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     Перше вересня — початок нового навчального року. Цей день є визначним і 

радісним святом, адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів 

на шкільній ниві. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним, що 

прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось він — перший. Із 

нього розпочинається цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший 

дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до Країни Знань. 

     Цього року 1 вересня було особливим, оскільки усі першокласники почали 

навчатися за новим Державним стандартом. Оновлений зміст освіти, нові методики 

навчання та сучасне освітнє середовище – такі основні складові нової української 

школи. 

   Третього вересня гостинно зустріла своїх учнів школа – інтернат – спортивний 

ліцей. Більше 50 учнів вперше переступили поріг своїх нових сучасних класів. А з 

ними разом дві молоді, завзяті, креативні вчительки - Ялинська Тетяна Савеліївна та 

Лісова Тетяна Ігорівна.     Бажаємо учням успіхів у навчанні  та  гарного настрою на 

цілий навчальний рік! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гостинно школа зустрічає» 



 

 

 

     27  років тому у світі проголосили Міжнародний День Миру, як день загального 

припинення вогню і відмови від насильства. Цей день покликаний змусити людей не 

тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього. 

      21 вересня у нашій школі було проведено ряд заходів, присвячених 

Міжнародному Дню Миру: 

 

Урок  Миру  

Святкова загальношкільна лінійка 

Флешмоб 

Акція «Голуб Миру» 

Шкільний ярмарок  

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заради миру на землі…» 



 

 

 

     Школа – це дивовижний світ. Є в ньому місце і для напруженої праці, і для розваг 

та відпочинку. Місяць навчання маленьких першокласників швидко минув. І, як 

винагорода за напружену працю, 28 вересня  відбулося традиційне свято для 

молодших учнів – «Посвята у першокласники». 

     Першачки Звенигородської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів-спортивного ліцею  

офіційно стали школярами. 

     Головними героями свята стали саме першокласники, вони читали вірші, 

демонстрували художні номери, а їхня класна  мама Лісова Тетяна Ігорівна  стала 

керівником  цього дійства. 

     Захоплено учні та їх батьки спостерігали за справжнім дійством, що відбувалось в 

класі.  

     На святі першачки дали клятву учня 1 класу, після чого були нагороджені  

«Дипломом  Першокласника.»  

  

 

 
 

      

 

         

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвята в першокласники 



 

 

 

    Наші діти більшу частину свого вільного часу 

проводять у стінах загальноосвітньої школи. Їх 

життя в суспільстві однолітків проходить 

стрімко і особливо цікаво. Шкільне життя 

окремо взятого навчального закладу суттєво 

відрізняється від своїх колег по цеху. 

Розглянемо 15 дивовижних фактів із життя 

школярів різних країн, а так само про 

походження загадкових понять, пов’язаних зі 

школою. 

 

1. Поняття ―школа‖ походить від грецького слова ―сколе‖, що перекладається як 

―дозвілля‖. У давні часи В Греції вчителів /в перекладі ―провідний дитини‖/ називали 

рабами, не здатними до праці, але відданими своєму господареві. Підневільні 

супроводжували дітей до школи і зустрічали їх після занять. 

 

2. Початок навчального року в 43 країнах припадає на 1 січня, а в 16 державах на 

березень місяць. В школу йдуть першого вересня російські школярі та діти 122 країн. 

 

3. Вираз ―всипати по перше число‖ з’явилося не випадково. Були часи, коли 

недбайливих учнів карали за незадовільні оцінки. Після отриманої порції порок їх 

залишали у спокої до першого числа наступного місяця. А слово ―зморозити‖ 

походить від грецького ―морос‖, що означає ―дурість‖. 

 

4. Китайські школи відрізняються наявністю в режимі дня обов’язкової розминки, яка 

проводиться на території школи з участю абсолютно всіх присутніх учнів. Крім того, 

протягом дня хлопці повинні двічі масажувати собі обличчя. Деякі викладачі 

допускають денний сон учнів прямо за партами під час перерв між заняттями. У нас 

же учнівська меблі: парти і столи призначені виключно для навчання, тому 

щощосистема освіти – державна і відповідно меблі купується на державні кошти  

 

5. Винахід пазлів безпосередньо пов’язане зі школою, так як ця мозаїка була 

призначена для навчальних цілей. Таким чином учням було запропоновано зіставити 

шматочки карти із зображенням Європи. 

 

6. Найтривалішою вважалася навчання у Великобританії. Мало відомий Р. Кронін 

присвятив навчанню 52 роки життя, завершивши його до 72-х років. 

