
Звіт 

про роботу учнівського самоврядування  за 2018-19 н.р. 

Учнівське самоврядування – це передусім входження дитини до світу 

діяльності і спілкування з іншими, формування в учнів системи цінностей, 

які визначають їх ціннісне ставлення до навколишньої дійсності. Беручи 

участь у різноманітних заходах, реалізації соціально значущих проектів, 

програм, сьогоднішній учень набуває певного життєвого, соціального 

досвіду, формує свої організаторські вміння, креативні якості, і, 

щонайголовніше, усвідомлює важливість цієї справи. 

Завдання самоврядування: допомогти розкрити повною мірою 

інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учня; виховати 

громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе 

відповідальність за суспільство, в якому він живе; готувати до дійової участі 

в демократичних процесах. Самоврядування сприяє: виявленню та 

розвиткові організаційних навичок; формуванню в учнів відповідальності, 

принциповості, ініціативності. 

Учнівське самоврядування-  це спосіб організації життя колективу. 

Молодь, яка вчиться керувати своїм дозвіллям, управляти шкільним життям, 

не боїться брати ініціативу в свої руки, відповідає за доведення справи до 

логічного завершення –це і є громадсько активна молодь, яка будуватиме 

нашу державу.                                                                    Шкільне життя учнів 

Зірненської ЗОШ надзвичайно активне і насичене різними заходами, подіями, 

проектами, святами, які проводяться у різноманітних, цікавих, нових формах. 

Цього року День знань припав на суботу. 1 вересня перший дзвінок урочисто 

зібрав усіх школярів, учителів та батьків на подвір`ї  Зірненської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Він покликав 52 першокласника. Їх привітно зустріли   казкові 

герої  Осінь, Вересень, Літо, старшокласники подарували наймолодшим 

подарунки. Свято завершилося  загальношкільним флеш мобом "Дружна 

сім`я".                                                                                          

Перший урок на тему "Я-клас-школа-Україна" для учнів 1-х і 9-х класів 

пройшов у цікавій ігровій формі. Старшокласники підготували для своїх 

підопічних гру-квест  і виступили для них в ролі наставників. Протягом уроку 

наймолодші, подорожуючи у компанії дев`ятикласників станціями "Музейна", 

"Творча", "Бібліотечна", "Спортивна", "Патріотична", "Смачна" , 

познайомилися з державними та народними символами України, 

національними стравами, українськими народними казками. Приємно 

спостерігати за тим, як старші учні  турбуються про наймолодших, передають 

свої знання і досвід. Адже у них багато спільного- одна країна, одна школа і 

одна  перша вчителька, яка  дев`ять років тому  взяла їх за руку і повела у 

незвіданий світ науки так само, як і сьогоднішніх першачків. 

Щороку протягом  першого  навчального тижня в школі працює школа 

лідерів, де делеговані представники учнівського самоврядування від 5-11-х 

класів вчаться бути лідерами, розподіляють обов’язки, очолюють центри та 

обирають членів і голову учнівської ради. Цього року вкотре було обрано 

головою учнівської ради Марчука Дмитрія, учня 11 кл. Цього року він був 



обраний ще й головою районної учнівської ради. 23-24 листопада у містах 

Рівне та Остріг відбулися установчі збори Національної дитячої ради 

західного регіону та засідання обласної ради старшокласників за участю 

Кулеби М.М. та Муляренко О.В. у  Рівненській  обласній державній 

адміністрації.   Приємно зазначити, що голова учнівської ради Зірненської 

ЗОШ І-ІІІ ст. "Лідер" Дмитрій Марчук представляє Березнівську районну 

учнівську раду "Лідер у тобі"  на засіданні обласної ради 

старшокласників  "Імпульс"  з метою обміну кращого досвіду роботи та 

презентації власних ідей для  реалізації проектів  у 2018-2019 навчальному 

році.  

У рамках Тижня безпеки дорожнього руху у закладі освіти члени 

учнівського самоврядування провели акцію "Увага! Діти на дорозі",  бесіду 

"Я-чемний пішохід", конкурс малюнку на асфальті "Моя дорога додому", під 

час якого учні першого класу малювали свій будинок, школу, дорогу до школи 

і демонстрували правила дорожнього руху. 

