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Про підсумки тижня початкових класів 

З 17 по 28 січня в Солонянській серед-
ній загальноосвітній школі № 1 тривала 
декада початкових класів. Його відкрит-
тя відбулося на загальношкільній робо-
чій лінійці, де учнів ознайомили із пла-
ном його проведення. План містив ба-
гато цікавих заходів, і вже по завершен-
ню декади можна сказати, що сподіван-

ня на отримання позитивних емоцій справдилися. 

Кожен день декади мав певне спрямування: 
Весела ігротека «У колі друзів»;«Мовне намисто»; 
«Математичний калейдоскоп»;«Музична карусель»; 
«Із спортом дружити – ніколи не хворіти»;«Поетична і читаць-
ка палітра»;«Всі професії важливі – вибирай на смак»; 
На гостини до друзів «Абетка ввічливості та порядку»; 
«Тато, мама і я – щаслива і міцна сім’я»;«Овації найкращим» 

Перший день декади відкривала весела ігротека «У 
колі друзів», де класні керівники розучували із своїми вихован-
цями та презентували іншим школярам рухливі гри.  

Справжнє «Мовне намисто», (бо саме таку назву мав 
другий день декади) нанизували вчителі, а допомагали їм у 
цьому учні, на низку цікавих справ цього дня: конкурс загадок 
«Мудре слово народу» (Тищенко Т.Г.), урок навчання грамоти 
«Дружно жити в рукавичці» (Лугова О.Г.), урок-казка «Зв’язок 
прикметників з іменниками в реченні» (Скулінець Г.В.), гра 
«Зоряний час» (Бугрієнко В.І.), урок-свято «Ой яка чудова 
українська мова» (Бакуменко В.В.), інтелектуальна гра 
«АБВГДЕЙКА» (російська мова) (Миргородська Л.М.), урок 
української мови із використанням технологій критичного мис-
лення (Сутуга К.І.), гра на розширення кругозору та лексично-
го запасу дітей «Земля, вода, вогонь, повітря» (Зеленіна О.В.), 
урок української мови «Спостереження за багатозначними 
словами – назвами дій. Роль дієслів у побудові прислі-
в’їв» (Кулик Л.В.). 

Як показує досвід, засвоєння математики супроводжу-
ється значним розумовим напруженням учнів. Для за-
побігання їхньому перевтомленню існує чимало різноманітних 
методів і прийомів. У молодшому шкільному віці елементи гри 
є лідируючими: вони підвищують працездатність, сприяють 
фізичному розвитку дітей, формують в них конкретні уявлення 
про явища навколишнього, полегшують оволодіння абстракт-
ними поняттями.  

Щоб зацікавленість учнів до вивчення математики не 
знижувалась, доречно систематично 
проводити ігри з використанням інтера-
ктивних технологій. 

«Математичний калейдоскоп» 
містив багато саме таких цікавих захо-
дів: «Комп’ютер – гра, комп’ютер – на-

вчання»: екскурсія учнів 1-х класів до комп’ютерного кабінету, огля-
дове знайомство із новим навчальним предметом. (Величко І.О.), 
математичний КВК «Нумерація чисел першого десятка» (Тищенко 
Т.Г.), гра «Розумники та розумниці» (Голуб Л.О.), «Математична 
розвага» (Бугрієнко В.І.),  «Година цікавої математики» (Кулик Л.В.), 
«Математична вікторина» (Бакуменко В.В.), інтегрований урок-
подорож на південний берег Криму (Скулінець Г.В.), «Математична 
веселка» (Олех Л.І.), «У світі цікавої математики»: випуск стіннівки 
«Ану, розв’яжи!» (Скулінець Г.В.), математичний КВК (Сутуга К.І.).  

«Музична карусель» запросила у широке коло «Караоке в 
шкільній залі» учнів початкових класів. Зважаючи на значний інтерес 
учнів, конкурсні змагання проводили між класами-паралелями, тому 
актова зала протягом усього дня відлунювала співом, гучними опле-
сками. Все було, як у справжньому «Караоке на майдані», і вчитель 
музики Гандрабурова Ю.В. та старша вожата Купрій О.М. зробили, 
щоб музичне свято запам’яталося надовго.  Як і годиться, переможці 
отримали медалі «Найкращий співак» та «Найкраща співачка», а 
щоб визначити їх, юні співаки збирали в капелюхи жетони. У чесній 
боротьбі перемогу здобули: Соловей Роза (учениця 1В класу), Коз-
лова Дар’я (учениця 1А класу), Єрьомка Ліана (учениця 2В класу), 
Мануйленко Станіслав (учень 3Б класу), Подвисоцький Артем (учень 
4Б класу), Прокопчук Валерія (учениця 4А класу). Пісню на «біс» 
виконала переможниця минулого конкурсу Бойченко Росіана. 

         «Із спортом дружити – ніколи не хворіти», - говорить народне 
прислів’я. Саме під таким гаслом проходив черговий день. Він був 
багатий на спортивні змагання, відкриті уроки, уроки-тренінги, спор-
тивно-пізнавальні ігри, заходи виховного характеру, які вчать дбай-
ливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.  

