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– Олена Миколаївна, чому ви обрали цю професію?   

– Я обрала цю професію, тому що кохаю англійську мову і мені 

подобається працювати з дітьми. 

– Що вам подобається у вашій професії найбільше?  

– Понад усе в моїй професії мені подобається результати моєї роботи.  

– З якими труднощами стикаєтеся в роботі?   

– Основна проблема недостатня мотивація деяких учнів до навчання.  

– Які особливі якості чи навики потрібні людині, щоб успішно навчати 

англійській мові?  

– Людина, яка навчає англійській школярів, має бути комунікабельною, енергійною, уміти утримувати увагу 

публіки, бути хорошим організатором.   

– Чи є у вашій роботі місце для творчості? Коли і як можна проявити творчі здібності?   

– Моя робота – суцільна творчість. Творчість можна і, більш того, потрібно застосовувати на кожному уроці.  

– Навіщо вчити англійську? 

– Англійська мова – одна з найбільш поширених у світі. Кожна п'ята людина у світі говорить або, принаймні, розуміє 

англійську. На планеті 400 мільйонів носіїв цієї мови, і англійська є офіційною або однією з основних мов 

спілкування в більш ніж 50 країнах.  

– А чи знадобиться мені англійська? 

– Англійська відкриває перед тобою нові можливості. Знання мови збільшує твої шанси отримати хорошу роботу в 

транснаціональній компанії або почати працювати за кордоном. Англійська – мова бізнесу, тому так поважно, щоб 

всі співробітники уміли говорити англійською, спілкуючись з колегами з інших країн і зарубіжними клієнтами. 

Коротше кажучи, знання англійської допоможе зробити кар'єру мрії, побудувати бізнес. Отже починайте вчитися 

зараз, любі школярі!  

– Але робота – це далека перспектива. Може, ну його? Потім вивчу? 

– Англійська мова відкриває дорогу в кращі університети світу. Де ти хочеш вчитися? У тебе не виникала думка 

поступити в Гарвардський, Йельський, Прінстонський або Стенфордський університети? А як щодо престижних 

англійських університетів, Кембріджа і Оксфорда?  Ці перспективи здаються не реальними? Якщо ти вільно 

говориш англійською, перед тобою відкрита безліч можливостей. Вивчай англійський - будь успішною! 

– А чи пам'ятаєте, що Ви знайшли для себе, коли вивчили англійську мову?  

– Англійською мовою написані деякі з найвидатніших творів світової літератури. Як Вам така мрія – прочитати 

книги великих англійських письменників в оригіналі? Наприклад, серію Джоан Роулінг про Гарі Поттера, романи 

Стівена Кинга або останній трилер Лі Чайлда.  

– А які книги Ваші найулюбленіші?  

– Я прихильник старих майстрів слова: Чарльз Діккенс, Джейн Остен і Генрі Джеймсу.  

– А що стосовно музики? 

– Так, ти маєш рацію, англійська мова допоможе краще зрозуміти поп-культуру або інший музичний напрям, який 

подобається. Зараз всі легко можуть знайти тексти улюблених пісень англійською мовою. Вивчай тексти улюблених 

пісень. Таким чином тобі буде ще швидше і легше вчити мову.   

– А як же граматика? 

– А це вже предмет занятть на уроці. Вправи в класі, виконання домашніх завдань – так і вивчають граматику.  

Які ще потрібні причини вивчити англійську? Які взагалі потрібні причини бути успішним?   

 

Вивчай англійську та будь успішним! 
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             Мовне питання             в 

різних країн розв'язувалось майже однаково — на держвному рівні. 

Дуже знайом для українців ситуація у Франції. 

