«Здоровий спосіб життя – це модно!»
Середа, 04 лютого 2015, 17:21

Здоров’я – понад усе. Про це знають і дорослі, і діти. Як треба дбати про здоров’я, як
зміцнювати і берегти його учні навчально-виховного комплексу №3 мали змогу
продемонструвати під час проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності дітей на
тему: «Здоровий спосіб життя – це модно!», який проходив у закладі із 19 по 23 січня. П
ротягом тижня класними керівниками були проведені виховні години, бесіди, конкурси
малюнків, аплікацій, кросвордів, ребусів, загадок, агіток. Цікавим як для учнів, так і їх
батьків видався конкурс казок та віршів. Результати представлених робіт є такими:

І. У конкурсі малюнків
Серед учнів 1 – 4 класів:
1 місце – Біла Дар’я (1-А кл);
2 місце – Іщенко Дмитро(1-А),Біла Оксана (1-А)
3 місце – Курченко А (1-А кл), Кравців Євгенія (4-Б), Козир Вікторія (4-Б)

Серед учнів 5 – 8 класів: 1 місце – Чепурнова Діана 6-А кл. Серед учнів 9 -11 кл 1
місце – Перебейніс А. 9 кл.
ІІ.

У конкурсі аплікацій:

Серед учнів 1 – 4 класів:
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1 місце – Вихрист Дар’я (3-А), колективна робота учнів 4-А класу, Волосян Анастасія (4-Б
кл);
2 місце – Сидоренко Віка (2-А), Катеринюк Ярослав (1-А)
3 місце – Назаркіна Мар’яна (2-А)
Серед учнів 5 – 8 класів:
1 місце – Вдовиченко Маргарита, Коротич Юлія (8-А);
Серед учнів 9 -11 кл
1 місце – Чернявська Юлія, Левенець Карина (9 кл)
У конкурсі кросвордів, загадок та ребусів, прислів’їв та приказок кращими визнано
роботи :
- кросворди і загадки, які підготували: Жежель Оксана (2-А); Поцілуйко Карина (6-А кл),
Крохмаль Аліна (8-Б); Шутенко Євгенія (3-А); Марченко В.(5 кл)
ІІІ.

У конкурсі казок та віршів

переможцями стали:

1 місце - Лушпай Олена (4-А кл), яка склала казку «Спорт та здоров’я» разом із мамою
Лушпай Ларисою Миколаївною та Москаленко Ліна (1-А кл.), яка склала казку «Аришка
– неслухняна Мишка» разом із татом Москаленком Олександром Миколайовичем.
2 місце - Сапсай Вадим (2-А кл), Рябошапка А.(2-Б кл)
3 місце - Вихрист Дар’я (3-А)
ІV.

У конкурсі агіток «Я обираю здоровий спосіб життя» переможцями стали:

- Білий Роман (8-а клас), Винник Віталій (6-А), Левенець К, Салій Є.(9 кл)
Яскравим прикладом спільної ідеї пропаганди здорового способу життя стало
проведення флешмобу «Здоровий спосіб життя – це модно!», під час якого діти
скандували лозунги і кричалки про здоров’я, спорт та пропагували здоровий спосіб
життя.
Серед педагогів слід відмітити вчителів початкових класів Халаїм Г.В., яка узагальнила
досвід роботи в презентації «Здоровим бути модно»,Чернишенко Л.О., Вариводу Т.І.,
Чепурнову О.П., класних керівників Мовчан А.В., Журило Н.В. та бібліотекаря Лушпай
Л.М., яка підготувала ряд матеріалів по пропаганді здорового способу життя учням
різних вікових категорій.
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Слід зазначити спільну роботу шкільного та батьківського колективів, результатом якого
є творчі роботи (казки) учнів та батьків початкових класів, а саме Родини Москаленків
1-А класу та родини Лушпаїв 4-А класу.
Підсумки проведення Тижня БЖ було оголошено на загальношкільній радіолінійці
26.01.2015р. Учнів-переможців конкурсів нагороджено шкільними грамотами.

переглянути фото...
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