
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

25.02.2022                                          №101 -од 

Про підсумок проведення  

Тижня початкових класів 

 

Відповідно  до наказу № 89-од від 18.02.2022 року «Про організацію 

та проведення Тижня початкових класів» та з метою національно-

патріотичного виховання учнів і свідомого ставлення до навчання.  

З 21.02 по 25.02.2022 року у Вижницькому закладі загальної середньої 

освіти  I-III ступенів імені Юрія Федьковича  проводився тиждень 

початкових класів: «Кожний день у нас цікавий, веселий, плідний і 

яскравий». День перший – День рідної мови. Класоводи проводили на уроках 

мовні ігри, конкурси. Діти розгадували ребуси, мовні загадки, кросворди, 

ігри-змагання «Народ скаже, як зав’яже». Також проведений конкурс читців 

віршів про мову, визначено переможців. Логопед Кудрик Л.О. провела 

заняття з учнями 1-2 класів на тему: «Диференціація звуків (л)-(в) усно і на 

письмі». 

Дуже цікавий і насичений був другий день, який мав назву Вітамінний 

день. Діти дізналися про користь вітамінів для здоров’я людей. Взяли участь  

в іграх «Вітамінні продукти», відгадували загадки, слухали вірші про овочі і 

фрукти, малювали малюнки. Переглянули мультфільм «Ходить гарбуз по 

городу», а також казку «Пригоди Цибуліно». 

День третій – День природи. Учні початкових класів взяли участь у 

конкурсі малюнків «Планета Земля – твій дім». Класоводи 1-4 класів провели 

ранкові зустрічі «Людина і природа», бесіди «Як треба поводитись в 

природі», відеоподорожі «Природа України». Кожен клас створив колаж 

«Друзі наші менші». Психологічна служба закладу Швейка О.М. та Мицкан 

А.Ю. запросили дітей на галявину психологічної розгрузки. 

День четвертий – День математики. Діти взяли участь в онлайн 

математичних конкурсах, рахували усно, розв’язували цікаві задачі на 

логічне мислення, переглянули відеоуроки, презентації. 

Завершився тиждень початкових класів Днем поезії, який проходив у 

день народження відомої української поетеси Лесі Українки (25 лютого). На 

онлайн уроках діти ознайомилися з біографією Лесі Українки, слухали вірші, 



малювали малюнки. Класоводи провели підсумки тижня початкових класів, 

нагородили переможців. Учителі початкових класів ще раз довели, що вони 

справжні фахівці своєї справи, а учні нашої школи – розумні, талановиті.  

Отже, проведення предметних тижнів у школі є одним з найбільш 

дієвих способів формування в учнів позитивного ставлення до навчання, 

розвиток пізнавальної активності, допитливості, бажання пізнавати нове.  

Виходячи з вищесказаного, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити добросовісну роботу класоводів: Старух С.Г., Луканюк О.С., 

Чолан О.О., Семенів Н.Д., Чорней К.Л., Федорощак Р.Д., Горюк О.Д., Пріц 

І.Г., Ткачук С.С., Радченко Г.П., Клим Л.М., Тарновецької Р.В., Петрищук 

Є.В.,  

2. Керівнику методоб’єднання початкових класів Луканюк О.С. заслухати 

питання проведеного тижня початкової школи на засіданні 

методоб’єднання. 

3. Вчителям початкових класів:   

3.1. Вивчити та впроваджувати у своїй роботі передовий педагогічний досвід 

колег. 

3.2. Урізноманітнювати форми та методи позакласної роботи з учнями. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю директорки 

з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

Директорка закладу                                   Оксана СИЧОВА 

                                               

      З наказом ознайомлено: 

                                                             

            ___________ Луканюк О.С.  

            ___________ Ткачук С.С.     

            ___________ Пріц І.Г.            

            ___________ Чолан О.О. 

            ___________ Семенів Н.Д. 

            ___________ Чорней К.Л. 

            ___________  Горюк О.Д. 

            ___________ Федорощак Р.Д. 

            ___________ Клим Л.М. 

            ___________ Петрищук Є.В. 

            ___________ Радченко Г.П. 

            ___________ Старух С.Г. 

            ___________ Двойних Г.В. 

            ___________ Тарновецька Р.В. 
 


