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Конкурс малюнків за творами

Т.Г.Шевченка
   

До  двохсотої   річниці  з  дня  народження
великого  поета,  художника   в  нашій   школі
пройшов  конкурс  малюнків  за  творами
Т.Г.Шевченка.  На  уроках  української  літератури,
діти  вивчають  твори  Тараса  Григоровича,
знайомляться  з  ілюстраціями  відомих  художників
до  творів.  На  уроках  малювання  та  художньої
культури картини Кобзаря є предметом вивчення в
курсі  програмового  матеріалу.  На  уроках  музики
школярі співають пісні на слова Шевченка. 

Читаючи  улюблені  твори,  ми  уявляємо
картини  життя,  що  описував  поет.   І  коли  був
оголошений  конкурс  малюнків  за  творами  Тараса
Григоровича, ми взялися з задоволенням до роботи.
Кожен  клас  прийняв  участь  і  приємно  було
побачити  малюнки  не  скопійовані  з  книжок,  а
народжені власною уявою.

Участь в проекті «Відкритий світ»

Про національний  проект  «Відкритий  світ»
ми  дізналися  з  ролика,  який  демонструвався  на
телебаченні.  Цього  року ми вирішили  долучитися
до шкіл, які  беруть участь в проекті.

Цей  проект  дасть  батькам  -  контроль
оцінок,  вчителям  –  сучасні  методи  навчання,
учням  -   інтерактивні  уроки,  цікаві  навчальні
ресурси  «Світ  рівних  можливостей».  Даний
проект наближає той день, коли  всі учні  нашої
великої  країни  будуть  мати  рівні   можливості
для отримання якісної освіти.

Учні  нашої  школи  знялися  в
коротенькому  відеоролику,  де  розповіли  про
свої  мрії:  хто  і  ким хоче  бути,  коли закінчить
школу.  Хтось  хоче  стати  стюардесою,  хтось
кухарем, журналістом, вчителем, спортсменом і
навіть  президентом.  У  дітей  різні  бажання.
Проте  вони  єдині  в  тому,  що  для  будь-якої
професії, для майбутнього життя потрібно мати
хорошу якісну освіту.

 В нашій школі хороші традиції навчання
та  виховання.  Учні  школи  є  переможцями
предметних  олімпіад  районного,  обласного  та
всеукраїнського  рівнів.  В  школі  працюють
відділення  МАН:  історії,  фольклористики,
математики, екології. Учні школи неодноразово
займали  призові  місця  в  огляді  художньої
самодіяльності,  туристичному  зльоті,  творчих
конкурсах.

Ми  маємо  обладнаний  комп’ютерний
клас,  який  підключенений  до  мережі  Інтернет.
Бібліотека,  кабінет  зауча,  директора  теж
підключені до мережі..Десять вчителів пройшли
навчання  за  програмою  Інтел  "Навчання  для
майбутнього"

 Дирекція школи подала заявку на участь
в конкурсі і наша школа ввійшла до 2000 шкіл
які в цьому році отримають сучасну техніку,  а
до  кінця  наступного  року  новітні  сучасні
технології  стануть  доступні  всім  школам
України. 

Курило Анастасія, учениця 8 класу
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ
ТА МОВИ

О слово рідне! України слава, 
Богдана мудрість і Тараса заповіт. 
І гул століть, і сьогодення гомін 
В тобі злились, як духу моноліт.
О слово рідне! Подарунок мами!
І пісня ніжна, і розрада нам!
Я всім на світі поділюся з вами,
Та слова рідного нікому не віддам.
6 листопада 1997 року було підписано Указ

Президента  України,  у  якому  говорилося:  "На
підтримку ініціативи громадських організацій  та з
урахуванням  важливості  ролі  української  мови  в
консолідації суспільства постановляю: "Установити
в  Україні  День  української  писемності  та  мови,
який  відзначати  щорічно  9  листопада  в  день
вшанування  пам’яті  Преподобного  Нестора
Літописця".

8  листопада  2013  року  учні  8  класу
Ревнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  разом  з  класним
керівником, вчителем української мови і літератури
Бідненко  В.М.  запросили  усіх,  хто  захоплюється
красою,  милозвучністю  українського  слова,  на
лінійку, приурочену Дню української писемності та
мови.  Учні  розповіли  про  те,  як,  коли  і  звідки
з'явилась українська мова, як вона змінювалася, як
набула  статусу  державної.  Також  згадали  важливі
події  та  історичних  діячів,  які  вплинули  на
становлення мови і зробили її такою, яку ми тепер
вивчаємо і знаємо.

Школярі декламували поезії про рідну мову,
читали  тексти,  кожне  слово  яких  починалося  з
однакових  літер.  А  щоб  трохи  розвеселити
присутніх,  учениця  8  класу,  Розумна  Дарія,
розповіла  гумористичний  вірш  І.Ліщини
«Закультурена».

Пам'ятаймо,  що  рідна  мова  є  засобом
висловлення  поваги  до  своєї  історії,  культури,  а
найголовніше - до самого себе!

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим  життям.
Говоріть про любов і про віру у щастя,
Уникайте мовчання, нудьги і ниття,
Говоріть, хай в розмові слова веселяться,
Говоріть і продовжуйте мові життя.

Моніторинг якості освіти

Міністерство  освіти  і  науки  України
спільно з Національною академією педагогічних
наук України з 12 листопада до 12 грудня 2013
року  проводять  моніторинг  якості  загальної
середньої освіти за результатами навчання учнів
у початковій та основній школі серед усіх учнів
5-х та 10-х класів.

Участь  учнів  у  моніторингу  допоможе
вчителям  і  батькам  отримати  об’єктивну
інформацію  про  результати  їхнього  навчання.
Від  того,  якого  рівня  знань  досягне  дитина  в
школі,  залежить  її  подальше  професійне
навчання  і  доросле  життя.  Об’єктивні
результати  моніторингу  сприятимуть
заохоченню школярів до навчання, допоможуть
усвідомити  важливість  знань..  За  бажанням
батьків  можна  буде  здійснити  порівняльний
аналіз  навчальних  досягнень  учня  з
відповідними середніми показниками по Україні
з  метою  вдосконалення  подальшої  навчальної
роботи школяра.
12.11.2013 – українська мова 10 клас
13.11.2013 – математика 5 клас
13.11.2013 - історія України 10 клас
14.11.2013 –геометрія 10 клас
19.11.2013 -  біологія 10 клас
20.11.2013 – українська мова 5 клас
21.11.2013 – алгебра 10 клас
26.11.2013 – фізика – 10 клас
27.11.2013 – російська мова 5 клас
28.11.2013 – іноземна мова 10 клас
03.12 2013 – хімія 10 клас
04.12.2013 – Я і Україна 5 клас
04.12.2013 – технології 10 клас
05.12.2013 – всесвітня історія 10 клас
10.12.2013 – українська література 10 клас
11.12.2013 – іноземна мова 5 клас
12.12.2013 -  географія 10 клас
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