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                     Міжнародний день волонтера 

 5 грудня — Міжнародний день волонтера. Це свято відзначається щорічно 

з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам від-

значати саме цей день, як день добровольця.  

1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху в світі. В Ук-

раїні волонтерство з'явилося на початку 90-х 

років минулого століття, а офіційно воно ви-

знано Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2003 р., яким також затвердже-

но «Положення про волонтерську діяльність у 

сфері надання соціальних послуг».  

Волонтери — багатство народів. Волонтерство 

ґрунтується на 

добровільності, 

співчутті, солі-

дарності з пот-

ребами та ідеями інших, а також глибокій 

повазі до всіх людей.  

Волонтер — це покликання, спосіб життя. 

Сьогодні волонтери сприяють перемозі Укра-

їни і збереження її державності, не чекаючи 

за це винагороди. Волонтерська діяльність 

як прояв милосердя і доброчинності буде іс-

нувати доти, доки існує потреба людей у тій 

чи іншій допомозі та обмежена державна уч-

асть у задоволенні потреб своїх громадян, 

їхній соціальній підтримці.  

Символічно, що саме цього дня за особистий 

внесок у справу розбудови Української Дер-

жави, за велику допомогу бійцям, які знахо-

дяться в зоні АТО Українська Православна 

церква на чолі зі святішим Патріархом Київським і всієї Русі - України Філа-

ретом нагородила учителя нашої школи, Бойчук Юлію Степанівну, ме-

даллю "За жертовність та любов до України". Медаль була вручена дирек-

тором школи на загальношкільній лінійці. Юлія Степанівна, в свою чергу, 

закликала учнів приєднатися до збору допомоги підшефним воїнам та взя-

ти участь акції "Миколайчики для героїв". Долучайтеся до волотераського 

руху і ви!  

Вісті зі шкільного дому 
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                                   Мітинг пам'яті 

4 грудня в Україні відзначається «День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Указ про заснування цієї пам'-

ятної дати підписаний Президентом 10 листопада 2006 року.  

Сьогодні на території нашої сільської ради проживають люди, які також  

брали участь в ліквідації наслідків найбільшої екологічної аварії ХХ сто-

ліття, відроджували до нового життя обпалену радіацією землю. Тож ми 

не могли залишитись осторонь цієї події. Тому в четвер, 14 грудня, біля 

Пам’ятного знаку учні 8-А класу провели мітинг пам’яті, на якому були 

присутні представники райдержадміністрації, ради ветеранів, сільської 

ради, громадськості, учні школи і, звичайно ж, ліквідатори аварії на 

ЧАЕС.  

Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим. Величний подвиг здійсни-

ли всі, хто брав участь у 

ліквідації наслідків вибу-

ху на четвертому енер-

гоблоці атомної станції. 

Від усього серця зичимо 

ми героям-ліквідаторам 

та усім, хто пам’ятає світ 

до Чорнобиля і тим, хто 

народився вже після ка-

тастрофи, – міцності ду-

ху, здоров’я і впевнено-

сті у завтрашньому дні!   
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                                   Семінар для вчителів 1-х класів 

15 грудня на базі Великоолександрівської 

ЗОШ І-ІІІст. відбувся районний семінар для 

вчителів 1-х класів «Використання логопе-

дичних технік вчителями початкових класів 

на уроках читання». На семінарі було розг-

лянуто актуальні питання, щодо корекції вад 

вимови у дітей шкільного віку. Вчителями 

школи Трудненко Т.М. (вчитель 1-го класу) 

та Поборською Т.М(вчитель 2-го класу) було 

проведено уроки читання та грамоти з вико-

ристанням логопедичних технік. 

Методист відділу освіти Дідик І.В. 