 

7. Найдорожчою прийнято вважати навчання у ―Міжнародній школі юних леді та 

джентльменів‖. Щомісячна оплата курсу становить 77 500 доларів. 

 

8. Самим дорослим освітнім установою став університет Карауїн для мусульман в 

Фесі. Відкриття припало на 859 рік нашої ери. 

 

Цікавинка 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetar.org.ua%2Ftsikavi-fakti-pro-shkolu-5-foto%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbetar.org.ua%2Ftsikavi-fakti-pro-shkolu-5-foto%2F


9. Найтриваліший урок пройшов у 2003 році в Австралії і склав рівно 54 години. Цей 

час було витрачено професором на читання лекційного матеріалу для студентів. 

 

10. Школи, як і книги мають особливі назви. Існують ―кочові‖, ―підземні‖, ―плавучі‖ 

та школи ―без дисципліни‖. 

 

11. Норвезькі школярі фактично розділені на учнів початкових класів, підлітків 14-ти 

років і класи молоді у віці 18 років. 

 

12. В Англії дозволено вимовляти тільки правильну літературну мову, звичне 

―привіт‖ суворо заборонено. Метою такого навчання є підвищення культурного 

спілкування і розширення словникового запасу учнів. 

 

13. У Фінляндії уроки проводить викладач спільно з помічником. Вчитель не має 

можливості попросити вийти до дошки вихованця без його бажання. Ця обставина 

дозволяє уникнути публічного висміювання недоліків не готового до уроку учня. 

Після дзвінка на перерву школярі зобов’язані подихати свіжим повітрям в 

незалежності від погодних умов. 

 

14. Учні чеських шкіл отримують оцінку ―1‖ за відмінну роботу на уроці, а ―5‖ за 

погане навчання. Разом з тим у Франції застосовується система оцінок за 20-ти 

бальною шкалою. 

 

15. Для японських шкіл характерний чоловічий викладацький склад. У навчальних 

закладах відсутні їдальні, тому діти приймають їжу прямо за партою. 

 

 



 

 

 

Найдовша університетська лекція тривала більше 50 годин. Вона була прочитана в 

одному з австралійських вишів професором Барроузом у рамках курсу біології. 

 

Найбільші витрати на середню і початкову освіту на душу населення - в Алясці. 

Найменші - у Сомалі. 

 

США має найтриваліший період навчання серед усіх країн світу.  

 

Світовий рекорд за кількістю учнів в одній школі був зафіксований в Індії: в 2003-

2004 роках школу Монтессорі відвідувало майже 28 тисяч дітей. 

 

Найдавніший університет світу з існуючих нині - аж ніяк не прославлені Сорбонна 

або Оксфорд. Найстаріший університет навіть не знаходиться в Європі - це Карауїн, 

мусульманський вищий навчальний заклад, розташований у Марокко. Він заснований 

у 859 році. 

 

Найвищі зарплати вчителів - у Швейцарії: мінімальний заробіток викладача в цій 

країні складає близько 33 000 доларів на рік. Однак найбільший викладацький 

гонорар був виданий в Америці - його отримав Роланд Дант, доктор наук, за 

дводенний курс лекцій з лікування гіпнозом. Розмір гонорару склав понад 3 мільйони 

доларів. 

 

Згідно з європейською статистикою чоловіки, які отримали вищу освіту, в 

середньому мають меншу вагу і меншу схильність до серцево-судинних захворювань. 

А також вони менш схильні до зловживання алкоголем і тютюном. 

 

Найдорожчий курс навчання у світі пропонує англійська школа юних леді та 

джентльменів. Його вартість становить близько 80 000 фунтів стерлінгів на місяць. 

 

В європейських вузах існує безліч цікавих і дивних традицій, які, тим не менш, 

нерідко неухильно дотримуються випускниками і студентами протягом цілих століть. 

Так, наприклад, гарвардські студенти в останній день підготовки до іспитів опівночі 

повинні абсолютно голими пробігти коло по Гарвард-Ярду. Це дійство 

супроводжується виступом університетського оркестру. 

 

Практично у всіх університетах Євросоюзу навчається більше жінок, ніж чоловіків. 

Виняток становить Німеччина. Крім цього, у менш благополучних країнах чоловіки 

набагато перевершують жіноче населення за рівнем освіти: так, наприклад, частка 

жінок від загального числа грамотного населення Індії становить лише 25 %. 

 

Працівники з вищою освітою в США отримують в середньому в 2,5 рази більше, ніж 

співробітники без диплома. 

 

 

Учительська сторінка 



 

 

 

 

Верещака Антоніна Валентинівна (14.10) 

Пелипенко Михайло Миколайович (27.10) 

Гогуля Михайло Григорович (30.10) 
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