
Додаток 5 

П Л А Н  

проведення  тижня «Доброти» у початковій школі 

04 -08  грудня 2017 року 

 

Понеділок 04.12.2017 р. 

«Нащо й клад, коли в сім’ї лад» 

1. Відкриття тижня. Лінійка « Якщо добрий ти». 

2. Завдання на тиждень. 

3. Перегляд мультфільмів про доброту, добрі вчинки героїв. 

 

 

Вівторок  05.12.2017 р. 

«Оберігай свій рідний край, живу природу захищай» 

1. Виховні години на екологічну тематику. 

2. Калейдоскоп умілих ручок «Планету Земля – захищай, старі речі – 

оживляй». 

3. Флеш моб на перервах «Разом веселіше». 

 

 

Середа 06.12.2017 р. 

«Планета очима дітей» 

1. Конкурс малюнків «Моя планета – найкраща». 

2. Кросворди, ребуси «Питання відгадай – разом з друзями всі негаразди 

подолай». 

3. Свято – «Книга- добрий порадник і друг у житті». 

 

 

Четвер  07.12.2017 р. 

«Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла й сподівайся» 

1. Фото-колаж «Мої добрі вчинки». 

2. Макулатуру збирай – зелені насадження зберігай. 

3. Екологічна казка «Знай!, Люби!, «Оберігай». 

 

 

 

П’ятниця  08.12.2017 р. 

«Я ввічливий та чемний» 

1. Гра «Зроби комплімент другові» 

2. Фестиваль кліпів «Разом веселіше жити». 

3. Закриття тижня, підведення підсумків. 

  

 

            



Додаток 6 

П Л А Н  

проведення  тижня  сталого розвитку 

12-16 лютого 2018 року 
 

12 лютого 2018 р 

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 

1. Екодиктанти. Уроки наскрізного  навчання.  

- диктант з української мови 8-А, 8-Б класи. «Лікарські рослини» 

(вчитель Максименко А.А.); 

- диктант з російської мови «Путишествие в природу»,  5-ті класи 

(вчитель Максименко А.А.); 

- диктант з російської мови «Самая большая цель в жизни», 6-ті класи 

(вчитель Твердохлєбова Т.В.); 

- диктант з російської мови «Чем измеряется добро?». Аудіювання 

тексту «Мы живем в саду здоровья».  7-мі  класи (вчитель 

Твердохлєбова Т.В.); 

-  диктант з російської мови «Время года», 8-мі класи (вчитель 

Тимофеєва В.О.); 

- диктант з російської мови «Жизненная цель» 9-А кл (вчитель 

Максименко А.А.), 9-Б клас (вчитель Твердохлєбова Т.В.). 

2. Майстер-клас  зі спеціалістом по дієтичному раціональному 

харчуванню «Правила раціонального харчування»  8-А, 8-Б класи 

(вчитель Максименко К.І.). 

3. Соціальна акція «Збережемо екологію рідного селища» 8-10 класи 

(вчитель Немич О.О.). 

4. Виступ екологічної агітбригади «Збережемо  водні ресурси» 5-7 класи 

5. Збірка віршів «Природа – наш спільний дім» 6-А, 6-Б кл. (вчитель 

Гусарченко О.А.). 

6. Екологічний  стіл «Громадська   діяльність  кожного із нас». 10-11 кл. 

(вчитель Гусарченко О.А.). 

 

13 лютого 2018 р 

ДЕНЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

1. Треніг «Моє майбутнє доросле життя» 11 кл. (Вчитель Величко О.М.). 

2. Засідання лідерів 5-11 класів, треніг «Від лідера школи до лідера в 

суспільстві»   (після 3-го уроку,  вчитель Балєва А.Л.). 

3. Географічний калейдоскоп «Міжнародний туризм: переваги та 

недоліки» (вчитель Татаренко В.М.). 

4. Засідання круглого столу  «Культура поведінки» 9-10 кл. (вчитель 

Нерода І.О.). 



5. Тренінг «Поведінка людини та її вплив на здоров’я» 7мі класи (вчитель 

Постоян В.Е.). 

 

14 лютого 2018 р 

ДЕНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

1. Інформаційний дайджест «Економимо навіть не помічаючи» 5-11 

класи. (Вчитель Татаренко В.М.). 

2. Усний журнал «Енергозбереження в Україні» 7-11 класи (вчителі 

Кормишова І.Б., Пилипейко Г.І.). 

3. Акція «Велика біда від маленької батарейки» 5-Б кл. (вчитель Лєбєдєва 

О.В.). 

 

15 лютого 2018 р 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я І КРАСИ  

1. Тренінг «Мій вибір – здоровий спосіб життя» 9-11 класи (вчитель 

Хомякова Ю.О.). 

2. Майстер – клас «Від хобі  - до майбутньої професії» дівчата 9-10 класів 

( вчителі Аненко Л.Г., Ковпак А.В.). 

3. Мовний практикум «Скринька чистоти української мови» 5-ті класи 

(вчитель Лєбєдєва О.В.). 

4. Змагання «Зимові розваги» (вчителі Бойко З.І., Бойко О.І.). 

5. Виховний захід «Стійке суспільство – здорове суспільство» -8-мі класи 

(вчитель Максименко К.І.) 

 

16 лютого 2018 р 

ДЕНЬ ТОЛЕРАТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ 

1. Тренінг «Будь чемним і вихованим» 5-А, 5-Б класи ( вчителі 

Максименко А.А., Кирильчук В.П.). 

2. Літературно – виховний альманах «Добро починаеться з тебе» 4-А кл. 

(вчитель Попова Т.М., бібліотекар Желізняк Е.Г.). 

3. Відкрита виховна година у 8-А класі «Людина починається з добра»  

(вчитель Татаренко В.М.). 

4. Тестування, рольова гра «Культура поведінки» (вчитель Лєбєдєва О.В). 

5. Виховна година з елементами тренінга у 7-Б класі (вчитель Крот П.В.). 

6. Година класного керівника «Я і підлітки іншої раси» 8-Б кл. (вчитель 

Корніяшик Л.І.). 

7. Екодиктант у 9-Б класі «Заповідна Царичанщина»  (вчитель Лєбєдєва 

О.В.). 

 

 
 