 
У Франції наприкінці XVIII ст. «ше цілих шість мільйонів 

французів (із 25 мільйонів) не знали французької мови і 

приблизно стільки само не могли вести зв'язної розмови 

(до цього числа входили 4—5 мільйонів нефранцузів)», 

тобто половина населення не володіла мовою своєї 

країни. Проте завдяки послідовній мовній політиці 

держави, яка залучила до цієї справи такі чинники, як 

військова повинність, освіта, видання книг і особливо 

газет та журналів, зрозуміло, французькою мовою, 

державні чиновники, які мусили вживати мову держави, 

— французька мова протягом XIX ст. утвердилася як 

єдина на всій території держави й у всіх сферах 

суспільного життя. Наслідками такої політики є 

консолідація суспільства й духовне та економічне 

зростання Франції, її високі досягнення в науці, культурі 

й, врешті-решт, в економіці. І тепер французька держава 

не байдужа до мовних проблем: у законі про вживання 

французької мови, прийнятому Національними зборами і 

Сенатом Франції 4 серпня 1994 p., не тільки 

проголошується, шо «французька мова як державна, 

згідно з Конституцією, є важливою складовою частиною 

самобутності і національного надбання Франції», а й 

встановлюються суворі санкції за ігнорування мови на 

території держави.                                                                … 
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Я малюю 

Моє хобі – малювання з 8 років.   

Мені просто подобається творити і це вже причина узяти 

до рук олівець або пензлі. Мене захоплює сам процес – 

адже ні з «чого», порожнього аркуша, з'являється 

шматочок нового світу. Я не 

замислююся чому я малюю 

або як знайти натхнення або 

свій стиль.  Інколи мені 

хочеться малювати, коли я 

засмучена. Так я 

позбавляюся від напруги, 

стресу і поганих думок. Я 

просто беру фарби і 

розфарбовую свою 

реальність. Інколи я малюю, 

коли мені нудно. А інколи, 

коли дуже радісно.  

Я згодна з висловом, що просто так виражаю свій 

внутрішній світ через образи. Я одним своїм малюнком 

можу сказати більш ніж в 10ти написаних оповіданнях. 

Таке у мене мислення – візуальне – більш швидке і більш 

насичене.  Я точно знаю, що підживлююся енергією, коли 

малюю. Звичайно ж, мені хочеться взнати свої кордони 

можливостей, хочеться досягти успіху в цій справі, стати 

знаменитою. Але все одно, для мене важливіше показати 

іншим ту красу, яку я бачу. Передати той настрій, який я 

відчуваю. Я згодна з висловлюванням і просто висловлюю 

свій внутрішній світ через образи. Я одним своїм 

малюнком можу сказати більше ніж в 10-ти творах. Таке у 

мене мислення - візуальне - більш швидке і більш насичене. 

Я точно знаю, що підживлююсь енергією, коли малюю. 

Звичайно ж, мені хочеться 

дізнатися свої межі 

можливостей, хочеться 

досягти успіху в цій справі, 

стати знаменитою. Але все 

одно, для мене важливіше 

показати іншим ту красу, яку 

я бачу. Передати той настрій, 

який я відчуваю. І ось цим, 

як мені здається, я і 

виділяюся з натовпу - я 

малюю.  

Екатерина Півень 
 

RECIPE OF SUCCESS 
All people often ask themselves how to be 

successful. American writer William Arthur Ward 

knows what we can do. He was an often quoted 

writer of inspirational maxims. 

Believe while others are doubting. 

Plan while others are playing. 

Study while others are sleeping. 

Decide while others are delaying. 

Prepare while others are daydreaming. 

Begin while others are procrastinating. 

Work while others are wishing. 

Save while others are wasting. 

Listen while others are talking. 

Smile while others are frowning. 

Commend while others are criticizing. 

Persist while others are quitting. 
William Arthur Ward (1921 - 1994) 

Роздуми про активність 

Ми багато читаємо історії відомих людей і намагаємося 
їх наслідувати.. Впевнено можна сказати, що всі зіркові 
історії об’єднує активна життєва позиція. 

