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Ми на вершині всіх подій   

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ  УКРАЇНИ 

Відзначення Дня Соборнос-

ті України пройшли в школі з вели-

ким патріотизмом та піднесенням. 

Учитель історії Г.М.Ситник для 

старшокласників в актовій залі про-

вела урок з теми Дня Злуки. Демон-

струвався  відеофільм з історичної 

тематики. Школярі, ошатно одягне-

ні у вишиванки, взявшись за руки, 

співали Гімн України демонструю-

чи єдність, патріотизм, з вірою у 

світле майбутнє нашої країни. 

  

 Відзначення Дня Соборності 

України в школі. 

Конкурс для дівчаток 4 -х  

“Україночка” 

Діти за чисте місто 

Інформація про підручники 

Вечір зустрічі з випускника-

ми 

Міський семінар-практикум  

До 145-річчя від дня наро-

дження  Лесі Українки 



                        

      КОНКУРС  -  “МІС УКРАЇНОЧКА” у ФОТОГРАФІЯХ 

  Лютий   2 Шкільна  

 

      Нагородження номінанток 

 Переможці 

        Учасниці конкурсу 

       Дефіле конкурсанток     Активність вболівальників 

       Конкурс талантів 

      Компетентне журі 

 Редакція газети 



  Лютий       

3 

         3    преса 

Інформація про підручники 

 Діти за чисте місто 

Ми всі знаємо, що наша люба планета 

Земля кожного дня забруднюється. Саме тому 

вихованці шкільного театру «Овація» підготува-

ли виставу на екологічну тематику, в якій учні-

актори спонукали школярів не засмічувати наш 

великий спільний дім – навколишнє середовище.  

Слід сказати окреме «спасибі» Інні Михай-

лівні Ковалик, яка була режисером цієї вистави. 

Деяким акторам доводилось грати навіть по дві 

ролі. Сама вистава відбувалась 19 лютого, для 

учнів молодшої школи, а в найближчому часі 

збираються показати цю виставу для учнів 5-6 

класів.  Усі глядачі були захоплені грою акторів,  

і дійсно задумалися про проблеми забруднення 

міст. Тому після вистави театр «Овація» отримав 

пропозицію від директора школи Алли Миколаї-

вни  провести вистави для  дошкільнят дитячих 

садочків м. Буча. 

  Лук’яненко Інна 

учениця 5-А кл. 

          На початок 2015/2016 навчального року на-

ша школа шкільними підручниками забезпечена 

була недостатньо. Основна причина в тому, що з 

державного бюджету забезпечення йде відповідно 

до попереднього контингенту учнів. На період 

отримання підручників у школі налічувалось чо-

тири 5-х класів, ще через рік – шість класів, анало-

гічно зростав контингент і 6-х класів. Тому бать-

ківським комітетом восени 2015 року було прийн-

ято рішення докупити підручники, яких не виста-

чало учням 3, 5-6-х класів, за рахунок благодійно-

го фонду ―Школа успіху‖ на суму 24 478 грн.  

 Для учнів 4, 7-х класів школа очікувала 

отримати підручники в листопаді за рахунок дер-

жавного бюджету. Діти навчалися за новою про-

грамою,  частково використовуючи підручники 

старі. Завдяки тому, що в класах є телевізори та 

підключення до мережі Інтернет, учителі працю-

вали за новою програмою он-лайн. Звичайно, ди-

тині потрібен підручник, щоб працювати вдома. 

Рішенням Міністерства освіти та науки України з 

державного бюджету забезпечення підручни-

ками  планувалось тільки на 50% від контин-

генту учнів, а  інші 50% за рахунок місцевого 

бюджету або батьків.  Перші підручники на-

дійшли до бібліотеки в січні, не з усіх предме-

тів та в досить малому обсязі. Бібліотека вида-

ла підручники для 4-х класів, один на парту, з 

якими діти працюють у класі, де вони і збері-

гаються. 

Учням 7-х класів, у зв’язку з кабінетною 

системою, зберігати підручники в класах  не-

має можливості, тому кожен школяр особисто 

отримував підручник з одного предмету, але 

так, щоб на уроці на робочому столі був під-

ручник один на двох. Ми з нетерпінням чекає-

мо нових надходжень підручників, щоб забез-

печити ними навчально-виховний процес на 

100%.  

  Мельникович Л.В.-  

завідувач бібліотеки  



    Лютий,      4            2016 р 

 Вечір зустрічі з випускниками в нашій школі  

Директор школи  

“складає іспит”        Привітання від вчителів   
  

       Пройшло десять років 
 Ми “солідні”— нам тридцять 

 Черговий урок для випускників 

      Співаємо для вас 

Танцюємо для вас, випускники 

Спільне фото через тридцять      

  років 

  ―Каверзні” запитання   

  ―Редакція газети” 



ними мовами: українською, російською, англійсь-

кою, німецькою. Учні переглянули мультфільм, 

розглянули картину поета.     

