ВЕРЕСЕНЬ
Місячник основ безпеки життєдіяльності
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Свято Першого дзвоника
«Шкільна родино, нас
вітай! Свій 1 клас ти радо
зустрічай!».
Тиждень, присвячений Дню
незалежності України «Ми
українці – гордий народ
нескореної країни».

Форма виховної
діяльності
Свято старту

Ключова
компетентність
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Місце
проведення
Шкільне
подвір’я або
онлайн.

Вікова
категорія
1-9 класи

Термін
виконання
01.09

Проходить за
відповідним
планом.

Класні кімнати
або онлайн.

1-9 класи

01.09-09.09

Круглий стіл «Війна в
Україні: зміни, які вона
принесла у наше життя».
Міжнародний день
грамотності.
Написання диктанту.

Круглий стіл,
бесіда

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

07.09

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

08.09

5.

Квест, присвячений 31-ій
річниці незалежності
України «Мандруємо
мальовничими місцями
України». Флешмоб «Ой, у
лузі червона калина…»,
холліфест.

Квест,
флешмоб,
холліфест

Соціальна та
громадянська
компетентності,
спілкування державною
(і рідною мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності
Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності,
інформаційно-цифрова
компетентність

Шкільне
подвір’я або
онлайн.

5-9 класи

09.09

6.

День українського кіно.
Кінотеатр під відкритим
небом.

Кіносеанс

Інформаційно-цифрова
компетентність,

Спортвний
майданчик або
онлайн

5-9 класи

12.09

Спортвний
майданчик

1-9 класи

13.09

2.

3.

4.

Інформацій-на
хвилинка,
Тренінг

обізнаність та
самовираження у сфері
культури
7.

День фізичної культури і
спорту. Змагання «У нас
завжди одна дорога –йдемо
вперед до перемоги».

Змагання

Екологічна грамотність
і здорове життя

Примітка про виконання

8.

Міжнародний день
демократії. Бесіда
«Демократична країна
очима сучасного
покоління».

Змагання

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

15.09

9.

Створення вітального відео
до Міжнародного дня
батька.

Відео

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Онлайн

1-4 класи

18.09

10.

День народження смайла.
День боді арту.

Боді арт

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

19.09

11.

Круглий стіл з елементами
майстер-класу «У моїй
Україні ніхто не
стріляє…». Створення
голубів миру.
Година спілкування до Дня
партизанської слави
«Історії трагічні сторінки
нам не забути навіки».
Інформаційна хвилинка
«Бабин Яр – трагедія, про
яку не мовчать».
Літературні читання творів
улюблених письменників до
Всеукраїнського дня
бібліотек «Мандруємо
світом літературних
героїв».

Круглий стіл,
майстер-клас.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

1-5 класи

21.09

Круглий стіл.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

22.09

Інформацій-на
хвилинка.

Інформаційно-цифрова
компетентність

Класні кімнати
або онлайн

8,9 класи

29.09

Літературні
читання.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

2-6 класи

30.09

12.

13.

14.

ЖОВТЕНЬ
Місячник козацької звитяги
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Свято до Дня працівника
освіти «Марафон вітань
для вчителів».

Форма виховної
діяльності
Виховний захід
або створення
вітального відео

Ключова
компетентність
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Місце
проведення
Шкільна їдальня
або онлайн

Вікова
категорія
5-9 класи

Термін
виконання
30.09
03.10.

2.

Години спілкування до Дня

Години

Уміння вчитися

Класні кімнати

1-9 класи

03.10.

Примітка про виконання

людей похилого віку та Дня
ветерана. Допомога
одиноким жителям села.

спілкування,
волонтерсь-ка
допомога.

3.

Всесвітній день захисту
тварин. Створення
відеоролика «Мої домашні
улюбленці».

Створення відео

4.

