
                              Тиждень зарубіжної літератури та  історії 

 

       З метою зацікавлення, розвитку знань, умінь, творчих здібностей, інтересу 

учнів до зарубіжної літератури та  історії, поглиблення і поширення знань із 

предметів, сприяння розвитку читацької культури, формування креативного 

мислення з 14.12 по 18.12.2020 р. в освітньому закладі пройшов тиждень 

зарубіжної літератури та історії. Учні 5-9,11-х класів взяли активну участь у  

запланованих заходах. 

У 5-А класі відбувся конкурс виразного читання напам'ять «Краса 

поетичного слова», найкращими читцями стали Лозанська Єва, Мочуляк Матвій, 

Жданов Іван, Божньова Катерина. У конкурсі-захисті лепбуків за казкою О. 

Уайльда «Хлопчик-зірка» перемогли Литвинова Аміна, Бажньова Юлія (учитель 

Соценко О.О.). Переможцями конкурсу ілюстрацій «Казки народів світу» в 5-Б 

класі стали Бородін Артем, Цуренко Поліна, Лахно Дарина. У 6-А класі відбувся 

захист проєктів «Моя улюблена книга», найцікавіші роботи представили Кулида 

Кирило, Дмитров Ілля, Нужна Дар’я. 

  З метою формування навичок виразного читання, вшанування подвигу 

українського народу в  Другій світовій війні, виховання національної свідомості, 

для учнів 7-х класів проведено конкурс читців «Література проти війни», в якому 

призові місця посіли Строганов Нікіта та Потоцька Діана (7-А), Шевченко Анна, 

Григор’єва Дарина (7-Б) (учитель Поливач О.А.).  

У 6-Б класі відбулася «Різдвяна мандрівка» за повістю Ч.Діккенса «Різдвяна 

пісня у розі». Активну участь в заході взяли учні: Кирилова Я., Баляс В., Каліберда 

В., Костюк А.. У 8 класах пройшли конкурси виразного читання: «Східна поезія», 

переможці: Тройнякова Л., Буркун К., Клименко Л.. Переможцями конкурсу-

захисту проєктів «Поети-романтики» стали учні 9-Б класу Розов А., Чала Д., 

Бульбенко К. (учитель Сорока І.А.). 

       Упродовж тижня відбулися різноманітні заходи, презентації, конкурси, 

змагання з історії. 

Тиждень було розпочато презентаціями учнів  9-А, Б класів "Моя країна -  

Україна", в яких учні продемонстрували знання історії та важливе значення 

вивчення предмету для розвитку нашої держави. Цікавими були роботи 

Авраменко А., Бульбенко К.,Мерзлікіної А., Якубовської А..  Для учнів 6-А,Б  

класів  проведено цікаву інтелектуальну гру "Стародавній Китай" з 

використанням інтерактивних технологій, повторюючи та узагальнюючи знання з 

історії Стародавнього світу. Найактивнішими були учні 6-Б класу і здобули 

перемогу. Підсумки гри оцінило компетентне журі. 

Учні 5-А,Б класів узяли активну участь у конкурсі історичних малюнків 

"Історія очима дітей". Учні 11 класу переглянули й обговорили документальний 

фільм «Одна єдина Соборна Україна» (учитель Давидчук І.В.) 

 Учні 7-х класів продемонстрували знання  основних тем історії України та 

історії середніх віків, виявили уважність, кмітливість, уміння логічно мислити, 

лаконічно та аргументовано висловлювати думки; дух змагання, командн, 

відповідальність за власні дії в команді, доброзичливість і тактовність, увзявши 

активну участь в уроці-грі «Князі Київської Русі (Русі - України)». 



У 8-х класах проведено історичний брейн-ринг “Козацька доба в історії» та гра 

«Суперісторик» (учитель Легка Ю.Т.). 

    Упродовж тижня учні переглядали та обговорювали історичні фільми та 

долучилися до віртуальної подорожі «Музеї світу». 

     За підсумками тижня найактивніші учні та класи відзначені грамотами й 

подяками. Проведені заходи сприяли зацікавленості учнів  вивченням предметів,  

розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, поглибленні їхніх знань, 

мотивації до розвитку та самореалізації. 

      Отже, проведення предметних тижнів – це одна з форм 

організації самостійного навчання, засіб виховання, зацікавлення, шлях до 

творчої співпраці з колегами, учнями та їхніми батьками. 

 

 



 
      
 