В рамках Олімпійського тижня членами спортивно-оздоровчого центру 

було проведено: оздоровчий біг, ранкову зарядку, веселі старти, спортивний 

захід "Рух-це здоров`я", загальношкільні змагання з футболу та 

волейболу.  Також наша команда виборола першість у районних змаганнях. 

Всі учасники Олімпійського тижня отримали грамоти та подяки на 

загальношкільній лінійці. 

З метою профілактики та запобігання булінгу в учнівському колективі 

14 вересня в 3-х, 7-8-х класах був проведений тренінг "Стоп! Булінг" за 

участю шкільного педагога-організатора Славинської Т.І., практичного 

психолога Кравчук Ю.С. та спеціаліста головного територіального управління 

юстиції  Олійник Ю.В. 

У вересні за ініціативою учнівської ради «Лідер», членів МІГ 

«Волонтер» (Протокол засідання учнівської ради №1 від 13.09.2018р.) 

традиційне свято квітів та врожаю було проведене у вигляді колоритної 

ярмарки-виставки «Осінній вернісаж». Гості заходу ( учні 1-11класів, вчителі, 

батьки, жителі села) мали можливість придбати дитячі поробки, різноманітні 

солодощі, квіти, рослини, овочі та фрукти. Загалом зібрали 6675 грн. На 

засіданні учнівської ради школярі вирішили витратити їх з користю для себе 

і  ближніх, а саме: до Дня святого Миколая купити подарунки дітям соціально 

незахищених категорій (1680 грн), на доставку контейнерів для сортування 

сміття (500грн.), на комплектуючі до телевізора у вестибюлі і DVD (505грн.), 

принтер (1580грн.), папір для роботи УС (105 грн.) та інші потреби роботи 

учнівського самоврядування  (2305 грн.). Дітям дуже сподобалося таке 

невимушене свято, під час якого вони вчаться щось виготовляти власноруч, 

продавати, розпоряджатися коштами, а також мають чудову нагоду придбати 

для себе різноманітні смаколики. Приємним є те, що батьки не стоять 

осторонь шкільного життя. Вони допомагали своїм дітям у підготовці товарів 

для ярмарки, допомагали торгувати та рахувати кошти.  

24 вересня члени учнівського самоврядування провели усний 

журнал   «Людина неповторна», в рамках якого: спільно з учнями 1 -го класу 



розглянули  книги для дітей В.Сухомлинського; спільно з учнями 5-х класів 

ознайомилися з життям і творчістю видатного педагога, перечитали короткі 

історії письменника та   створили колаж «100-річчя В.Сухомлинського»; 

спільно із старшокласниками опрацювали його крилаті вислови, що несуть 

мудрість у наше життя, обрали найкращі та прикріпили біля дверей кожного 

класу. Таким чином мудрість великого учителя торкнулася душі кожного учня 

нашої школи.  Протягом тижня майже в кожному класі пройшли заходи, 

присвячені 100-річчю В.Сухомлинського: у 9-А кл.- круглий стіл "Я народився 

для любові й добра", у 7-Б кл. - виховний захід "Людина починається з добра", 

у 4-Б кл.- пізнавальна подорож  "Людина красива не словами, а своїми 

ділами."  

До Дня працівників освіти члени учнівського самоврядування провели 

перший урок самостійно, спробувавши себе у ролі вчителів та адміністрації 

школи. Старшокласники з усією серйозністю підійшли  до підготовки та 

проведення уроків. Завдяки дню учнівського самоврядування здобувачі освіти 

на власному досвіді  випробували всі недоліки та переваги педагогічної праці.   

На високому рівні пройшов шкільний конкурс "Юна зірка". Учні 1-7-х 

класів брали участь у конкурсі. Всі учасники вразили членів журі своїм 

талантом та вдало підібраними піснями. Переможцями шкільного  конкурсу 

визначено Назарчук Надію, ученицю 3-А класу та Бойчук Валерію, ученицю 

7-А класу, які і в районному конкурсі вибороли  І і ІІ місця. 

До Дня козацтва та захисника України учні 1-Б та 8-Б класу об`єднали 

свої зусилля  для проведення гри-квесту "Козацькі забави". Було 

створено  чотири команди хлопців,  ройовими були  тати першокласників. 