Хочу розповісти історію мого активного життя. . 

В ЗНВК №19 я вчуся з 1 класу та маю 
активну життєву позицію і у школі, і 
поза нею. Дуже полюбляю спорт, 
захоплююся ним з трьох років. Перший 
спорт куди я пішла была гімнастика. В 
подальшому я поглибилась у танці й 
займалася усіма видами танців. Потім мені стали до 
душі бойові види спорту. Я пішла на тхэквондо та 
проходила туди 3 роки. Далі були акробатика и 

рукопашний бій.  

Несподіваний вибір? Можливо. Та я буду «шукати себе» 
поки не знайду. 

Регулярно приймаю участь у змаганнях. 
Маю безліч грамот. Розвиваюсь в IT-
напрямі. Відвідую заняття в академії у 
вільний від школи час. Граю в 
компьютерні ігри, але при цьому дуже 
люблю гуляти на свіжому повітрі. 

Наприклад, вигулювати собаку. 

Люблю готувати. Точніше люблю учиться готувати. 
Провожу онлайн трансляції про свої кулінарні витвори. 

Багато спілкуюся з друзями й родичами.  

Намагаюсь добре вчитися. Помічник заступника 
старости класу.  

Я впевнена, бути успішним – це бути активним! 

 

 

https://quoters.info/topic/study
https://quoters.info/topic/smile
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Взимку хочеться багато снігу. Покататися з гірки на санчатах, пограти в сніжки. Ну, або хоча б просто снігу. Щоб величезні 

сніжинки падали нам на шапки і куртки, а ми б ловили їх долоньками. 

Цієї зими наметів зі снігу ми так і не дочекалися. 

Звичайно ж, час ще є, і ми все ще чекаємо зимових розваг. А поки за нашими вікнами світить сонечко і місцями навіть 

зеленіють галявини. 

Якщо у Вас зовсім зимовий настрій і очікування вже немає сил - збирайтеся з друзями на каток. Веселощі Вам забезпечено! 

Я знаю що говорю. Ми з моєю родиною і друзями оцінили активний відпочинок на ковзанах. 

 

 
 

Що потрібно знати? 

Каток - це рівна крижана поверхня для катання на ковзанах або санках. 

Ковзанки діляться за типом використання - на масові і спортивні. 

Ковзанки діляться за типом льоду - на штучні і природні.Як мені здається, каток з природним льодом набагато краще, ніж 

зі штучним. Штучний мені здався аж надто слизьким і рівновагу втримати було дуже складно. Тому якщо Ви не вмієте 

кататися на ковзанах, раджу йти на каток з природним покриттям. 

На своїх ковзанах кататися набагато краще, ніж на прокатних. 

Приїжджати на каток краще раніше з відкриттям, щоб не стояти годину в черзі. 

Одягатися потрібно так, щоб одяг не заважав. 

Обов'язково варто взяти з собою рукавички. Вони зігріють якщо холодно, а Ви тримайтеся за бортик. І захистять при падінні 

руки, а падіння, повірте мені, будуть. 

Ходіть на каток з друзями, які вміють кататися. Вони завжди підтримають Вас і підкажуть як правильно ставити ноги. 

 

Автор статті: Анна Носко, кандидат на пост Президента РМ від 7-Б 
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Для того, щоб добре вчитися необхідно прикладати зусилля 

в будь-якому класі.  

1 Будь активним 

☺ Робіть нотатки, коли слухаєте або читаєте. Нотатки не 

тільки допомагають краще запам'ятовувати відомості, але 

також дозволяють мозку підтримувати активність і вбирати 

інформацію. Коли читаєте, записуйте ключові ідеї або 

питання, які можуть виникати. 

☺ Запитуйте, коли вам щось незрозуміло. Завдання 

вчителя полягає в тому, щоб допомагати вам вчитися і 

розуміти матеріал, тому не бійтеся питати! Так ви не 

тільки краще зрозумієте предмет, але і покажете вчителю 

свій інтерес до матеріалу. 

