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Ось і промайнув один навчальний семестр і прийшов Новий 2016
рік! Багато хто з нетерпінням чекав такого моменту. 2015 рік приніс
нам нові враження та емоції, іноді це були сумні спогади, а іноді події, які змушували посміхатися. 2016 рік - рік Вогненної Мавпи, яка
неодмінно має принести нам яскраві барви життя.
Від імені редакції шкільної газети бажаємо в Новому Році Вам та
Вашим родинам міцного здоров’я, безмежного щастя, щирого кохання, тільки позитивних емоцій та благополуччя. Нехай наступний рік
та його символ принесе все лише найкраще, а рік Кози забере з собою
всі негаразди. Тому від щирого серця вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком та бажаємо всього найкращого!
Уроки іноземної мови в початковій школі
Суботцівської ЗШ І-ІІІ ступенів
За останні 10 років кількість людей, що вивчають англійську мову, значно зросла. Іноземна мова стала важливим засобом міжнародного спілкування. Сьогодні сучасна людина без знання іноземної мови не може обійтися. Тому і змінився вік навчання. Якщо до цього часу методика орієнтувалася перш за все на школярів середніх класів, то сьогодні батьки намагаються навчити своїх дітей іноземної мови якомога раніше.
Давно помічено, що діти дошкільного і молодшого шкільного віку в
іншомовному середовищі набагато швидше, ніж дорослі, опановують нові
засоби спілкування. У науковій літературі зафіксовано десятки прикладів
того, як діти цього віку, потрапивши в чужу країну, оволодівають мовою
за кілька місяців і часто можуть бути перекладачами у дорослих.
Працюючи з учнями 1 класу, враховую психологічні особливості дітей
шестирічного віку (підвищену збудженість, емоційність, ситуативність
поведінки, нестійку увагу, досить швидку втомлюваність, переважання
мимовільного запам`ятовування над довільним, конкретний і наочнодійовий характер їх мислення), на уроках використовую ігрові форми навчання. Саме у грі в повній мірі проявляються здібності і вміння дитини.
Тому будую уроки з елементами гри, малювання, комунікативноорієнтованих предметно-практичних дій. Наприклад: рольові ігриінсценування типу «В іграшковому відділі», «Інопланетянин в зоопарку»,
«Яскраві барви», «Хто швидше…» тощо.
Загалом, вірші, пісні, лічилки, яскрава наочність, іграшки є невід`ємним атрибутом на моїх уроках англійської мови в початкових класах. Діти найбільш ефективно засвоюють іноземну мову в процесі діяльності. Діти з великим задоволенням малюють, розфарбовують надувні кульки, м`ячики, фрукти, овочі, світлофор; виготовляють ялинку, сніговика
та інше.
Насправді, алгоритм вивчення англійської мови дуже простий - якщо
ви хочете навчитися добре читати англійською мовою - читайте як можна
більше, хочете добре писати – пишіть, розмовляти - говоріть і слухайте.
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А-ну ж бо, які ми є-справжні українці?
Під такою назвою у шкільній бібліотеці
відбулося інтелектуальні змагання між командою "синіх" та "жовтих", в якому брали
участь третьокласники. Кожна команда обрала свого капітана. Команду "жовтих" впевнено

вів

до

перемоги

Кобець

Яро-

слав ,допомагала триматися на плаву коман-

ді "синіх"- Колюка Ліза. Оцінювало справжніх патріотів

найавторитетніше,

найсуровіше

жюрі-

класний керівник Чевельча Ольга Миколаївна.
Перші два конкурси були присвячені поезії та
пісні—учні декламували вірші про Україну, дуже
зворушила пісня "Чорнобривці" у виконанні Вікторії Павловської з команди "жовтих".
В конкурсі "Справжній господар" кожній команді демонструвався старовинний предмет побуту.
Учні повинні були вгадати, як називається цей предмет та його призначення. Справжніми господарями-істинним українцями, які знають побут,
звичаї своєї країни стали учасники "жовтої" команди.
В конкурсі "Парні запитання" виявилися кмітливішими команда "синіх". Цікавими для дітей були
різноманітні мовознавчі завдання в конкурсі, присвяченому рідній мові.