Дівчатка 8-го класу  відповідали за станції, яких було 6, і чітке виконання 

завдань.  Поки маленькі козачата виконували завдання на різних станціях, 

дівчатка  1-го класу підготували вітальні листівки для своїх татусів. Приємно 

спостерігати за співпрацею старшокласників, першокласників та їхніх батьків. 

Члени навчально-пізнавального центру допомагають вчителям у 

проведені предметних тижнів. Цікавими та насиченими були тижні біології та 

хімії, математики, інформатики, предметів художньо-естетичного циклу. Для 

школярів було  організовано вікторини, пізнавальні перерви, гру "Поле чудес", 

стінгазету "Цікаво знати", за допомогою  якої щодня ми дізнавалися про щось 

нове. 

               Напередодні осінніх канікул учні 8-А класу та члени центру 

творчого розвитку влаштували нам заочну подорож до країн Європейського 

союзу. Вони розказали про найбільші міста європейських країн, визначні 

місця, звичаї, традиції, національну музику. Глядачі із задоволенням брали 

участь у грі "Що? Де? Коли?". Загалом тематичний захід видався справді 

європейським. 

            До Дня писемності та мови у закладі освіти було проведено 

свято "Мова наша солов`їна" для учнів 5-11-х класів. Під час свята звучали 

пісні про мову, гуморески, вірші, згадувалися скорботні дати української 

мови, презентувалися мовні цікавинки. Глядачі із задоволенням взяли участь у 



танцювальному флешмобі "Україна". А 9 листопада  47 учнів 9-11 класів та 5 

вчителів взяли участь у Всеукраїнському диктанті єдності. 

              В рамках Тижня безпеки дорожнього руху 16 листопада у 

закладі освіти було проведено Єдиний національний урок "Безпека на дорозі- 

безпека життя" з учнями 1-11-х класів.  А учні 5-Б класу підготували виступ-

мюзікл агітбригади "Інспектор", під час якої учні  пригадали правила 

дорожнього руху, дорожні знаки, обговорили можливі  небезпечні ситуації. 

            Вже склалося традиційно, що осінь у нашому закладі завершує 

чудовий, веселий і творчий конкурс "Міні-міс Осінь" між ученицями  5-7-х 

класів. Цього року титул "Міс Осінь" виборола Воробей Анна, учениця 7-Б 

класу. Це було справжнє свято талантів. 

           Милосердя, співчуття і взаємодопомога - це якості, які ми 

намагаємося прищепити кожному здобувачу освіти. 20 листопада наші учні 

з  великим задоволенням  взяли участь у відкритті інклюзивно-ресурсного 

центру для діток з особливими освітніми потребами. Також було проведено 3 

благодійних акції «Серце до серця», «Назустріч мрії» та «#Щедрий второк», 

в рамках яких було зібрано і передано у фонди акцій 933 грн., по 311 грн. у 

кожен фонд.  Адже найкращий виховний захід-це особистий приклад і 

практичне застосування у житті того, що пояснюють у школі.  

            До Дня вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-33 рр. та 

до Дня вшанування пам`яті жерв Революції Гідності був проведений реквієм 

"Ми пам’ятаємо, ми-сильні!", під час якого учні згадали  події 1932-33 р.р. та 

2013-14 р.р., переглянули документальну стрічку, запалили свічку пам`яті та 

урочисто приспустили державний прапор України в знак жалоби. Адже й 

справді поки ми пам’ятаємо -ми сильні! 

                    До Дня Збройних Сил України учні 11 класу провели 

пошукову гру-квест для старшокласників, під час якої хлопці позмагалися у 

стрільбі, зачитали присягу, випробували свої сили в умовах радіаційного 

вибуху, поміркували над назвами військових угрупувань. Переможці 

отримали карту з орієнтирами захованого скарбу, а дівчатка привітали 

хлопців з чоловічим святом віршованими рядками. 

                   В рамках акції "16 днів проти насилля" у закладі  було 

проведено: 

-   моніторингове дослідження з учнями 7-11 класів «Моє життя в сім 

‘ї та школі»; 

-  тренінг з учнями 8 –х класів  «Ми проти насильства»; 

-  на годинах психолога з учнями 4-их, 5-их класів були намальовані 

малюнки та створено виставку на теми: «Моє право на життя», «Світ без 

жорстокості»; 

- моніторингове дослідження з учнями 9-11 класів та з педагогічним 

колективом на тему «Торгівля людьми: що я знаю про це ?»; 

- для учнів 9-11 класів було продемонстровано документальний фільм 

«Станція призначення - життя»; 

- класними керівниками  9-Б, 11 класів показано відеоролик «Правда 

про торгівлю людьми»; 



-  з учнями 1- 8 класів було створено відеоролик на тему «Світ без 

жорстокості очима дітей» та продемонстровано його на загальношкільній 

лінійці; 

- у 1-11-х класах було проведено єдиний урок права до міжнародного 

дня захисту прав людини. 

