
Напевно кожен погодиться із твердженням, що найцінніше, що має людина – 

здоров’я. Тому з метою популяризації серед учнів здорового способу життя, виховання 

культури безпечної життєдіяльності, профілактики травматизму, отримання вмінь і 

практичних навичок щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт під час 

ліквідації наслідків аварії, катастроф, стихійного лиха. В нашій школі з 27 листопада по 1 

грудня 2017 року було проведено тиждень основ здоров'я. 

Щороку вже традиційно цей тиждень проходить напередодні Всесвітнього  Дня боротьби 

із СНІДом. Розпочався він із загальношкільної тематичної лінійки, де було оголошено 

план проведення тижня. 

Серед учнів 5-6 класів було проведено конкурс на кращу рекламу каші-корисного для 

здоров’я продукту. Перемогу здобули учениця 5-В класу Фарина Анастасія та учениця 6-

Б класу Сенюта Ірина. Також у 6-В класі було проведено тренінг  «Що я знаю про 

ВІЛСНІД». 

Серед  7 класів було проведено тематичні уроки « ВІЛ.СНІД- знати,щоб не захворіти». 

Також  класним керівником 7-А класу Шийкою М.М. було проведено виховну годину Це 

стосується кожного» на яку були запрошені сімейний лікар Великомостівської міської 

лікарні Дем’янчук Л.А. та шкільна медсестра Балко  О.М. Лікарем змістовно було 

донесено до відома учнів інформацію про шляхи зараження,діагностику,лікування та 

профілактику зараження вірусом імунодефіциту людини. 

 



 

Серед учнів 8 класів було проведено вікторину «Що я знаю про здоровий спосіб життя» 

Перемогу здобула команда 8-В класу. 

 



 

 

Серед учнів 9 класів був проведений конкурс кросвордів. Найкраще справилися із  

завданням учні 9-А класу  Бессуднова Ірина та Закала Наталія вони здобули перемогу. 

Також під час проведення тижня для учнів школи були показані фільми, презентації 

щодо профілактики шкідливих звичок та ведення здорового способу життя. 

 



 

 

 



Під час тижня учні активно розгадували кросворди, давали відповіді на цікаві запитання.  

Співпав із проведенням тижня і час проведення  Міжнародного природничого 

інтерактивного конкусу «Колосок». Його координує у нашій школі учитель біології 

Малицька О.Я. Діти залюбки брали участь у конкурсі та відповідали на цікаві запитання. 

Цьогоріч у конкурсі брали участь 105 учасників,в основному учні 1-4 класів. 

 

 