Конкурс «Школа має
вокальний талант»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

впродовж життя.
Соціальна та
громадянська
компетентності
Екологічна грамотність
і здорове життя.
Компетентності у
природничих науках і
технологіях

або онлайн

Онлайн

1-9 класи

04.10

Конкурс

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

07.10.

Конкурс малюнків «Я
намалюю світ, в якім
живу» до Дня художника.

Конкурс

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або оналйн

1-9 класи

10.10.

Декада захисника України
«Захисники країни, спасибі
за майбутнє України».
Свято Покрови Пресвятої
Богородиці.
Змагання «Ми нащадки
славних козаків».
Фотовиставка до Дня
захисника України «Я
пишаюсь Вами, мої рідні»
(фото захисників України).

Проходить за
окремим планом.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

10.10-21.10.

Фотовистав-ка.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Шкільний
коридор або
онлайн

1-9 класи

10.10-21.10.

Хвилинка інформації,
присвячена 80-й річниці
створення УПА «Ми
сміливі нащадки
незламних дідів». Конкурс
стрілецької пісні.
День Захисника України.
Створення мотиваційного
відео для ЗСУ «Лист
захиснику».

Хвилинка
інформації.
Конкурс.

Інформаційно-цифрова
компетентність

Шкільна їдальня. 5- 9 класи

12.10

Відео

Уміння вчитися
впродовж життя.
Соціальна та
громадянська
компетентності

Онлайн

5-9 класи

13.10

Круглий стіл «Діти війни».

Бесіда

Уміння вчитися

Класні кімнати

7-9 класи

17.10

11.

12.

13.

Інформаційна хвилинка до
Міжнародного дня
Організації Об’єднаних
Націй.
Осінній ярмарок «До нас на
ярмарок завітай – дари
осені придбай».

Хвилинка
інформації.

Квест «Вивчаємо правила
дорожнього руху».

Квест

Виховний захід,
ярмарок

впродовж життя.
Соціальна та
громадянська
компетентності

або онлайн

Інформаційно-цифрова
компетентність.
Спілкування
іноземними мовами
Ініціативність і
підприємливість.
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури.
Математична
компетентність.
Уміння вчитися
впродовж життя.

Коридор або
онлайн

5-9 класи

20.10.

Шкільна їдальня. 1-9 класи

21.10

Класні кімнати
або онлайн

5-7

31.10

ЛИСТОПАД
Місячник правового виховання
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Інформаційна хвилинка до
Дня Європейського Союзу

Форма виховної
діяльності
Інформацій-на
хвилинка

Ключова
компетентність
Соціальна та
громадянська
компетентності

Місце
проведення
Класні кімнати
або онлайн

Вікова
категорія
7-9 класи

Термін
виконання
01.11

2.

Інформаційна хвилинка до
150 річчя від дня
народження Богдана
Сильвестровича Лепкого.
Конкурс стінгазет від класів
«Разом ми – сім’я, де
кожен – особистість».

Інформацій-на
хвилинка

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

5-6 класи

04.11

Конкурс.

Соціальна та
громадянська
компетентності,
уміння вчитися
впродовж життя

Коридор. Класні
кімнати або
онлайн.

1-9 класи

31.10-04.11

Тиждень української
писемності та мови

Проходить за
окремим планом.

Спілкування
державною (і рідною

Коридор. Класні
кімнати або

1-9 класи

07.11-11.11

3.

4.

Примітка про виконання

«Розмовляй українською!
Чуєш?»
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

мовою у разі
відмінності) мовами

онлайн.

Всесвітній день науки.
Конкурс
«Найерудованіший»
Гра-вікторина «Українська
мова: світ загадок і
таємниць».

Конкурс

Уміння вчитися
впродовж життя.