                     З приходом зими  діти вчаться піклуватися про зимуючих 

птахів. Учні 6-Б класу підготували свято, під час якого назвали птахів, що 

зимують в наших краях, розказали для чого і  як правильно підгодовувати 

птахів узимку, розвісили годівнички на подвір’ї школи.  

                    Напередодні свята Андрія Первозванного учні 9-А класу 

запросили всіх старшокласників до української світлиці на Андріївські 

вечорниці, де показали традиції ворожіння, кусання калити, пригадали 

історію свята та частували присутніх варениками і пирогами. 

                    13 грудня 2018 року учениця нашої школи Грицюк Олеся, 

заступник голови учнівської ради взяла участь у   районному  етапі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів серед музеїв навчальних закладів 

«Край, в якому я живу».   Конкурс проведено з метою виховання у дітей та 

молоді любові до рідного краю, бережливого ставлення до історії, духовної 

спадщини українського народу, сприяння збереженню історичної 

пам’яті. Олеся гідно представила роботу музею с.Зірне, за що отримала 

диплом лауреата конкурсу. Приємно, що  учнівська молодь долучається до 

пошуково-дослідницької та екскурсійної роботи, поглиблює свої знання про 

історико-культурну спадщину  свого народу, події та історичні постаті, що 

мали вплив розвиток рідного краю чи України.  

         Новорічно-різдвяні вітання розпочинаються напередодні свята 

святого Миколая. Миколай цього року відвідував наших учнів  протягом 

тижня. У вівторок 18 грудня він відвідав дітей соціально незахищених 

категорій, у середу 19 грудня він завітав з подарунками у сільський будинок 

культури до учнів 1-4 класів на виставу "Миколай спішить до того, хто 

добрий і любить всіх довкола". У четвер 20 грудня Миколай з гостинцями 

завітав на Новорічний КВК до учнів 5-7 класів і 8-11 класів. Приємно, що 

учні Зірненської ЗОШ були активними помічниками Миколая, його 

посланцями у хороших справах. Вони подбали про подарунки дітям 

соціально незахищених категорій заздалегідь, під час проведення ярмарки 

"Осінній вернісаж".  У п`ятницю в рамках тижня предметів художньо-

естетичного циклу у  школі відбувся огляд-конкурс різдвяних колядок 

"Вифлиємська зірка" для учнів 2-11-х класів. Всі класи взяли участь. Під час 

конкурсу прозвучало  19 різних колядок і вітань з Різдвом Христовим. Учні 

вивчають і шанують українські традиції. Вся школа  виглядала колоритно у 

вишиванках та хустках. Приємним сюрпризом для учнів стала  колядка у 

виконанні   вчителів.   

      Сучасна молодь вимагає сучасних форм роботи з нею. Вибір форм 

роботи із молоддю повинен залежати від конкретних умов. 

