вання пам’яті загиблих, було проведено ряд заходів: 
єдина виховна година – «Це не повинно повторитися!» 
1-11 класи; уроки історії у формі «Круглий стіл»  в 10-
11 класах, де розглядалися питання  пов’язані з трагіч-
ними подіями Голокосту;бесіди на тему: «Пам'ять про 
Голокост»; у класах оформлено інформаційні куточки 
«Уроки історії»; у бібліотеці закладу працює експозиція 
«Трагедія ХХ сторіччя» . 

 

 

Вітаємо лауреата конкурсу на "Кращий кабінет початкових класів - 2020" Сердюк Ларису Миколаївну! 

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ 
  Український народ щороку вшановує        

пам’ять молодих борців за волю, полеглих під 
залізничною станцією Крути. Ця битва стала 
символом героїзму та відданості Українській 
державі й національній ідеї, а її дата – 29 січня 
1918 року – днем національної трагедії.  

В школі було проведено єдину виховну годи-
ну «Бій під Крутами – історія подвигу. Вшануван-
ня пам’яті українських юнаків, що полягли в бою 
під Крутами», години історичної пам’яті 
"Україною ми жили, за Україну полягли".  
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ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ ТА ГРВІ ДЛЯ 
ДІТЕЙ: ПАМ'ЯТКА 

   Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до 
людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворі-
ти на грип.  
  Симптоми грипу: висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль;   
ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може       
тривати більше двох тижнів; нежить. 
   Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших     
симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. позитивно 
вплине на показники виробничої діяльності та епідемічне благополуччя колективу. 
 Що робити, якщо відчули перші ознаки хвороби? 
 Звернутися до лікаря. Пам'ятайте, що в кожного можуть бути індивідуальні прояви хвороби і за ними 
можуть ховатися й інші хвороби або алергії. 
 Обмежити відвідування людних місць. Плануючи йти на роботу чи ще кудись, відчуваючи ознаки хво-
роби, ви наражаєте не тільки себе, а й оточуючих на небезпеку. Навіть із незначними проявами ГРВІ лю-
дина є потенційно небезпечною, з епідемічної сторони, особливо для вагітних, дітей і людей з важкими 
захворюваннями (наприклад, серцево-судинної системи, дихальної системи, імунологічними проблемами 
або онкологічними захворюваннями). Саме у цих людей гострі респіраторні інфекції, грип можуть виклика-
ти досить важкі ускладнення. Використання захисних медичних масок є ефективним лише при короткотри-
валому їх застосуванні. Час дії захисної маски – 2 години.  
  Заходи в домашніх умовах. Промивання носових ходів соляними розчинами 5 разів на добу. Промиван-
ня ротової порожнини і горла антисептичними розчинами, розсмоктування антисептичних засобів для ро-
тової порожнини та горла. При температурі вище за 38оС варто прийняти жарознижувальні засоби. Слід 
приділити значну увагу питному режиму людини. Пийте чим побільше чистої негазованої води, компоту, 
кисілів, теплого неміцного чаю.  
  Можна уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватися     
кількох простих речей: 
1. Уникати місць скупчення людей. 
2. Користуватися одноразовими масками при необхідності. 
3. Регулярно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання. 
4. Повноцінно харчуватися, уникати перевтоми. 
5. Дотримуватися чистоти рук, прикривати рот і ніс підчас кашлю та чхання. 
6. Користуватися тільки одноразовими серветками та рушниками. 
7. Залишатися вдома при перших ознаках хвороби та звертатися за медичною допо-
могою до лікаря. 
8. Ізолювати хворого вдома при можливості в окреме приміщення. 
9. Не допускати до відвідування організованих колективів дітей з ознаками респіратор-
ної інфекції.                                                                                            Будьте здорові!                      
 

 