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

10.11

Гра-вікторина

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

11.11

Година спілкування з
елементами тренінгу
«Толерантність світу –
гарантія миру». Перегляд
короткометражного
соціального фільму.
Створення мотиваційного
відео до Міжнародного дня
відмови від паління
«Паління: вибір на
користь здоров’я чи
свідома шкода?». Перегляд
соціальних роликів «Наше
здоров’я – у наших руках».
День позитиву до
Всесвітнього дня дитини
(конкурси, банси, ігри).
Шкільний кінозал.
Перегляд улюблених
мультфільмів (1-5 класи).
Привітання працівників
сільського господарства з
професійним святом.

Година
спілкування,
тренінг

Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності.
Спілкування
іноземними мовами

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

16.11

Відео, кіносеанс

Екологічна грамотність
і здорове життя

Коридор. Класні
кімнати або
онлайн

7-9 класи

18.11

Ігри
Кіносеанс

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Коридор або
онлайн

1-5 класи

18.11

Вітальна
естафета.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

8,9 класи

20.11

Година спілкування до Дня
Свободи і Гідності України
«Любов до країни навіки у
їхніх серцях».
Інформаційна хвилинка до
Дня пам’яті жертв
Голодоморів «Мерехтить
свічка на вікні – пам’ять
про померлих у ті дні…».

Година
слілкування

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

21.11

Інформацій-на
хвилинка

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи.

25.11

13.

Участь в акції «Запали
свічку», створення
відеозвіту

Акція,
Відео звіт

Соціальна та
громадянська
компетентності

Онлайн

1-9 класи.

26.11

14.

Створення фотоколажу від
класів «Ми відповідаємо за
тих, кого приручили…» до
Всесвітнього дня домашніх
тварин.

Фотоколаж

Компетентності у
природничих науках і
технологіях

Онлайн

1-4 класи

30.11

Форма виховної
діяльності
Виступ
агітбригади або
створення
відеоролика
Години
спілкування

Ключова
компетентність
Екологічна грамотність
і здорове життя

Місце
проведення
Коридор або
онлайн

Вікова
категорія
7-9 класи

Термін
виконання
01.12

Екологічна грамотність
і здорове життя.
Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

02.12

Урок

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

9 клас

02.12

Година
спілкування

Соціальна та
громадянська
компетентності,
уміння вчитися
впродовж життя

Клас або онлайн

7-9 класи

05.12

Вітальна
естафета.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Коридор або
онлайн

5-9 класи

06.12

ГРУДЕНЬ
Місячник превентивного виховання
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Виступ агітбригади до
Міжнародного дня боротьби
зі СНІДОМ.

2.

Години спілкування до
Міжнародного дня
інвалідів. Перегляд
соціального
короткометражного фільму
«Інвалідність – не вирок».
300 років від дня
народження Григорія
Савича Сковороди (1722 –
1794). Урок «Світ ловив
мене, та не впіймав».
Година спілкування з
волонтерами «Волонтери –
гарячі серця і холодний
розум...»

3.

4.

5.

День Збройних Сил
України. Привітання
чоловіків та хлопців зі

Примітка про виконання

святом. Створення відео.

6.

Правовий турнір до
Міжнародного дня захисту
прав людини «Знай свої
права і виконуй обов’язки».

Правовий турнір.

Інформаційно-цифрова
компетентність.
Спілкування
іноземними мовами.

7.

День благодійництва.
Збирання подарункових
наборів для захисників.

Акція

8.

Андріївські вечорниці
«Йдуть на вечорниці
хлопці й молодиці».

Виховний захід.

Соціальна та
громадянська
компетентності,
уміння вчитися
впродовж життя
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

9.

Посиденьки за чашкою чаю
до Міжнародного дня чаю.
Перегляд новорічних
фільмів.

Година релаксу.

10.

Квест до Дня Святителя
Миколая Чудотворця
«У пошуках подарунків від
Миколая».
Конкурс новорічних
іграшок від класів.

12.

13.

11.