Найпродуктивнішою є проектна діяльність. Проектна діяльність активізує 

процес зростання ініціативи у дітей, відкриває великі можливості для 



широкого використання такої форми роботи, як робота в команді. Для 

здійснення такого виду діяльності в команді розподіляються ролі, 

встановлюються спільні правила поведінки та соціальної взаємодії на 

досягнення результату. У нашому освітньому закладі активно реалізуються 

декілька проектів: благодійний проект (ярмарка «Осінній вернісаж», свято 

Миколая для діток соціально незахищених категорій, акції «Серце до серця», 

«Назустріч мрії», «#ЩедрийВівторок», «Допоможи солдату», «Червоний 

хрест», флеш моб «LOTS OF SOCKS» у рамках Всесвітнього дня людей з 

синдромом Дауна), героїко-патріотичний проект «Слава Україні» (зустрічі з 

воїнами АТО, «Джура», День Збройних Сил України, День захисника 

України») та екологічний проект «За чисту планету», в рамках якого діти 

вчаться господарювати і метою якого є сприяти вирішенню проблем, 

пов’язаних з твердими відходами та створити   умови  для  реалізації  

роздільного  збирання сміття у Зірненській ЗОШ І-ІІІ ступенів та на території 

села Зірне,  поширити практичний досвід сортування відходів серед шкіл 

Березнівського району, показати населенню району на прикладі школи як 

можна заробляти на відходах, підвищити  екологічну свідомість громадян,  

сприяти   залученню  недержавних  інвестицій  та  інших позабюджетних  

джерел фінансування у сферу поводження з відходами у нашому регіоні. Цей 

проект  брав участь у районному конкурсі проектів громадських ініціатив та 

виграв гранд у розмірі 5000 грн. на закупівлю контейнерів та реалізацію 

заходів в рамках проекту. За ці кошти придбано пластикові 100 літрові 

контейнери з надписами для сортування відходів та проведення заходів. 

Школярі сортують відходи в школі і переносять досвід сортування додому. 

Також у школі і на території села пройшла акція "Не викидайте гроші на 

смітник". Для учнів та жителів села був організований виїзний пункт 

прийому вторинної сировини. Приємно зазначити, що  активними 

учасниками акції стали не тільки діти, а й доросле населення нашого села. 

Таким чином тверді відходи поміняли на гроші замість викинути на смітник. 

Кожен клас назбирав і здав вторинну сировину (макулатуру, плівку, склобій, 

пластик), заробив гроші на реалізацію своїх проектів у класі. 

 Досвід реалізації проекту  поширено серед голів учнівських рад   

закладів освіти району,  серед педагогів-організаторів  під час роботи  

районної школи становлення конкурентоспроможного педагога-фахівця,  на 

установчих зборах Національної дитячої ради західного регіону та засіданні 

обласної ради старшокласників «Імпульс». 

         У березні члени учнівського самоврядування Зірненської ЗОШ І-

ІІІ ст. відвідали Бистрицький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" з метою обміну 

досвідом щодо проектної діяльності в освітніх закладах. За круглим столом і 

чашечкою чаю активісти Зірненської ЗОШ І-ІІІ ст. розказали про реалізацію 

проекту "За чисту планету", надали рекомендації 

старшокласникам  Бистрицького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" щодо початкових 

кроків сортування сміття, поділилися своїми напрацюваннями та 

труднощами, що виникали в роботі, запропонували прийняти челендж "Ми 

вже сортуємо сміття, а ви?" і передавати цю естафету іншим школам.  



                В свою чергу  учні Бистрицького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" 

поділилися  досвідом роботи молодіжної організації, розказали про свої 

плани реалізації проектів та познайомили нас з волонтером Корпусу Миру 

США в Україні пані Ейшлі. Діти мали можливість поспілкуватися 

англійською мовою з носієм мови та запросили пані Ейшлі в гості до своєї 

школи.  

             У травні знову відбулася зустріч  із лідерами учнівського 

самоврядування Бистрицького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ", але уже на території 

нашого освітнього закладу. Ці невгамовні активісти  поділилися з нами 

враженнями від тренінгів і навчань, які пройшли у м.Києві у рамках проекту 

«Zero Waste»,  разом поміркували над питаннями ефективного залучення 

влади і громади до реалізації учнівських проектів; обговорили подальшу 

спільну участь у проекті ZWS; і, звичайно, організували цікаві ігри на 

командоутворення. Разом ми зробимо свої села красивими і чистими!!!! 

    Такі дружні зустрічі надають дітям можливість поділитися досвідом 

роботи учнівського самоврядування, поспілкуватися у невимушеній 

атмосфері, знайти нові знайомства та надихають на подальшу плідну працю.   

            ІІ семестр багатий на визначні події. Так  22 січня в День 

Соборності  України учні 9-х класів відвідали сільську бібліотеку, де 

транслювався районний телеміст "100 років соборності України".  З нагоди 

свята учні почули привітання голови районної ради, голови районної 

державної адміністрації, виступи вчителів історії району на тему Соборності. 

Також колектив 9-А класу підготував і провів пізнавально-розважальний 

захід "Нехай не розмежованою залишається на вік!" для учнів 8-11 класів, де 

кожен учасник отримав емблему "100 років на шляху єдності та 

державної  незалежності України". 