☺ Виконуйте домашні завдання. Звучить очевидно, але 

багато учнів ігнорують цей аспект. 

☺ Приходьте на всі уроки. Якщо вам довелося пропустити 

урок, запитайте однокласника чи вчителя про матеріал, 

який був розглянутий під час вашої відсутності.  

☺ Беріть участь в шкільному житті. Це дозволить весело 

провести час і познайомитися з іншими учнями. 

2. Запозичуй корисні звички 

☺ Перевіряйте себе. Самоперевірка дозволяє краще 

зрозуміти матеріал, а також визначити слабкі місця, яким 

потрібно приділити особливу увагу: робіть флеш-картки;  

попросіть друга задавати вам запитання по темі матеріалу; 

використовуйте тести і перевірочні питання з підручника; 

виконуйте додаткові тестові завдання і опитування. 

☺ Знайдіть спокійне і зручне місце для занять. Місце для 

занять повинно бути акуратним, з хорошим освітленням і 

комфортною температурою. Приберіть телефон та інші 

предмети, які можуть відволікати вас. Розсіяна увага може 

стати великою проблемою.  

☺ Робіть перерви. Щогодини намагайтеся робити перерви 

тривалістю 15-20 хвилин, щоб зібратися з силами і не 

втрачати концентрацію. 

3. Турбота про себе  

☺ Намагайтеся спати достатню кількість часу. Важко 

зосередитися на навчанні, якщо ви приходите в школу 

втомленим. Для гарного відпочинку перед сном корисно 

розслабитися за допомогою полегшених занять йогою, 

медитації або теплої ванни. Намагайтеся лягати і вставати в 

один і той же час кожен день.  

☺ Вживайте корисну їжу 3 рази в день. При 

недостатньому харчуванні людина відчуває втому, 

роздратування і нездатність зосередитися. Завжди 

починайте день з поживного сніданку, щоб зарядитися 

енергією перед навчанням.  

☺ Не допускайте зневоднення. У вас під рукою завжди 

повинна бути вода, щоб вгамовувати спрагу. 

☺ Вчіться знімати напругу. Навчання часто пов'язана зі 

стресом, тому знаходите час й можливості розслабитися: 

займайтеся йогою або медитацією; ходіть пішки і 

проводите час на вулиці; проводите час з друзями, рідними 

і домашніми тваринами; знаходите час для творчості, хобі 

та захоплень; слухайте музику; дивіться фільми або читайте 

книги. 

☺ Заохочуйте себе за досягнення. Завжди святкуйте свої 

успіхи! Такий підхід допоможе вам зберігати мотивацію.  

☺ Прагніть мислити позитивно. Позитивний настрій 

знизить рівень стресу в школі та допоможе добре вчитися. 

Наприклад, замість думки: «Ненавиджу математику! Мені 

ніколи не зрозуміти ці формули», - слід подумати: «Це 

складно, але якщо докласти зусиль, то я зможу 

розібратися!».  

☺ Звертайтеся за підтримкою. Іноді досить поговорити з 

другом, щоб відчути себе краще. Не бійтеся звертатися за 

практичною допомогою. Наприклад, скажіть: «Мама, я 

дуже хвилююся через тест. Ти не могла б поставити 

перевірочні питання, щоб допомогти мені підготуватися? ». 

☺ Завжди використовуйте можливість виконати 

додаткові завдання. 

  

«Трамвай - квиток до 
успіху!» 

Коли ми закінчимо школу, 

дорослий світ безжально 
занурить кожного в круговерть 
подій.  