Класні кімнати
або онлайн

7-9 клас

09.12

1-9 клас

12.12

Шкільна їдальня. 5-9 класи

13.12

Уміння вчитися
впродовж життя

Шкільна їдальня. 5-9 класи

16.12

Квест

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Шкільна їдальня. 1-4 класи

19.12

Конкурс

Ініціативність і
підприємливість,
уміння вчитися
впродовж життя

Класні кімнати

19.12 -23.12

Майстер-клас від
учнівського
самоврядування зі
створення новорічних
листівок, іграшок та
подарунків до Дня
подарунків.

Майстер-клас.

Ініціативність і
підприємливість

Шкільна їдальня. 1-4 класи

21.12

Театралізоване дійство
«Пригоди друзів у пошуках
Нового року».

Вистава,
Маскарад

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Шкільна їдальня. 5-9 класи

23.12

1-9 класи

СІЧЕНЬ
Місячник духовного виховання
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Конкурс есе «Людина, якій
я хочу сказати «дякую» до
Всесвітнього дня «спасибі».

Форма виховної
діяльності
Конкурс.

Ключова
компетентність
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури,
соціальна та
громадянська
компетентності

Місце
проведення
Класні кімнати
або онлайн

Вікова
категорія
7-9 класи

Термін
виконання
11.01.

2.

Новорічні посівання «Наша
школа засіває, із Різдвом
усіх вітає».
День пам'яті кіборгів. Урок
пам’яті «Вони життя
віддали не скорившись».
Конкурс
«Найоригінальніший
сніговик» до Всесвітнього
Дня снігу.
Святвечір водохресний.
Конкурс щедрівок
«Щедрівочку заспіваймо,
усіх благ всім побажаймо».
Фотофлешмоб «Подаруй
тепло своїх обійм…» до
Всесвітнього дня обіймів.

Новорічні
посівання.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури.
Соціальна та
громадянська
компетентності
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

с. Новоселиця

5-9 класи

14.01.

Класні кімнати
або онлайн

8-9 класи

16.01.

Подвір’я школи

1-9 класи

17.01.

Конкурс.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати

1-9 класи

18.01.

Фотофлеш-моб.

Онлайн

1-9 класи

20.01.

Інформаційна хвилинка до
Дня Соборностi України
«Соборна, єдина, незламна
моя Україна». Створення
ланцюга єднання.
Година спілкування до
Міжнародного дня захисту
персональних даних.
Година пам’яті до Дня
пам'ятi Героїв Крут «Їх

Інформацій-на
хвилинка.

Ініціативність і
підприємливість.
Соціальна та
громадянська
компетентності
Соціальна та
громадянська
компетентності

Онлайн.

7-9 класи

23.01.

Година
спілкування

Інформаційно-цифрова
компетентність

Класні кімнати
або онлайн.

7-9 класи

27.01.

Година пам’яті

Соціальна та
громадянська

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

30.01.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Урок пам’яті
Конкурс або
створення
відеоозвіту

Примітка про виконання

там триста до бою
пішло…».

10.

11.

Перегляд документального
кінофільму про бій під
Крутами «Крути. 1918».
Міжнародний день без
Інтернету. Челендж «Відчуй
радість живого
спілкування» (день без
гаджетів)

Перегляд
кінофільму.
Челендж

компетентності.
Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності.
Інформаційно-цифрова
компетентність

Класні кімнати.

7-9 класи

30.01.

1-9 класи

31.01.

ЛЮТИЙ
Місячник військово-патріотичного виховання
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Інформаційна хвилинка до
Всесвітнього дня боротьби
проти раку

Форма виховної
діяльності
Інформацій-на
хвилинка

Ключова
компетентність
Екологічна грамотність
і здорове життя

Місце
проведення
Класні кімнати
або онлайн

Вікова
категорія
8,9 класи

Термін
виконання
03.02

2.

Круглий стіл до Дня
безпечного Інтернету
«Інтернет – простір
необмежених
можливостей чи загроза
для персональної
інформації?»
Гра «Чоловіча чи жіноча
логіка?» до Дня закоханих.