               29 січня- трагічна дата для всіх українців.  Учні 7-А класу і 

члени  центру зв’язку з громадськістю  розказали всім присутнім на 

загальношкільній лінійці про тривожні події, показали відео ролик про 

героїчні вчинки молодих людей, що мали місце понад 100  років тому і зараз 

повторюються. Всі присутні заспівали "Ще не вмерла України...",  як учасник 

битви під Крутами, учень 7 класу Григорій Пипський. Після заходу 

старшокласники приспустили державний прапор в знак жалоби. 

            Після двотижневого карантину здобувачі освітим вийшли на 

навчання 14 лютого. Веселого дружнього настрою задав майтер-клас 

"Валентинка власноруч", що проходив на великих перервах у кімнаті 

школяра, кабінеті практичного психолога та бібліотеці. Всі бажаючі учні 

мали можливість на перерві провести корисно і весело час, виготовивши 

валентинки власноруч для своїх найближчих і найрідніших. 

             16 лютого наш заклад радо вітав гостей, адже у спортивному 

залі було проведено першість Березнівської ДЮСШ "Колос" серед юнаків з 

греко-римської боротьби за підтримки президента районної федерації, 

депутата районної ради Олександра Корицького. До нас завітали голова 

Рівненської обласної ради, майстер спорту  греко-римської  боротьби 

Данильчук О.Ю., голова Березнівської районної ради Федас В.В., міський 



голова м.Березне, майстер спорту пауерліфтингу Пилипчук Р.П., голова 

сільської ради Старінський В.С., президент районної федерації греко-

римської боротьби, депутат Березнівської  районної ради та спонсор 

проведення змагань Корицький О.О., депутат Березнівської районної ради 

Сухан Ю.М., голова Березнівського спортивного клубу греко-римської 

боротьби імені Станіслава Коваля Коваль О.С., директор ДЮСШ "Колос" 15 

разовий чемпіон України, ІІ-ІІІ призер чемпіонатів світу та Європи, володар 

кубка Кубків, Кубка європейських чемпіонів, ІV місце на Олімпійських іграх 

в м.Атланта, заслужений майстер спорту Коток П.В., заслужений тренер 

України греко-римської боротьби Іванчук М.М., команди міст Костопіль, 

Березне, сіл Балашівка, Поляни, Городище, Зірне.   

                   Почесне І командне місце виборола команда с.Зірне. 

      20 лютого члени учнівського самоврядування нашого освітнього 

закладу провели акцію пам`яті "У нашій пам`яті вони назавжди залишились", 

під  час якої вшанували Героїв Небесної Сотні. Діти переглянули відеоролик 

про події Революції Гідності, запалили свічку пам`яті, згадали поіменно 

кожного Героя Небесної Сотні, прочитали молитву за Україну. 

                   З 18 по 22 лютого у закладі проходив тиждень іноземних 

мов, в рамках якого було проведено ряд відкритих уроків з англійської та 

німецької мов на теми: "London is the best European capital", "Різдво",  "My 

favourite animal", "Моє дозвілля", "Харчування і здоров`я", "Книги у моєму 

житті",  пізнавальні ігри: "Що? Де? Коли?", КВК "Do you know English?" , 

цікаві конкурси стіннівок, виховні заходи: "English cafe "Veni, vidi, vici", "The 

Club of Cheerful and Quick-witted Fellows".  

                 Креативно цього року діти вітали усе жіноцтво с. Зірне з 

нагоди Дня 8 Березня. Учні 9-Б класу підготували комедійну виставу за 

твором Григорія Квітки-Основ`яненка "Сватання на Гончарівці". Усіх жінок 

запросили до сільського будинку культури, де вони мали можливість 

насолодитися відмінною театральною грою старшокласників. Після вистави 

учні 6-Б класу та гуртківці привітали присутніх маленькими кімнатними 

рослинами, підготовленими власними руками.    

        Протягом Шевченківських днів було проведено 

загальношкільний конкурс читців-декламаторів, де перемогу здобула 

учениця 7-А класу Валерія Бойчук. Також учні 7-А класу підготували 

Шевченкове свято, під час якого декламували вірші великого поета, 

виконували пісні, показали інсценізацію фрагментів життя Кобзаря. 