У рамках дня «Поетична і читацька палітра» школярі порину-
ли у світ чарівної мелодії художнього слова, пройшлися сторінками 
дитячих журналів, завітали в гості до красуні-зими, побували на вер-
нісажі героїв улюблених казок, здійснили ігри-подорожі до Читайли-
кового палацу, розгадували Морозові заморочки.   

Учні 3 – 4 класів мали можливість виявити свою обізнаність у 
знанні російської мови. Конкурс ерудитів «Знавці російської мови» 
назвав їхні імена: Лісконог Карина (учениця 4А класу), Полякова 
Катерина (учениця 4А класу), Котенко Роман (учень 4Б класу). 

Дорослі із сумом згадують своє дитинство, бо його не повер-
неш, а діти з радістю мріють про майбутнє. Свої мрії вони втілили у 
яскравих малюнках, які розмістили на стінах коридорів під час про-
ведення тематичного дня «Всі професії важливі – вибирай на смак». 
Ярмарок професій» провела  із своїми вихованцями Бугрієнко В.І., 
мандрівку у світ професій «Від малої стежини – у велику дорогу» 
здійснили учні 4Б класу разом  із Сутугою К.І. 

У презентації «Всі професії важливі –  вибрали на смак» взяли 
участь усі класні колективи, а найкращими були у її представленні 
учні 1В та 3А класів (класні керівники Лугова О.Г. та Зеленіна О.В.). 

На гостини до друзів «Абетка ввічливості та порядку» завітали 
школярі на перегляд театралізованих вистав. Господарі запропонува-
ли наступний репертуар: 

«Лисеняткова пригода» - інсценування казки про важливість дотри-
мання правил дорожнього руху (Голуб Л.О.);Школа етикету для мале-
ньких лицарів (Лугова О.Г.);«Школа ввічливості»: інсценування казки 
«Рукавичка на новий лад» (Бугрієнко В.І.);Виховна година «Людина 
починається з добра, із ласки та великої любові» (Кулик Л.В.); Вихов-
ний захід «Подорож у країну небезпечних предметів» (Олех Л.І.); Го-
дина спілкування «Чи важко бути добрим?» (Зеленіна О.В.); Інсцену-
вання казки «Ріпка» (Скулінець Г.В.); Виховна година «Є чарівне сло-
во «Дружба» (Сутуга К.І.). 

Сім’я – невичерпне джерельце народної педагогіки, практична 
школа духовності дитини. Родина для дитини – це найголовніше, де 
всі разом живуть цілеспрямованим і радісним життям маленького 
колективу, де всі люблять одне одного, де панує атмосфера взаємо-
допомоги, тепла, справжньої турботи. Один день тижня мав саме таке 
спрямування: «Тато, мама і я – щаслива та міцна сім’я». Заходи  дня 
були націлені на нерозривну єдність цієї маленької спільноти: вистав-
ки родинних газет та родинних дерев, родинні свята, виставки дитя-
чих робіт, заходи у рамках «Єдиного батьківського дня». Виставку 
предметів народного побуту організувала Тищенко Т.Г., виставкою 
сімейних поробок «Умілі руки та рученята» здивувала Скулінець Г.В.  

Надзвичайно привабливою виявилася виставка родинних 
газет: інтерес до них був викликаний не тільки з боку учнів початкових 
класів, із цікавістю їх розглядали учні старших класів, учителі, батьки. 
Дивлячись на веселі, радісні, усміхнені, подекуди кумедні обличчя, 
розумієш: родина щаслива, і це – головне. 

Відбулася зустріч  із батьками майбутніх першокласників (у 
рамках комплексно-цільової програми «Психолого-педагогічна підтри-
мка школярів, наступність між дошкільною освітою та початковою 
освітою»: батьки отримали буклети «Поради батькам майбутніх пер-
шокласників», консультації вчителів та психолога.  

Урочисте закриття тижня початкових класів відбулося на лі-
нійці, під час якої були підведені підсумки, переможців нагороджено 
грамотами, батьків – подяками. Саме таку назву мав останній день: 
«Овації найкращим» - підсумки декади. І на довершення… Ми прагне-
мо зробити нашу школу острівцем  людяності і гуманізму, творчості й 
постійного пошуку. А допоможуть у цьому – наші вихованці та їхні 
батьки. 

        Заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Л.М.Миргородська 
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Жінка, яка дарує любов 

Кожна людина приходить у цей 
світ із певною місією. Хтось, щоб 
знайти Істину, коли людина знахо-
дить свій істинний шлях . 

Наша шановна колега, заступник 
директора Солонянської середньої школи №1, Мирго-
родська  Любов Миколаївна, кожного дня дарує усім 
оточуючим Радість, Натхнення і Любов…  

У душі Вона – маленька дитина, добра, чуйна, 
вразлива. Водночас кожному може дати слушну пора-
ду. Колеги постійно знаходять у неї підтримку. 

Любов Миколаївна не зупиняється на досягну-
тому, вона постійно самовдосконалюється, відкриває 
нові острови звершень, здобутків, тому є взірцем для 
нас, колег. У Любові Миколаївни багатий внутрішній 
світ, з нею приємно і цікаво спілкуватись. 

