
Приємні враження 
 

 
 

Нещодавно в учительській кімнаті сьомої школи з’явився великий 

плакат-розклад , який запрошував колег відвідати відкриті уроки вчителів  

1-4-х класів у рамках "Методичного тижня початкових класів". 

Незвичайний урок-змагання з математики провела в 3-В кл. 

О.А.Вакуленко. Команди Їжачка, Білочки, Ведмедика змагалися у кміт-

ливості, дотепності. А після уроків Ольга Анатоліївна запросила колег на 

семінар "Моя творча лабораторія". Досвідчена вчителька, керівник 

методоб’єднання вчителів 1-4-х класів одержала звання "Старший вчитель" 

за підсумками минулорічної атестації. Вона має багато власноруч 

виготовлених дидактичних ігор, посібників, роздаткового матеріалу. 

Вчителька ділилася досвідом, а колеги з цікавістю сприймали його. 

В.М. Даценко показала свою творчу лабораторію наступного дня. На її 

відкритому уроці з української мови в 3-А кл. були присутні і вчителі і 

батьки класу. Всі відмітили найактивнішу роботу на уроці Микити 

Торжевського. 

Батьки з інтересом відвідали уроки з математики в 1-А кл – класовод – 

Н.М. Мещерякова та з читання в 1-Б кл. – класовод О.В. Данильченко. Вони 

милувалися своїми дітками і дивувалися, як багато вже вміють і знають 

маленькі учні! 

К.М. Евса, О.С. Охонько, Л.В. Постнікова запросили колег на відкриті 

уроки з української мови. О.М. В’яла працює в російському, 4-Б класі, тому 

гості побачили цікавий урок з російської мови. 

Завжди незвичайні інтегровані уроки з художньої праці та розвитку 

мовлення проводить С.А. Шевельова. І цей урок був особливим. Діти 2-Б 

класу виконали колективну роботу плакат-аплікацію "Букет любим мамам", а 

потім склали і написали твір-мініатюру "Зізнання мамі". 

А як хвилювалися учні, змагаючись у знаннях з української мови на 

шкільній олімпіаді юних мовників! Перше місце посіла Олена Панасюк (4-А 

клас). Серед "математиків" 2-3 класів найсильнінюю була Наталія Кузьменко 

(2-В кл.). 



А справжньою окрасою "Методичного тижня" була зустріч учнів 4-х 

класів у клубі "Веселка", який працює в школі вже 7-й рік. Цього разу глядачі 

милувалися грою-конкурсом "Любов з першого погляду". Переможцями 

виявилися учні 3-Акл. Микита Торжевський та Оленка Коротич. Вони 

виграли "Романтичну подорож" і одержали торт у вигляді серця. 

Закінчився "Тиждень"... Він збагатив вчителів новими ідеями та 

знахідками. Учнів – хорошими знаннями, батьків і колег – приємними 

враженнями. 

 

 
 