Усі ми, я в це вірю, зуміємо 
віднайти своє. Але хоча б задля 

спокійного відчуття, хочеться 
вірити, що  у разі невдачі тебе підтримують.  
Цікавий проект підтримки діє в Одесі. Точніше сказати, 

сповіщення про підтримку.  
В Одесі з 2016 року відомий одеський прогулянковий 

«ретро-трамвай» періодично перетворюється в мобільний 
майданчик - «Трамвай - квиток до успіху!».  
«Трамвай - квиток до успіху!» - проект Одеського міського 

центру зайнятості спільно з КП «Одесміськелектротранс» в 
рамках всеукраїнського проекту Державної служби 
зайнятості України «Квиток до успіху».  

Ох, як складно звучить.  
Тож, мета проекту полягає в підвищенні обізнаності 

населення про послуги служби зайнятості, поширення 
інформації про наявні вакансії, в проведенні 
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю для 

забезпечення більш високого рівня зайнятості населення. 
Одесити підійшли до питання творчо. В ході реалізації 

проекту «Трамвай - квиток до успіху!», всі бажаючі мають 
змогу ознайомитися з інформацією про вакантні робочі 
місця міста, пройти профорієнтаційну діагностику і 

отримати консультації від фахівців Одеського міського 
центру зайнятості про послуги служби зайнятості.  
Також, а це вже цікаво нам, під час руху «Трамвая», 

отримавши спеціальний квиток успіху, школярі 
починають подорож за цікавим профорієнтаційним 

маршрутом в світ професій за участю фахівців служби 
зайнятості та за допомогою інтерактивної гри про 
професії.  

Такі підходи до профорієнтаційної роботи зі шкільною 
молоддю цікаві, ефективні і доступні.  
Наприклад, я і мої друзі не знаємо правил вибору професії. 

І як тільки починаєш про це замислюватися – «мізки 
киплять». Хотілося б мати рекомендації, щоб уникнути 

помилок при виборі та у майбутньому самовизначенні у 
захопливий спосіб.  
Дуже чекаю від нашого міста такого креативу.  

Анна Носко, Кандидат на пост Президента РМ від 7-Б 
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Як ми святкували Масляну. 

Та як святкували наші предки. 

В Запорізькому НВК №19 пройшли 

пишні гуляння на честь зустрічі 

весни та прощання з зимою.  

Дуже вміло організували  вчителі 

свято цього року – триденний 

ярмарок «Масляна».  

Аж 3 дні ми куштували 

найсмачніші млинці від всіх 

господинь нашої школи.  

Як все було розповідає 7-Б та газета 

«Фенікс».  

Ми всі отримали завдання 

насмажити млинці та принести у 

призначений день.  

Прямо посеред шкільних коридорів 

ми винесли столи та накрили їх 

святковими скатертинами. Кожний 

клас намагалися поставити на свій 

стіл якісь з українськів 

символів.  Ми прикрасили стіни 

газетами з тематики «Масляна».  

Багато хто вбралися в український 

святковий одяг. Дівчата увібрали 

волосся вінками.  

Отак по-українськи на великій 

перерві з вівторка по четвер 

починався смачний «млинний» 

ярмарок в ЗНВК 19.  

Звісно ми не намагалися 

дотримуватися точної історичної 

відповідності. Бо не «Масляна», а 

«Масниця» і вареники, а не млинці. 

 Відомо, що тиждень перед 

початком Великоднього посту 

православні християни з давніх-

давен вважали святковим. Сьогодні 

цей період частіше за все 

називають «Масляна», хоча колись 

його так називали лише на тих 

територіях, які межували з Росією, 

говорить етнограф Галина Олійник.  

Пані Галина зауважує, що 

правильно це свято називати 

«Масниця», хоча якогось 

узагальненого способу святкувати 

останній тиждень перед Великим 

постом у 17 столітті для всіх 

регіонів нашої держави ніколи не 

існувало. У різних частинах 

України цей святковий період 

завжди називали по-своєму, а 

обряди, якими він 

супроводжувався, могли істотно 

відрізнятись.  