ознайомила присутніх з віковими 

особливостями мовленнєвих пору-

шень у дітей. Вчитель-логопед ло-

гопедичного пункту Щасливського 

ОНЗ Хомуткова Є.Л. провела тре-

нінг з вчителями на тему: 

«Логопедичні вправи на розвиток 

фонематичного слуху для молодших 

школярів», вчитель-логопед лого-

педичного пункту Великоолександ-

рівської ЗОШ Новікова О.О. ознайомила слухачів зі змістом і прийомами 

корекційної роботи у ході виправлен-

ня порушень усного та писемного мо-

влення молодших школярів.   
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                                   Свято Миколая 

Той, хто "на всякий час помагай" – так 

співають у пісні. І, як виявляється, це не 

просто рима у куплеті, у цих словах – 

сам Миколай, 

який за своє 

життя став сим-

волом милосер-

дя та жертовної 

любові. На від-

міну від більшо-

сті святих, яких 

впізнаємо за повір’ями чи легендами, цей був 

історичною постаттю. Народився він у 270 році нашої ери в Патарі. На 

той час це було найбагатше місто півострова Лікії, що у Середземному 

морі. Батьки хлопчика – Феофан і Нона, жили заможно та глибоко віри-

ли в Бога, відтак із перших днів виховували своє маля у християнсько-

му дусі. Принаймні, одразу його охрестили, а це тоді було рідкістю. Від-

тоді Миколай ріс із глибоким переконанням, що найстрашнішим у люд-

ському житті є вчинити гріх та ста-

ти на сторону зла, зійшовши зі сте-

жини світлого та істинного. Проте 

ледь досягнувши повноліття, юнак 

втратив 

своїх 

маму й 

тата, а 

спад-

ком, 

який 

вони 

йому 

залишили, згодом допоміг нужденним. Зок-

рема, вдівцеві, який жив поблизу нього. 

Той мав єдину доньку, коханий якої був із 
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Девиз организации                                    Обласний семінар 

25 січня 2018 на базі Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся нау-

ково-практичний семінар «Формування естетичного ставлення до навко-

лишнього світу в процесі проведення уроків освітньої галузі «Мистецтво» 

для методистів, які координують роботу вчителів музичного, образотвор-

чого мистецтва, інтегрованого курсу 

«Мистецтво», вчителів художньої культу-

ри закладів загальної середньої освіти, в 

тому числі опорних закладів освіти обла-

сті. 

У семінарі взяли участь Логімахова Ок-

сана Анатоліївна,в.о. завідувача від-

ділу методики викладання предметів ху-

дожньо-естетичного циклу Комунального 

вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Академія неперервної 

освіти», Власова Валерія Гаврилів-

на,методист відділу методики викла-

дання предметів художньо-естетичного 

циклу Комунального вищого навчального 

закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної осві-

ти», Мудровська Валентина Іванів-

на,методист Бориспільського район-

ного методичного кабінету. 

О.А.Логімахова ознайомила учасників семінару з метою та завданнями 

зібрання, а Власова В.Г. – з напрацюваннями на тему: «Формування ес-

тетичного ставлення до навколишньо-

го світу засобами комплексу мис-

тецтв». 

Директор школи Давиденко І.І. презе-

нтував Великоолександрівську ЗОШ І-

ІІІ ст., провів екскурсію закладом. 

Знайомство зі школою продовжилося 

в кімнаті-музеї Павла Платоновича Чу-

бинського. Учні емоційно розповіли 

про непростий життєвий та творчий 

шлях свого земляка – етнографа, 

фольклориста, поета, автора слів Гім-

ну України та ознайомили з експозиці-

ями шкільного музею. 
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У практичній частині семінару тривала робота в групах: 

Бойчук Юлія Степанівна,вчитель музичного та образотворчого 

мистецтваВеликоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст., провела майстер клас 

на тему: «Реалізація міжпред-

метних зв’язків на уроках му-

зичного мистецтва та в позау-

рочний час». Учасники здійс-

нили віртуальну мандрівку 

країнами видатних композито-

рів світу і створили проект-

колаж «своєї країни». 

