¿Qué tal?

Збережемо наші традиції
У НВК "Школа-садок "Софія" було проведено
козацькі збори
Тринадцятого жовтня у НВК
"Школа-садок "Софія"
відбулась лінійка з нагоди
двадцятиріччя козацького
коша школи імені Северина
Наливайка. Це свято
відвідали учні всіх
класів.Лінійка була
організована учасниками
самоврядування школи.
Ця подія відбулась під час
уроків, о другій
годині. Лінійка тривала
сорок п'ять
хвилин. Її провели учні
дев'ятих-десятих класів.

Ведучими були Вакшинська
Наталія та Тарас-Олег Гук. Всі
учасники були нагороджені
почесними грамотами за
активну участь в
громадському житті та
самоврядуванні школи. Крім
того, грамоти отримали
вчителі, які допомагали в
організації. Хлопцям п'ятих
класів було надано чин Джури
та можливість приймати
участь у козацьких зборах.
Окрім учнів було запрошено
гостей, кожен з яких
мав слово в кінці дійства.
Автор статті: Левицька Юлія

Історію пишемо ми!
Нещодавно, а саме 21-22
листопада, у нашій школі
відбувалися заходи щодо
подій на Майдані. У перший
день дійства, на 5-6 уроках,
учні дев'ятих та
одинадцятих класів
зібралися за круглим столом
для висловлення своєї точки
зору відносно того, що
відбувалося на Євромайдані
напротязі 2013-2014 років.
Окрім того, вони
приготували презентацію з
фото та відео тих подій. Ця
тема була дійсно цікавою
для спостерігачів, які також
брали участь у дискусії.
Автор статті: Тенета Марія

Англійською про українців
У нашій школі провели відкритий урок

23 листопада о 12:50
розпочався
захід,ведучими якого були
Гарун Мирослава
Ярославівна та Мудра
Ольга Миколаївна.
Основною темою уроку
було мистецтво, зокрема
творчість Катерини
Білокур. Урок складався з
двох частин: дослідницька
і творча та проводився
виключно англійською
мовою.

Урок розпочався з читання
тексту про життєві труднощі
та умови для творчості
Катерини Білокур. Для
більшості інформація була
новою і доволі цікавою та
пізнавальною. Після тексту
учням були запропоновані
завдання по його змісту.
Наступним етапом був
перегляд фільму під назвою
"Kateryna Bilokur. Confesion"*.
Кожен мав можливість
*сповідь Катерини Білокур

висловити свою думку щодо
творчості відомої української
художниці. Найбільше усім
запам'яталося звернення
Катерини Білокур до
українців: "Любіть свою
роботу. Любіть одне одного.
Кажіть одне одному хоча б
одне тепле слово на день.
Будьте чесними, щирими та
щасливими."
Третій, завершальний, етап
був творчим. Після перегляду
відео-уроку, кожен міг
спробувати себе в ролі
художника. Навіть вчителі
приймали участь.
Завершальним акордом була
виставка робіт. У всіх
залишилися лише позитивні
спогади та враження. Перед
тим як попрощатися, учасники
казали одне одному
теплі,приємні і щирі слова та
побажання.
Клас був прикрашений
роботами Катерини Білокур, а
шкільна дошка була
розмальована ученицями
нашої школи.
І учні, і вчителі були
задоволеними.
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