Зміст святкування був єдиний. По-

факту, це було перше свято весни, 

повільна зміна харчового раціону, а 

також прощання із цілою серією 

зимових свят.  

В Україні ж за словами Галини 

основною стравою на столі були 

http://zps19.at.ua/_nw/4/81305286.jpg
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вареники, начинкою для яких, 

частіше за все, був сир. Саме тому, 

Масницю у деяких регіонах 

України часто називали Сирниця.  

Але на варениках з сиром святкове 

меню тогочасних українців не 

закінчувалось. Саме в цей період 

наші предки споживали дуже 

багато сметани і масла. Маленькі 

вареники – це сучасна традиція. В 

давнину вони були величезними, з 

великою кількістю начинки. Дуже 

часто господині пекли налисники з 

сиром, коржі з пшона, гороху або 

кукурудзи, варили молочну кашу, 

кисіль, готували запіканки, 

сирники, рибу та багато іншого. 

Також в цей період випікалось 

досить багато різноманітних 

солодких смаколиків.  

В деяких регіонах України 

Масницю називали Колодієм або 

Колодкою.  

Самі звичаї, котрі пов’язані з 

такими назвами, мають дуже 

глибоке і давнє походження, яке 

тягнеться ще з того часу, коли на 

наших землях панувала 

Трипільська культура.  

Юнаки, які не змогли одружитися 

протягом року, змушені були 

прив’язувати до своєї руки колодку. 

Згідно із звичаєм, юнак не мав 

права самостійно зняти таку 

колодку, це могла зробити лише 

неодружена дівчина, а юнак за цю 

послугу повинен був якось 

відкупитися.  

На території сучасної Гуцульщини 

колодку не прив’язували до руки, 

але проводити викуп треба було. 

Частіше за все це відбувалося на 

Великодні свята, а замість 

«колодок» використовували дві 

писанки. 

 

На території сучасної Вінницької 

області була традиція волочити 

колодку. Гурт людей знаходив 

посеред вулиці якусь колоду і йшов 

з цією колодою додому до якоїсь 

сім’ї, де жив неодружений юнак.  

На території сучасних 

Житомирської та Київської 

областей, з Колодієм пов’язували 

кожен з днів останнього тижня 

перед початком Великого посту. 

Українці щиро вірили у те, що після 

того як вони проведуть якісь певні 

обряди, то протягом усього 

наступного року їх будуть 

обминати різні негаразди.  

Млинці на Масницю готували лише 

у таких регіонах України як 

Слобожанщина та Чернігівщина. І 

як ми вже дізналися саме на нашій 

території і прижилася назва 

Масниці як «Масляна». 

В понеділок зустрічали Масницю 

або Масляну. Робилося солом'яне 

опудало, яке потім катали по селу 

на санях, супроводжуючи цю дію 

піснями. У вівторок були 

«Загравання», тобто розваги. 

Влаштовували балагани з 

«Петрушкою», а хатами  ходили 

«ряджені». В середу наставав час 

великого гуляння з млинцями і 

іншими пригощаннями. У Широкий 

четвер або Перелом починався 

справжній розгул. Саме цього дня 

хлопці мірялися силою. П'ятниця — 

час вечорів тещ, а також цілого 

ряду шлюбно-родинних звичаїв. В 

суботу невістки приймати у себе в 

гостях рідню. У неділю наставали 

«проводи» свята. Всі вибачалися 

один перед одним, а також 

відвідували могили родичів і 

залишали там млинці. Окрім цього, 

спалювали опудало зими. 

Масляна, та українською вірніше 

Масниця, має аналоги свята і в 

інших країнах. Тож сміливо можна 

сказати, що свято – 

інтернаціональне.  

Наприклад, в Західній Європі 

існувало весняне свято друїдів 

Бельтайн. У Кельне теж проводять 

гуляння на честь настання весни – 

«Фастеловенд» (Fastelovend), а в 

Майнце – «Фассенахт» (Fassenacht). 