Вона поєднує в собі риси вимогливого керівни-
ка та доброї, чуйної наставниці. По-материнськи вбо-
ліває за кожного із членів колективу, щиро радіє за 
всіх. 

Гарна жінка, мати, бабуся, подруга, колега, ке-
рівник, Учитель, Людина – це вона, наша Любов Мико-
лаївна. Вона «знайшла» свій шлях.  

За свою наполегливу та невтомну працю Лю-
бов Миколаївна неодноразово нагороджувалась подя-
ками, грамотами районного відділу освіти, обласного 
управляння освіти. Має нагрудні знаки «Відмінник 
освіти України» та «Василь Сухомлинський». Весь 
трудовий колектив Солонянської СЗШ №1 щиро вітає 
колегу з ювілеєм! 

Прийміть найкращі щирі побажання 
І гарячий наш палкий привіт, 

Хай це хороше тепле привітання 
Звучить для вас ще добру сотню літ. 

Онуки ростуть, а лице молодіє. 
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє, 

Хай серце не знає плачів і розлуки, 
Хай радість приносять Вам діти й онуки. 

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї 
Ще многії літа й щасливої долі! 

 Трудовий колектив Солонянської середньої  

загальноосвітньої школи №1 

Конкурс родинних газет 
Серед учнів молодших класів проведено конкурс родинних газет. 

Усі вони були своєрідними мистецькими витворами. Плідна праця учнів та 
їхніх батьків була прекрасною. 

Найоригінальнішими були газети таких учнів: 
1А клас (Кондратьєва Ілона, Баралей Олександр, Грицан Костян-

тин, Козлова Дар’я, Руденко Євген, Шматко Жанна, Федорова Людмила),  
1Б клас (Шеремет Сергій, Сидоренко Вікторія). 
1В клас (Діденко Артем, Вечірко Анна, Недайвода Богдан, Бурлака 

Станіслав, Резінкін Данііл). 
2А клас (Под’ячева Ліза, Авраменко Максим, Ілляшенко Антон). 
2Б клас (Колодченко Оксана, Межевський Толя, Жулай Дмитро). 
2В клас (Дмитренко Юлія, Гаркуша Руслан, Бойченко Росіана). 
3А клас (Петровська Оксана, Кучеренко Ігор) 
3Б клас (Север’янова Тетяна, Латиш Ігор, Руденко Аліна) 
4А клас (Правило Олександр, Біловодський Єгор, Більченко Юлія, 

Котенко Роман, Богданчиков Роман). 

Шановну  

Миргородську  
Любов Миколаївну 

Сегодня в этот зимний день 

Примите поздравленья наши 

За вашу верность и любовь, 

За преданность работе Вашей! 

Мы столько лет знакомы с Вами, 

И Вы всѐ знаете про нас. 

Как хорошо, что вместе с нами 

Вы улыбаетесь сейчас! 

Вы так добры необычайно! 

И мы сегодня не случайно 

За всѐ спасибо скажем дружно, 

Все знают, если что-то нужно,  

Отказа вы не допускали, 

Всегда во всѐм нам помогали! 

Не будем говорить сегодня  

Банальных слов, дежурных фраз, 

Желаем крепкого здоровья! 

Мы очень-очень любим Вас! 

 Моя мрія 
Я ще не вирішив чітко, ким стану у майбутньому. Зараз 
мене дуже приваблює банківська справа, хочу працювати 
у кращому банку міста Дніпропетровська. 
Це складна і вирішальна справа, бо людина повинна знати 
математику, вміло рахувати, гарно спілкуватися з людь-
ми, бути наполегливою. Я вважаю, що повинні бути при-
таманні такі риси: : чесність, відвертість, організова-
ність, милосердність. У мене такі риси є.  
Гадаю, що згодом зможу обрати собі професію. І тоді 
прикладу всі зусилля, щоб стати в ній найкращим.  

Сіліверстов Максим, 4А клас 

Зустріч із народним депутатом України 
У п’ятницю, 18 лютого 2011 року, до нас у школу завітав народний 

депутат України Царьов Олег Анатолійович. 
Він взяв участь в урочистому відкритті меморіальної дошки Кремі-

ню В’ячеславу, випускнику Солонянської середньої школи, який загинув у 
1985 році в Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов’язок. 

Після урочистого мітингу, на якому Олега Анатолійовича прийняли 
до лав дитячої організації ―Веселкова‖, гості завітали до шкільної кімнати 
Бойової та Трудової Слави, де керівник клубу ―Зустріч‖ учитель історії Макі-
євська Тамара Юріївна провела цікаву й захоплюючу екскурсію. Тут же 
гості поспілкувались із першою вчителькою В’ячеслава—Оковитою Євгені-
єю Андріївною, його однокласниками. 

А по завершенні екскурсії відбулась зустріч із трудовим колективом 
школи, у ході якої Олег Анатолійович обговорив життєві питання із учите-
лями та працівниками школи. 

І.С.Папченко, керівник Прес-центру 


