
Як втримати пір’їну власним подихом? 
 

Традиційними стали в Ніжинській школі № 7 предметні методичні 

тижні. Нещодавно вчителі та учні молодших класів стали учасниками 

незвичайного тижня 1–4 класів. Епіграфом до нього були слова видатного 

педагога сучасності В. О. Сухомлинського "Шкільне життя має бути таким, 

щоб у ньому завжди діяла система відповідальності людини за людину". 

Розпочався "Тиждень" виставкою дитячих робіт з трудового навчання 

та образотворчого мистецтва. 

Всі класи представили свої найкраіщі роботи. Журі відзначило 1–Б 

клас за безпосередню дитячу творність, 2–Б за найкраще композиційне 

рішення,  

3–А – за масовість та оригінальність робіт, 3–В за різноманітність 

використаних матеріалів та чудові роботи з паперу, 4–А клас – за складність 

робіт. 

В цей же день школа милувалася кращими зошитами учнів, виставка 

яких знаходилася поруч. Всі одностайно погодилися, що найкраще працюють 

у своїх зошитах Олексій Черниш, Олена Даценко, Юлія Білик з 4–А класу – 

(учитель Н.М.Мещерякова). Юлія Борис, Вадим Іванов, Вікторія Плевако з 

3–В – учитель – (Т.Г.Фурмановська). 

В 1–Б класі відкритий урок з навчання грамоти провела Олена 

Вячеславівна Ковтун. Присутні мали можливість познайомитися а 

оригінальною методикою, яку впорядкувала учитель, застосовує в своїй 

праці та досягла хороших результатів. 

Катерина Миколаївна Євса в 1–А класі, що знаходиться при дитячому 

садку № 7 провела "День відкритих дверей", батьки мали змогу побути на 

уроках навчання грамоти, математики, навчання письма. Учителька 

"подорожувала" зі своєю малечою зимовим лісом. А я нишком спостерігала 

за матусями. Вони так хвилювалися, ніби самі були учнями! Охали, 

посміхалися, намагалися прошепотіти підказку... А після уроків щиро 

дякували за надану можливість подивитися, як працюють їхні дітки на 

уроках. 

Вихователі груп продовженого дня Н.Д. Бець та Л.А.Шапка 

підготували цікаві розважальні виховні години "Міркуй, рахуй, відгадуй" та 

"Подорожуємо країною казок". 

В 3–В та 4–А класах за текстами завуча школи проведено 

математичний конкуре "Я – найкмітливіший" та конкурс юних 

природознавців "Мій рідний край – моя Земля". Найдотепнішими та 

найкмітливішими виявилися Юлія Білик, Богдан Гришкевич, Катерина 

Кубрак, Олексій Черниш з 4–А класу, Андрій Бруй, Олена Проніна, Ілона 

Мамедова, Валерія Герасименко з 3–В класу. А ось в актовій залі зібралися 

юні декламатори. Вони змагалися в умінні виразного читання, підготували 

красиві поетичні твори, дотепні ґуморески. Журі відзначило прекрасні 

здібності Андрія Пилена та Вікторії Фесенко з 4-А класу, їм присуджено І та 



ІІ місця. Всі учасники одержали подяку від дирекції школи за активну участь 

у конкурсі "Наша мова – солов’їна". 

Круглий стіл "Методична скарбничка" зібрав учителів 1–4 класів, 

Поділилися досвідом, розглянули доробки з творчих лабораторій. Кращими 

визнано матеріали О.А.Вакуленко, яка є керівникам методичного об’єднання 

учителів початкових класів. По справжньому діловою була гра "Готуємо 

методичного листа", де колеги обговорили особливості контролю та 

оцінюваная навчальних досягнень учнів початкової школи та внесли рад 

суттєвих пропозицій. 

А ще визначали найзатишнішу класну кімнату, кращий класний 

куточок, перевіряли, як учні зберігають підручники. 

Та найбільше учням і учителям запам’яталися веселі змагання "Нумо, 

малюки!" Їх підготувала та провела С.А.Шевельова – творча особистість, 

ентузіаст, людина веселої вдачі. Тому і змагання команд 2–3 класів були 

запальними, цікавими. Потрібно було "нанизатися" на мотузку всією 

командою, по – піжонськи одягнути свого товариша, втримати пір’їну в 

повітрі власним подихом, вгадати мелодію, зловити рибку в акваріумі 

суперника, відповісти на дотепні запитання, а ще, а ще... 

Тиждень" закінчився, але перед очима все ще були уроки, конкурси. 

Пригадувалися епіграфи, підібрані до "Тижня". Саме слова В.Бєлінського 

"Зброєю і посередником вихователя повинна бути любов, а метою – 

людяність" запали мені в душу. Вони якнайкраще відрбражають сутність 

роботи моїх колег. 

 

 

 
 