Маслеяний карнавал проходить в 

Рейнській області – Рейнланде. 

Веселі святкування тут триває з 

четверга до вівторка. Також свята, 

схожі за своєю тематикою на 

Масляну, до цих пір відзначають в 

Чехії, Данії і Англії. 

 

Одже, які можна зробити висновки? 

1) «Масниця» і «Масляна» — це не 

одне і те ж!  

2) Меню на Масницю, незважаючи 

на те, що сьогодні дуже багато 

українців вважають традиційною 

стравою млинці, тогочасні 

українські господині варили 

традиційні вареники. 

3) Кожен з регіонів України мав 

свою обрядовість.  

4) Зустрічають весну і понині 

схожими обрядами на 

Масницю/Масляну в дуже багатьох 

країнах. 

5) Наша школа влаштовує 

актуальні для всього Світу свята та 

має глибоку цікавість до рідних 

українських традицій.  

«Нам дуже подобаються млинці і 

смачний млинний ярмарок!» — 

підвели підсумки учні 7-Б класу: 

«Чекаємо зустріч весни наступного 

року!»» 

http://zps19.at.ua/_nw/4/80744965.jpg
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Я, Анна Носко, проста дівчина та учениця 

Запорізького НВК №19, цього року балотувалася на 

пост Президента Республіки Мрія. І це був значний 

досвід для мене. 

Під час написання програми кандидата я багато 

над чим замислилася.  

По-перше я зрозуміла наскільки серйозний цей 

захід. Кожен учень має не просто сказати «я хочу 

бути Президентом» або не просто голосувати «бо я з 

нею пов’язана дружбою», а задати собі питання «що  

я можу зробити для школи та учнів?» та  звертати 

увагу на запропоновані заходи. 

По-друге мені стало відомим, що одна людина, 

учень або учитель, навіть якщо вона Президент, не в 

змозі встигнути скрізь та  дуже скоро втрачає сили. 

Важко створювати та проводити заходи без 

підтримки всіх учнів. Тому кожен учень має 

відноситися з повагою до всього що відбувається в 

нашій школі. 

По-третє «самоврядування» - це не просто слово. 

Кожен учень має свої цікавості та свої цікавини. 

Кожен учень бачить свою ідеальну школу по-своєму. 

Тому, якщо ви хочете ходити до ідеальної школи, 

кожен учень має бути активним, допомагати 

вчителям у створюванні та проведенні заходів, 

створювати нові цікаві саме тобі проекти, бути 

лідером, приймати значну участь у самоврядуванні. 

Хто б не став Президентом Республіки Мрія,  

хочу побажати наснаги,  втілити всі заплановані 

заходи та ідеї 

І як полюбляв говорити Кіт-Леопольд  

«давайте жити дружно!»  

та допомагати вчителям та новому Президентові 

удосконалювати нашу школу! 

 
 

ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ  

 Дати можливість молодшим класам брати участь в організації різних заходів. 

Я вважаю важливим підключати молодші класи до організації, в першу 

чергу, заходів для сектора Elementary school. 

 Вважаю за необхідне створити інтернет-сторінку Президента "Республіки 

Мрія" зі зворотнім зв'язком для питань, побажань і пропозицій. 

 Конкурси «Найрозумніший» і / або «Хто хоче стати мільйонером» з 

реальними призами. Іноді все ми стикаємося з тим, що нам важко знайти сили 

вивчити складний урок. Ці конкурси допоможуть додатково мотивувати до 

саморозвитку та  закріплення знань. Вважаю, що необхідно заохочувати 

учнів,  щоб вони мали якомога більш  добрі результати в навчанні або 

досягнення в творчих проектах, олімпіадах, спортивних змаганнях та 

конкурсах. Це можуть бути призи за результатами кварталу, півріччя, року. 