Круглий стіл

Інформаційно-цифрова
компетентність.
Компетентності у
природничих науках і
технологіях

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

08.02.

Гра.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

10.02.
14.02.

4.

Вечір прощання з колядою.
Свято Стрітення
Господнього.

Виховний захід.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

15.02.

5.

День єднання. Флешмоб
«Співаємо за Україну»

Флешмоб

Соціальна та
громадянська

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

16.02.

3.

Примітка про виконання

(виконання гімну).

компетентності

6.

Тиждень добрих справ до
Всесвітнього дня доброти
«Добро завжди
повертається».

Проходить за
окремим планом.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

13.02.-17.02

7.

Вечір пам’яті Героїв
Небесної Сотні. Виховний
захід «Тільки, щоб
недаремно злетіла Сотня
у небо…».

Вечір пам’яті.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

20.02.

8.

Зустріч учнівської молоді з
військово-службовцями, які
брали участь в АТО.

Зустріч.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

20.02.

9.

Виставка малюнків,
присвячених героям
Небесної Сотні «Герої
очима дітей».

Виставка
малюнків.

Коридор або
онлайн

1-9 класи

20.02-24.02

10.

Конкурс стінгазет,
малюнків та кросвордів до
Міжнародного дня рідної
мови.
Лінгвістичний турнір до
Міжнародного дня рідної
мови.

Конкурс.

Кабінет
української мови
або онлайн

1-9 класи

20.02.-24.02

Кабінет
української мови
або онлайн

5-9 класи

23.02

Початок війни Росії проти
України. Вечір пам’яті
«Мирна ніч 24 лютого, що
змінила наше життя».

Вечір пам’яті

Соціальна та
громадянська
компетентності,
обізнаність та
самовираження у сфері
культури
Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

24.02.

Вікова

Термін

11.

12.

Конкурс

БЕРЕЗЕНЬ
Місячник боротьби з туберкульозом
№

Зміст виховної діяльності

Форма виховної

Ключова

Місце

Примітка про виконання

п/п
1.

(тема)
Всесвітній день цивільної
оборони. Години
спілкування «Правила
поведінки у надзвичайних
ситуаціях». Відеочелендж
«Дякуємо нашим
рятувальникам».
Фотофлешмоб «Весна у
моєму місті і селі…» до
Всесвітнього дня весни.
Літературні читання до
Всесвітнього дня
письменника (7-9).
Створення ілюстрацій до
творів улюблених
письменників (1-6 класи).

діяльності
Години
спілкування,
відеочелендж

компетентність
Компетентності у
природничих науках і
технологіях

проведення
Класні кімнати і
онлайн

категорія
1-9 класи

виконання
01.03.

Фотофлеш-моб.

Компетентності у
природничих науках і
технологіях
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури,
уміння вчитися
впродовж життя

Онлайн

1-9 класи

02.03.

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

03.03.

4.

Привітання педагогів та
учениць школи з
Міжнародним днем жінки
«А жінка на весну так
схожа» (створення
відеоролика).

Відеовітання.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Шкільна їдальня
і онлайн

5-9 класи

07.03.

5.

Літературні читання
«Слова Пророка звучать
нам крізь століття» до
209-ї річниці з дня
народження
Тараса
Шевченка.
Створення відеоролика
«Педагоги та учні школи
декламують Шевченка».
Виставка стінгазет,
присвячених життю та
творчості Тараса Шевченка.

Літературні
читання онлайн

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Онлайн

1-9 класи

06.03-10.03.

Виставка.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Коридор або
оналйн

1-9 класи

06.03-10.03.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Класні кімнати
або онлайн

5-9 класи

10.03.

2.

3.

6.

7.

Квест «Мандруємо
стежками життя та
творчості Тараса
Шевченка?».

Літературні
читання.