Завершилася конкурсна програма підведенням підсумків та оголошенням переможця. Справжніми патріотами стали учасники "жовтої" команди.
Бібліотекар школи
Горбатенко О. О.
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Всі маленькі діточки
свято це чекають
і швиденько під подушки
зранку заглядають.
Хто не знає про Святого Миколая? Малий і старий знає про нього. Весь християнський світ вважає його за великого угодника
Божого.
З великим нетерпінням чекали на прихід
цього свята і учні 1-Б класу. Треба було бачити очі малят, коли вони зайшли вранці до святково прибраної класної кімнати. Їх оченята
випромінювали захоплення, радість, подив
водночас. Хто ж це зробив? (Велика подяка класному батьківському комітету).
Дітки старанно готувалися до свята: вчили
вірші, пісні, готували сценки. На свято були запрошені батьки, рідні та вчителі школи. Першокласники старалися вразити гостей своїми виступами. Посеред свята почувся гучний стукіт у
двері. Який же подив був на обличчях дітей, коли вони, відкривши двері, побачили на порозі
мішок, чимось наповнений. Це був справжній
сюрприз! Святий Миколай приніс подарунки! А
біля мішка було кілька різочок.
Але, як виявилося, різочки були зайві. У 1-Б
класі всі малята чемні, старанні, трудолюбиві,
тому і різочки не отримав ніхто. Навпаки, діткам припали до смаку подарунки – конструктори для дівчаток та хлопчиків. А на закінчення
свята батьківський комітет класу ( Нєізвєстна А. В., Жураковська Ю. Ю., Чабан Т. Р., Руденко
Н. М.) організував для малечі солодкий стіл.
Це свято першокласники запам᾽ятають на все життя.
Смірнова Н. Г., класний керівник 1-Б класу
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Улюблене свято
Учні Суботцівської загальноосвітньої
школи 1- 3 ступенів полюбляють свята і беруть активну участь у шкільних заходах.
А найбільше семикласники. Вони уміють приготувати найсмачнішу кашу під час
проведення Козацьких забав, а в день благодійного ярмарку солодощі та випічка швидко
розкуповувались. До речі, виробина ярмарок
передали навіть ті учні, які в цей день не
змогли прийти до школи. Щиро дякую батькам за підтримку.
Але найбільше чекали учні Нового року.
Адже це і кінець семестру, і довгождані канікули, і новорічний карнавал. Кожен мріє перевтілитися в казкового чи літературного героя і повеселитися із друзями біля ялинки.
Хлопчики і дівчатка на сцені представляли новорічне шоу «Міс Кришталевий черевичок».
Я , як класний керівник, задоволена підібраним матеріалом, тому що задіяними у сценарії
були майже всі учні класу.
Ведучі, Кабанова Наталі та Донченко Аліна, у гарних святкових сукнях, запросили учасників на сцену. Чарівна Попелюшка, Чабанюк Яна, виявилася напрочуд артистичною
та кмітливою, адже необхідно скерувати так гру на сцені, щоб вчасно з’явились Дід Мороз
та Снігуронька.
Учасниці шоу дуже старались: кожна хотіла приміряти черевичок, який в кінці змагань
подарує Попелюшка.
Улесливою та хитрою , «першою красунею-відьмою у нашому регіоні», постала на сцені
Солоха – Куцова Дар’я. Поряд із нею непередбачуваний Чорт – Овчінніков Владислав, учень
5класу. Щиро дякуємо за допомогу: в останню мить підмінив учня, що захворів.
Наступною учасницею змагань стала Баба Яга – Щелкунова Вікторія. Дівчина –справжня
акторка: то стукає мітлою, то покрикує на Кощія. Глядачі аплодують та сміються.А ось і
Кощій – Науменко Олександр – гарний костюм на ньому, вільно рухається, не поступається своєю впевненістю Бабі Язі.
На сцені звучить музика. Баби Йожки – Стельмах Лілія, Польщакова Анна, Чабан Каріна –
дарують глядачам частівки.
А свято продовжується. Як же без Проні Прокопівни, Галаган Насті. В капелюшку,
«по-модньому», «перваякрасавица» випливає на сцену. Та спокою не дає їй сварлива
Кайдашиха – КуцоваДар’я. Учні в залі посміхаються і знову аплодують. Дівчата хоч зараз готові грати на великій сцені.
Попелюшка запрошує акторів на сцену. Вона розгублена, тому що усі учасниці шоу достойні одягнути кришталевий черевичок. А поки що звучать новорічні вітання від
Діда Мороза – Журавльова Владислава та Снігуроньки –Сиротіної Діани.
Та ось Чабанюк Яна бере під ялинкою черевичок. Дівчата одна за одною поспішають приміряти його, але приходиться він лише на ніжку Солохи.
В кінці виступу семикласники дарують учням школи новорічну пісню, а Козій Максим та
Попов Ілля слова привітання.
Мрія світла і висока
Щоб здійснилася в усіх!
А тепер з Новим вас роком!
І побачимось за рік.
А попереду на моїх семикласників чекають канікули. Нехай зима подарує їм багато снігу, щоб
діти покаталися на санчатах, лижах і ковзанах. Адже необхідно набратися сил і знову за навчання!
Класний керівник 7 класу Маленко О.М.
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