Запропонуємо створити окрему сторінку на сайті школи та на сайті Шкільного 

медіахолдингу «Вісник Мрії - Новий Формат»,  на яких будуть систематизовані 

досягнення учнів та вчителів. 

 Заплануємо також облаштувати  місце «Екран активності» на кшталт 

Банків балів в проекті «Вісник Мрії - Новий Формат», щоб це було на 

шкільному стенді на видному місці. Будемо своєчасно здійснювати підрахунки 

активностей, щоб актуалізувати інформацію стенду. 

 Я за дисципліну, порядок і безпеку в коридорах, але в той же час цей 

простір можна використовувати для розваг, веселих естафет, ігор.  Нехай буде 

більше конкурсів та інших веселих заходів. Нехай будуть міні-дискотеки для 

малюків, середньої і старшої школи. 

 Більше походів і спортивних свят.  Здоровий спосіб життя - це ціла 

життєва філософія. А почати можна зі спортивної активності. Я впевнена, за рік 

ми доб'ємося величезних результатів. Наприклад, ввести заняття Йогою.  Йога 

у позаурочний час  сподобається всім. Адже  всі ми дуже втомлюємося в 

безперервному потоці навчання. Йога дасть можливість відновити сили і 

гармонію 

 Зробити школу, зручною і приємною для всіх. Планую підняти питання 

створення WI-FI зони протягом великої перерви. Це дасть можливість 

переглядати новини на сайті школи, на порталі шкільної преси і ФБ-сторінку 

школи, викладати статті і новини на сайті шкільного медіахолдингу, будучи в 

школі.  

 Проводити раз на рік турнір Геймерів. Світ розвивається в напрямку 

розвивальних інтернет-ігор. Наша школа сучасна і інноваційна. Ми не можемо 

залишатися осторонь. Зміст нашого турніру буде більш складний, ніж всім 

відомі турніри. Захід проводитиметься в два етапи. 1 етап - в конкурсний період 

все зможуть подати заявки. 2 етап - сам турнір, на якому гравці будуть 

проходити найцікавішу з точки зору інформатики гру. 

 Школа безпеки. Планую зібрати групу дітей з 6 до 8 класу які 

розповідатимуть в ігровій формі малюкам дитячого садочку і молодшим класам 

правила безпеки. Для проведення цікавих заходів будемо звертатися до 

вчителів, старшокласників, батьків ... Школа буде вчити безпеці на практиці. 

 Більше екологічних проектів. Екологічний проект «Допоможи природі» - 

ми будемо частіше виходити на територію школи та біля неї і прибирати її. А 

щоб прибирання було веселим, будемо це робити під гучну музику радіо 

«Республіка Мрія». Екологічний проект «Екологія - це модно»! Будемо 

організовувати виставки і навіть модні покази виробів, прикрас, аксесуарів, 

виготовлених із вторсировини або методом повторної переробки. Продовжимо 

встановлювати на території школи більше годівниць для птахів. 

 Проект «Ревізор молодший». Щомісяця буде збиратися певна група людей 

(до 5 осіб) і перевіряти кабінети на чистоту. Будемо знімати відео показового 

прибирання (своєрідні майстер-класи), метою якого буде навчити учнівську 

громадськість правилам гігієни та чистоти. Класи, які впоралися з перевіркою 

на «відмінно», будуть нагороджені пам'ятною табличкою і подякою. За 

підсумками року будемо вручати приз. 

 Мозковий штурм «Living Library». Пошук ідей оновлення та осучаснення 

нашої шкільної бібліотеки.  

Хотілося б, щоб учні йшли в школу з усмішкою на обличчі. Щоб кожному 

подобався навчальний процес, класні і позакласні заходи!   

Я, Анна Носко, будучи Президентом, докладу всіх зусиль для цього. Зробимо 

Запорізький НВК№19 ще краще!   

Пам’ятайте! Допомогти зробити школу Мрії кращою може кожен з нас! 
. 
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