Квест

Години спілкування і
читання віршів для
підтримки добровольців (69 класи) до Дня
добровольця.
Малюнки «Вони не
вагались ні дня, ні
хвилини» (1-5 класи).
Піжамна вечірка і перегляд
улюблених фільмів та
мультфільмів до
Міжнародного дня сну.
Міжнародний день ляльок.
Вистава від лялькового
театру учнів початкових
класів.

Читання

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

1-9 класи

14.03.

Кіносеанс.

Ініціативність і
підприємливість

Класні кімнати
або онлайн

1-6 класи

17.03.

Вистава

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури,
Ініціативність і
підприємливість

Класні кімнати
або онлайн

1-4 класи

21.03.

11.

Виступ агітбригади до
Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом. Перегляд
фільму «Туберкульоз. Що
потрібно знати, щоб
уберегтись?».

Виступ
агітбригади.

Екологічна грамотність
і здорове життя

Класні кімнати
або онлайн

8,9 класи

24.03.

12.

Поїздка на виставу до
Міжнародного дня театру.

Екскурсія.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

м. ІваноФранківськ

7,8,9 класи

27.03-31.03.

8.

9.

10.

КВІТЕНЬ
Місячник здорового способу життя
№
п/п
1.

2.

3.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Конкурс гуморесок до
Міжнародного дня сміху
«Сміх продовжує
життя».
«Веселковий тиждень» до
Всесвітнього дня сміху.
Інформаційні хвилинки до
Дня створення НАТО та

Форма виховної
діяльності
Конкурс

Ключова
компетентність
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Місце
проведення
Шкільна їдальня
або онлайн.

Вікова
категорія
5-9 класи

Термін
виконання
03.04.

Проходить за
окремим планом.
Фотозвіт
Інформацій-на
хвилинка

Ініціативність і
підприємливість

Класні кімнати
або онлайн.

1-9 класи

03.04.-07.04.

Компетентності у
природничих науках і

Коридор або
онлайн

5-9 класи

04.04.

Примітка про виконання

Міжнародного дня
Інтернету.

технологіях

Всесвітній День здоров’я.
Виступ агітбригади «Здоров’я –
найцінніше в світі.
Бережімо його, діти!».
Фотофлешмоб «Здоровий
спосіб життя у
світлинах» до Всесвітнього
дня здоров’я.
Година спілкування до Дня
авіації та космонавтики.

Виступ
агатбригади
Відеозвіт

Екологічна грамотність
і здорове життя

Коридор або
онлайн

5-9 класи

07.04.

Фотофлеш-моб.

Екологічна грамотність
і здорове життя

Онлайн.

1-9 класи

07.04.

Година
спілкування

Компетентності у
природничих науках і
технологіях

Кородор або
онлайн

5-9 класи

12.04.

7.

Всесвітній день рок-н-ролу.
День в ритмі рок-н-ролу
(танцювальні банси на
подвір’ї школи).

День танцю

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури

Подвір’я

1-9 класи

13.04.

8.

Екочелендж до
Всесвітнього дня довкілля
«Прибери свою планету»
Прибирання шкільної
території до Всесвітнього
дня довкілля
Всесвітній день Землі. Гра
«Моя земля, тебе я пізнаю
щодня».

Екочелендж,
відеозвіт

Екологічна грамотність
і здорове життя

1-9 класи

15.04.

Прибирання
території

Екологічна грамотність
і здорове життя

Шкільне
подвір’я

1-9 класи

20.04.

Гра

Компетентності у
природничих науках і
технологіях

Класні кімнати
або онлайн

5,6 класи

21.04.

День пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії.
Виховна година «На
Чорнобиль лелеки
летіли…»
Перегляд та обговорення
документального
кінофільму про
Чорнобильську трагедію (89 класи).
Перегляд мультфільму
«Казка про Чорнобиль» (1-

Виховна година.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

7-9 класи

26.04.