 Учні 11-А класу  разом із учителем україн-

ської мови та літератури  Топчій А. В. підготували 

цікаву літературно – музичну композицію за ліри-

кою Ліни Костенко. Учні розповідали цікаві факти 

із життя відомої української поетеси, читали її лі-

ричні твори, співали пісні.      

 

Підбива ючи підсумки семінару практику-

му учасники відзначили необхідність використан-

ня інноваційних технологій на уроках української 

мови та літератури, адже такі уроки виробляють у 

школярів вміння приймати спільні рішення, вчать 

правильно спілкуватися, доповідати, якісно зміню-

ється рівень сприйняття учнями предмету. 

  

 

Писько І.В.,  

учитель української 

мови та літератури 

 

  Лютий    5     2016 р. 

            25 лютого 2016 року на базі Бучанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 відбувся 

міський семінар-практикум учителів української 

мови та літератури з теми «Впровадження іннова-

ційних технологій у процесі вивчення української 

мови та літератури».  У роботі семінару взяла 

участь методист за галузями знань державного 

компоненту міського методичного кабінету Резні-

ченко Рита Сергіївна, учителі української мови та 

літератури загальноосвітніх навчальних закладів   

міста. Семінар складався із двох блоків: теоретич-

ного й практичного.    

 Семінар розпочався виступом учнів 6 кла-

су, які розповіли про красу і велич української 

мови, про її значимість серед інших мов світу. 

Учні декламували вірші та співали пісні. 

 У теоретичній частині  голова методичної 

комісії учителів-словесників 

Бучанської загальноосвіт-

ньої школи №4 Писько І. В. розповіла про  особ-

ливості впровадження інноваційних технологій  

на  уроках української мови та літератури. 

 Практичний блок семінару розпочався з  

проведення майстер – класу «Використання інте-

рактивних форм роботи при підготовці учнів до 

написання твору – роздуму у форматі ЗНО» учи-

теля української мови та літератури Рудниць-

кої О. А.. Учителі виступали у  ролі учнів, писали 

твір.              

 Учитель української мови та літератури 

Кузьменко Лілія Василівна показала разом із уч-

нями 7- Б класу фрагмент уроку з української 

літератури «В.Симоненко - «лицар на білому ко-

ні» в українській літературі» . Учитель вміло роз-

вивала навчальну, пізнавальну діяльність учнів і 

керувала нею; налаштовувала учнів на активну 

роботу  на уроці.        

 Воронюк Лілія Романівна провела цікавий 

урок  літератури з учнями 5–В класу. Тема  

«Тарас Шевченко. Поезія «Садок вишневий коло 

хати». Учні декламували твір Т. Г. Шевченка різ-

Міський семінар-практикум  

вчителів української мови та  

  літератури 



Вона в віки майбутні йти повинна 
До 145-річчя від дня народження Лесі Українки 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Мельникович Л.В. завідувач бібліотеки 

 

  

   

Запрошуємо до співпраці 

Учні 8-х—11-х класів! Якщо ви бажаєте взяти участь у   Головний редактор: Літкевич А.М.     

створенні шкільної преси, бачите себе у ролі фотографа,   Технічний редактор: Мельникович Л.В.      

кореспондента або журналіста, звертайтеся до                 Газета розповсюджується безкоштовно, рукописи не            
бібліотекаря  Мельникович Л.В.                   рецензуються та  не повертаються, рубрики можуть 

           змінюватися на розсуд редакції. 

 Лютий,      6  2016 р. 

           «Вона в віки майбутні йти повинна» - тема виховного заходу, 

присвяченого 145-річчю від дня народження Лесі Українки,  відбу-

вся 01 березня 2016 року в ЗОШ №4 для учнів 9 класів. Кожним 

словом, кожним променем думки, кожним болем своїм  живе в ду-

ші нашого народу людина, ім’я якої Леся Українка. Ці слова звуча-

ли з уст учениць 9-В класу, які так натхненно, лірично читали ряд-

ки з творів поетеси.                 

 Поетичні рядки змінювались демонстрацією відеофільму про 

життя Лесі, виконувалась пісня на її слова, група дівчаток ансамб-

лю «Фантазія» затанцювали буковинський танець. Таке поєднання  

різних жанрів виявилося цікавим для глядачів. Всім учасникам заві-

дувач бібліотеки Мельникович Л.В. висловила слова вдячності за 

участь у заході. 


