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     Даруємо любов  і оптимізм у школі радості 

 

 
 

 
ВЧИТЕЛІ 

Висоцька Н.Є. 

Опалинська Н.О. 



 

Відповідно до річного плану роботи та з метою розвитку знань, умінь, 

творчих здібностей учнів у закладі з 14.02.2022 по 18.02.2022 проходив 

Тиждень зарубіжної літератури.  

Учні 5-11 класів взяли активну участь у всіх запланованих заходах. 

Розпочався Тиждень з «Літературної радіохвилинки», де було 

оголошено план заходів та прозвучало поетичне привітання з Днем усіх 

закоханих. 

Організовано і проведено літературну акцію «Даруємо книги і любов». 

 

 
 

У понеділок, 14 лютого, до Дня всіх закоханих, було відкрито виставку 

перлин світової літератури «Любов – над бурею зведений маяк...». 

Бібліотекар ліцею, Бернацька Г.М., підготувала виставку літератури: 

«Знайомтеся: новинки зарубіжної літератури. Ми любимо читати», 

«Кохання на сторінках книг», «І книги теж святкують іменини: книги- 

ювіляри 2022».   

 

       
 

 

 



У вівторок, 15 лютого, учні закладу взяли участь у Мистецькому 

фестивалі « Літературна валентинка». 

 

   
 

   
 

Учні 7-х класів переглянули екранізацію повісті-феєрії О. Гріна 

«Пурпурові вітрила». Для учнів 8-х класів було проведено перегляд 

екранізацій трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». 

 

  
 

Було організовано виставку дитячих робіт до улюблених творів зарубіжної 

літератури.  
 

     
 



У середу, 16 лютого, вчителем Опалинською Н.О. було проведено 

презентаційне заняття у 5-А класі на тему:  Світ дорослих і світ дітей у 

повісті Марка Твена ,, Пригоди Тома Сойєра''. Урок пройшов на високому 

методичному рівні. Учні працювали в творчих групах, виконували 

різноманітні інтерактивні вправи, тестові завдання, розвивали образне 

мислення та свої акторські здібності.  

У День єднання країни вмотивовані 5- класники своїм прагненням до 

знань та успішним результатом  об'єднали  маленькі українські серця у школі 

радості! 

 
 

 
 

  
 

 



     
 

16 лютого вчителем Висоцькою Н.Є. були проведені літературні квести для 

учнів 5-х класів на тему: "Чарівний світ дитинства" (за вивченими творами 

М. Твена "Пригоди Тома Сойєра" та Е. Портер "Полліанна"). 

Заходи пройшли на високому методичному рівні. 

Учні підготували та захищали проєктні роботи, працювали в парах та 

групах, спробували себе в образах улюблених літературних героїв, 

виконували різноманітні інтерактивні вправи. 

Використані ігрові технології сприяють кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, розвитку критичного мислення, творчих здібностей, 

естетичного смаку учнів. 

Радіти життю, завжди вірити в перемогу добра, бачити в людях 

найкраще, - такий висновок зробили  ліцеїсти разом з улюбленими героями 

творів. 

 

   

       
 



 

  
   

У четвер, 17 лютого, вчитель Висоцька Н.Є. провела презентаційний 

урок в 5-Д класі на тему: «Популярність образів улюблених дитячих книг».  

Учні зустрілись з улюбленими героями, взяли участь в інсценізації, 

вікторині, працювали в групах, переглянули фрагменти з кінофільмів, в 

ігровій формі підсумували вивчене з теми, відповіли на проблемне питання 

уроку: «У чому причини популярності образів улюблених дитячих книг?» 

 

   
 

 
 

 



Активну участь взяли ліцеїсти в літературному проєкті «Мій 

улюблений герой у світі літератури», під час якого перевтілювалися в різних 

героїв, писали листи від імені персонажів улюблених книг. 

  

                
 

         
  

Дуже цікавою формою для учнів стала робота над творчими проєктами 

«Літературні Дудли для Google» за сторінками улюблених книг.. 

У п’ятницю,18 лютого, відкрився літературно-музичний салон 

«Найперше - музика у слові...». Ліцеїсти читали поезії світових письменників 

мовою оригіналу і в перекладах та власні твори. 

 

   



 

   
 

 
 

Підсумковим етапом стало нагородження всіх активних учасників. 

Тиждень зарубіжної літератури був змістовним, цікавим та 

пізнавальним. Завдяки проведеним заходам учні краще готуються до уроків, 

відчувають радість творчості, більше і якісніше читають, цікавляться 

новинками зарубіжної літератури. 

 
 

 