          У бібліотеці наймолодших школярів казкові герої посвятили у 

читачі. Першокласники відвідали свято книги, відгадували загадки, по 

буквам склали слово "Бібліотека", розв`язали кросворд, повторили правила 

поведінки у бібліотеці, правила користування книгами і отримали приємні 

подарунки: закладки до книг, значок "Юний читач" та солодощі. 

 Цього року здобувачі освіти нашого освітнього закладу  вперше 

взяли участь у  флеш мобі «LOTS OF SOCKS» у рамках Всесвітнього дня 

людей з синдромом Дауна. Діти прийшли до школи у різнокольорових 

шкарпетках, дехто придбав спеціальні шкарпетки з позначкою «LOTS OF 



SOCKS», які нам надала громадська організація для дітей з особливими 

освітніми  потребами «Особливий кіндер». Гроші, виручені за шкарпетки ми 

передали на потреби організації. 

                       Дітям було надзвичайно цікаво ходити у 

різнокольорових шкарпетках протягом дня, вони фотографувалися і 

викладали свої фото у соціальні мережі з позначкою  #LOTSOFSOCKS. 

Таким чином діти навчаються волонтерству, толерантного ставлення до 

особливих сонячних дітей, долучаються до добрих справ, а отже і самі 

стають добрішими. 

             Під час весняних канікулів члени МІГ «Волонтер» відвідали 

ГО "Особливий Кіндер", де навчилися виготовляти свічки та паперові 

пасхальні писанки. Надихнувшись проведеним майстер-класом,  юні 

волонтерни вирішили навчити молодших школярів творити прекрасне 

власними руками. На великих перервах старшокласники навчали учнів 

молодшої ланки виготовляти паперові писанки, які передали ГО "Особливий 

Кіндер" для прикраси дерев у м.Березне до Великодня. Таким чином члени 

учнівського самоврядування навчаються співпрацювати з громадськими 

організаціями, займають молодших школярів на перервах, долучаються до 

добрих справ. 

                 З наближенням закінчення навчального року учні випускних 

класів все більше міркують щодо вибору майбутньої професії та навчального 

закладу. З метою профорієнтаційної роботи було проведено декілька 

зустрічей та екскурсій. Учні 11 класу відвідали Київський університет 

культури і мистецтв, учні 9-х класів відвідали Державний професійно-

технічний навчальний заклад "Березнівське вище професійне училище". 

Також до нашого закладу завітали представники Костопільського 

медичного коледжу Рівненської медичної академії та Березнівського 

лісотехнічного коледжу НУВГП, які розказали старшокласникам 

про  спеціальності, які  готують ці заклади та порядок вступу до них. Також  

відбулася зустріч із спеціалістами Березнівської районної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості, які провели тестування з дев`ятикласниками 

щодо вибору професії.       

 Місячник зеленої весни у закладі розпочався з виступу екологічної 

агітбригади "Сонечко" із гаслом "Дивосвіт природи, друзі, збережемо!". Учні 

5-Б класу закликали усіх присутніх піклуватися про навколишнє середовище, 

дбати про чистоту довкілля, показали декілька інсценізацій поведінки людей 

на природі, через вірші і пісні звернулися до свідомості кожного учня щодо 

екоповедінки. Також транслювали відео ролики про пробудження природи 

навесні та відео звернення дітей з різних країн світу щодо збереження нашої 

планети для наступних поколінь. 

              Для учнів 8-9-х класів було проведено прес-конференцію 

"Старт у космос" до Дня космонавтики. Здобувачі освіти  спробували себе у 

ролі різних спеціалістів: астронома, фізика, інженера космічної техніки, 

космонавта, лікаря, еколога, історика. Учні-кореспонденти мали нагоду 

поставити запитання цим юним спеціалістам на космічну тематику. Також 



присутні взяли участь у вікторині. Інтегрований захід з фізики, астрономії та 

вибору провесій підготувала вчитель фізики Л.Царук та члени навально-

пізнавального центру в рамках предметного тижня. 

             18 квітня в нашому закладі освіти було проведено практичні 

заняття з цивільного захисту. Протягом дня працювала виставка засобів 

індивідуального  захисту, у 2-х та 6-х класах було проведено уроки на тему 

"Порядок дій у надзвичайних ситуаціях", для учнів 1-11-х класів 

було  організовано лінійку і для всіх учасників освітнього процесу 

прозвучали тривожні дзвінки для евакуації з приміщення, вчитель "Захисту 

Вітчизни" Шнайдер Ю.А. провів практичне заняття щодо використання 

вогнегасника при пожежі.  