Племянник Інна Михайлів-

на,вчитель початкових кла-

сів ОНЗ Щасливський навчаль-

но-виховний комплекс Борис-

пільської районної ради, на 

занятті «Природа як засіб ес-

тетичного виховання учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» 

в школі І ступеня» вчила методистів, які координують роботу вчителів 

мистецьких дисциплін, створювати картину-пейзаж. 

Андрієнко Алла Василівна,вчитель образотворчого мистецтва 

ОНЗ «Вороньківський НВК» Бориспільської районної ради, поділилася 

своїми напрацюваннями з проблеми «Формування естетичного ставлен-

ня до природи засобами образотворчого мистецтва». Присутні власни-

ми руками зробили підкови щастя з насіння рослин. 

Своєрідним підсумком науково-практичного семінару та знайомства зі 

школою стало мотиваційне асорті «Вихід є!». Виступи юних акторів, му-

зикантів, гумористів, вокалістів пода-

рували хвилини доброго настрою, 

естетичної насолоди та щастя зустрі-

чі з мистецтвом. 

Усі учасники семінару залишали гос-

тинну школу окриленими, із бажан-

ням творити, робити наш світ кра-

щим. 



                          

                      14 лютого—День закоханих 

 

Згідно з однією легендою, у 269 році н.е. римський імператор Клавдій II 

прагнув завоювати весь світ, однак для здійснення всіх наступів йому 

доводилось збирати міцну армію. Оскільки сімейний ін-

ститут утримував чоловіків від військової служби, імпе-

ратор видав указ про заборону одруження під час війсь-

кової служби. 

Однак молодий священик Валентин, який ще займався 

природничими науками та медициною, не слухав нака-

зів Клавдія II і таємно від всіх вінчав закоханих. Коли 

імператор довідався про це, то засудив Валентина до смертної кари. І під 

час очікування виконання смертного вироку, Валентин у в'язниці закоха-

вся в сліпу дочку тюремника Юлію і зцілив її. 

Перед стратою він залишив їй прощальне послання і підписав його як 

"Твій Валентин". Саме з цим неймовірним моментом та виявом любові по-

в'язують і появу Дня всіх закоханих, і звичай дарувати валентинки. Свя-

щенику відрубали голову, а пізніше Валентин був канонізований католи-

цькою церквою. У 496 році Папа Римський Геласій I оголосив 14 лютого 

Днем святого Валентина. 

Нажаль, в нашій школі цей день припав 

на час зимового карантину, але увесь 

світ пам’ятає та святкує це свято. 



                          

                      «Сміх—продовжує життя» 

 

 Ти навіщо наклеїв на зошит фотографію батька? 
-запитує мати сина  
- А мені вчителька сказала, що вона хотіла б по-
дивитися на того дурня, що допомагав мені ро-
бити домашнє завдання. 

 - Отже, діти, хто буде вчитися на четвірки і п’ятірки, 
потрапить в рай, а у кого будуть тільки двійки і трійки, 
потраплять обов’язково в ПЕКЛО! 
- Вибачте, а що живим школу закін- чити ніяк 
не можна?  

 Школа. Урок праці. 
Учитель: 
- Основне правило техніки безпеки: пальці в розетку не сунути! 
Учень: 
- Так вони туди не влазять. 
- А ти цвяхи візьми, бовдур!  

 Посперечалися діти в школі, що нa світі найшвидше. 
Галя говорить: 
- Сaме швидке – слово – скaзaв, a вже не повернеш! 
Іванко каже: 
- Найбільш швидке – світло! Тільки включив, a воно 
вже горить! 
Вовочкa у відповідь: 
- У мене тут одного разу пронос був, тaк я ні словa не 
встиг скaзaти, ні світло включити…  

 Батько сумно хитає головою, продивляючись щоденник си-
на.  
Хлопчик співчутливо питає:  
- Як ти вважаєш, тату, в чому тут причина: погана спадко-
вість чи негативній вплив вулиці?  

           «Вісті зі шкільного Дому» 
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