Перегляд
фільму.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати.

8-9 класи

26.04.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

5 класи).
Круглий стіл «Моя
професія – мій життєвий
вибір» до Всесвітнього дня
охорони праці.
День у ритмі танцю до
Всесвітнього дня танцю
«Танцюють всі!»

Круглий стіл

Уміння вчитися
впродовж життя

Класні кімнати.

8-9 класи

27.04

Танцювальна
естафета

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури,
уміння вчитися
впродовж життя

Подвір’я

1-9 класи

28.04.

Місце
проведення
Класні кімнати
або онлайн

Вікова
категорія
7-9 класи

Термін
виконання
03.05.

ТРАВЕНЬ
Місячник трудового виховання
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Всесвітній день свободи
преси. Конкурс есе «Чому я
пишаюсь своїм народом?»

Форма виховної
діяльності
Конкурс

Ключова
компетентність
Інформаційно-цифрова
компетентність,
спілкування державною
(і рідною мовою у разі
відмінності) мовами

2.

Година спілкування
«Сміливі борці з вогнем» до
Міжнародного дня
пожежників.

Година
спілкування

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

5-9 клас

04.05.

3.

День пам'ятi та примирення.
Виховний захід «Нас весна
не там зустріла».
Відеофлешмоб «Мої рідні у
Другій світовій війні, АТО,
війні з росією…»
Перегляд та обговорення
документального
кінофільму про Другу
Світову війну.
День Матері. Тематичне
свято «Для тебе, мамо,
сьогодні квіти
розцвіли….».

Виховний захід.

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
чи онлайн

7-9 клас

08.05.

Кіносеанс

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн

8-9 класи

08.05.

Виховний захід.

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури.

Коридор чи
Онлайн

1-4 класи

14.05.

4.

5.

Примітка про виконання

7.

Створення вітальних
відеороликів.
Фотофлешмоб «Сім’я –
життя основа» до
Міжнародного дня сім'ї.
Флешмоб до Дня
вишиванки. Парад
вишиванок «Моя сорочкавишиванка».
Фоточелендж «Одягни
вишиванку, країно моя!»

8.

День Європи в Україні.
Години спілкування.

Години
спілкування

9.

День Героїв в Україні.
Година подяки «Я голову
схилю і помолюсь за того,
хто віддав своє життя…»
Інформаційна хвилинка до
Дня філолога, перегляд
відео «Українська мова –
це наша безпека.
Розмовляй рідною мовою».
Свято Останнього дзвоника
«Ми сьогодні ідемо з
рідного дому».

Година
спілкування

Соціальна та
громадянська
компетентності

Класні кімнати
або онлайн.

5-9 класи

23.05.

Інформацій-на
хвилинка,
відеосеанс

Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами

Класні кімнати
або онлайн.

5-9 класи

25.05.

Виховний захід

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури.

Подвір’я школи
або онлайн

1-9 класи

31.05.

Вікова
категорія
9 клас

Термін
виконання
Червень

6.

10.

11.

Фотофлеш-моб.
Флешмоб,
фото-челендж

Обізнаність та
самовираження у сфері
культури
Соціальна та
громадянська
компетентності.
Спілкування
державною (і рідною
мовою у разі
відмінності) мовами
Соціальна та
громадянська
компетентності
спілкування іноземними
мовами

Онлайн.

1-9 класи

15.05.

Шкільне
подвір’я або
онлайн

1-9 класи

18.05.

Класні кімнати

1-9 класи

21.05.

ЧЕРВЕНЬ
№
п/п
1.

Зміст виховної діяльності
(тема)
Випускний вечір «А в
доросле життя тільки
крок…».

Форма виховної
діяльності
Випускний вечір.

Ключова
компетентність
Обізнаність та
самовираження у сфері
культури.

Місце
проведення
Новоселицький
клуб

Примітка про виконання