      У  шкільному  етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

спортивної гри "Сокіл" ("Джура") взяли участь 6 команд 8-11-х класів. Було 

проведено конкурси "Впоряд", "Смуга перешкод", "Перетягування линви", 

"Медицина". За підсумками перемогу здобула команда 10 класу "Відважні 

козаки".  

            З приходом весни усі прибирають свої обійстя. А наш дружній 

колектив  з толокою вийшов за межі території школи і попрацював у селі 

та  на пасовищі. Зокрема силами вчителів та учнів було прибрано частину 

парку навколо водонапірної вежі та пасовище від кладовища до місцевого 

сміттєзвалища. Молодші школяри навели порядок біля школи. Приємно, що 

хороша справа об`єднує всіх, а результат роботи викликає лише позитивні 

емоції. 

               26 квітня-33 річниця страшної трагедії на ЧАЕС. 

Старшокласники підготували вечір пам`яті "Дзвони Чорнобиля", під час 

якого вшанували  пам`ять загиблих  ліквідаторів, пригадали імена 

ліквідаторів, що проживають на території нашого села, переглянули 

документальні фільми про цю подію. 

  

                 8 травня учні 10 класу та члени центру творчого розвитку 

підготували і провели лінійку до Дня пам`яті і примирення, під час якої 

розказали школярам про події 1941-1945-х років, інсценізували фрагменти із 

життя солдатів, переглянули відео ролик про Другу світову війну, вшанували 

пам`ять загиблих солдатів покладанням квітів біля обеліску Слави. 

              День Європи — свято, що відзначається в 

країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у 

третю суботу травня. Учні підняли  прапор Європейського Союзу одночасно 

з українським в знак приналежності нашої країни до Європи. 

               Учні 6-А класу підготували свято до Дня мами, сім`ї, родини, 

під час якого привітали своїх батьків віршами, танцями, піснями і власноруч 

виготовленими подарунками. Захід був інтерактивним, оскільки в конкурсах 

брали участь усі присутні батьки. Зворушливим видалось свято родини. 

                    У третій четвер травня школа перетворилася на суцільну 

вишиванку, всі учасники освітнього процесу підтримали Всесвітній день 

вишиванки, робили селфі, загальні фото та взяли участь у танцювальному 



флеш мобі "Україна-вишиванка". Приємно спотерігати за позитивним 

настроєм української вишивки. 

                Літо у нашому закладі розпочалося з  англомовного табору 

"Merry kids". Загін "Kapitoshky", який об`єднав 18 учнів 5-х класів та всіх 

вчителів іноземних мов Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів працював з 3 по 9 

червня 2019 року. Учасники табору мали можливість удосконалити свої 

знання з англійської мови, провести весело час зі своїми друзями та 

вчителями, погратися у різноманітні ігри. 

           Плідно попрацювали старшокласники нашого освітнього закладу під 

час роботи обласної літньої профільної школи для лідерів учнівського 

самоврядування, що проходила в м. Березне протягом 18-21 червня. Майже 4 

дні талановиті підлітки Рівненщини навчалися, змагалися, спілкувалися, 

обмінювалися досвідом, брали участь у квестах, майстер-класах, тренінгах та 

флешмобах. Активісти Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів організували для 

гостей патріотичний флеш моб «Україна-вишиванка!» та екологічну  

пошукову гру-квест «За чисте довкілля». Приємною подією для учасників 

з’їзду став конкурс Національної ради старшокласників «Лідер року», під час 

якого голова учнівської ради «Лідер» Зірненської ЗОШ І-ІІІ ст., голова 

Березнівської районної учнівської ради «Лідер в тобі» Дмитрій Марчук 

виборов почесне ІІІ місце.   

 Закінчився навчальний рік для старшокласників яскравим святом 

випускного вечора. Цього навчального року із шкільного гніздечка на крилах 

прощального вальсу відлетіло 14 випускників у вирій самостійного 

дорослого життя. Випускний вечір пройшов у стилі HOLLYWOOD і мав 

декілька серій, протягом яких винуватці та гості свята згадували найцікавіші 

моменти шкільного життя випускників.  Завершилося свято 

чудовим  прощальним вальсом. 
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