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Як літо починається крилато, 
На всій Землі об'єднує людей. 

Велике свято, неповторне свято 
Міжнародний День захисту дітей! 

 

Непомітно пролетів ще один навчальний рік. Але в 

нашій школі тиша не запанувала. Господарями школи 

стали 140 хлопчиків та дівчаток, які виявили бажання відпочити в денному 

пришкільному мовному таборі «Sonechko» з 1 по 18 червня. 

З метою залучення дітей до вивчення англійської мови, поповнення їхнього 

словникового запасу, ще раз підкреслити про важливість знань іноземної мови в 

нашому таборі проводилися заходи, ігри, турніри, змагання, конкурси англійською 

мовою. Назви загонів також були оригінальними: «Rainbow», «Smurfs», «Flash», 

«Fixies». Під час лінійок звучали девізи табору та 

загонів англійською мовою. Командири також 

рапортували англійською. 

Відкриття табору відбулося 1 червня в День 

захисту дітей. Загін «Rainbow» показав на урочистій 

лінійці музичну композицію, присвячену цьому святу. 

Адміністрація школи, гості та вихователі побажали 

дітям веселого та змістовного відпочинку.  

Табір розпочав свою роботу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

У цей день у міському парку відбулося відкриття дитячого майданчику. Дітей на 

"Галявині казок" зустріли нові казкові герої. Учні веселилися, грали в різноманітні 

ігри, танцювали, співали улюблені пісні! Учасники свята за активну участь 

отримали солодощі. Задоволені діти будуть довго пам’ятати цей день.



 
 

Веселі старти 

Більш як для сотні дітей, які відпочивають після навчального року у пришкільному 
таборі «Sonechko», були організовані естафети “Веселі старти”, чемпіонат табору з 
дартсу, жонглювання футбольним м’ячем та змагання на скакалках. А після змагань 
зварили смачний козацький куліш!!!! 

 
 
 
 
 
 

 
День казковий – справжнє диво! 

«Fixies» побували на дитячій виставі «Мудрий цар». Море посмішок, позитивні 
емоції, гарний настрій отримали юні глядачі. Вчителі, батьки та учні вдячні 
організаторам та юним артистам за подароване свято. 

 
 
 
 
 
 
 

English is fan! 
     Загін "Flash" розважався англійською. Учитель англійської мови Максимович 
Наталія Леонідівна та Ткаченко Єва провели захоплюючу гру "Mister Left and Mister 
Right". З'ясували, що англійською спілкуватися - це модно! 

 
 
 
 
 
 
 
Акція " Долоньки єднання " 

У загоні «Rainbow» пройшла акція "Долоньки єднання". Діти залишили відбитки 
своїх долоньок на великому плакаті, взиваючи всіх людей жити в мирі та злагоді! 

 
 

 
 
 
 



Цікавий день природи «Smurfs»  

День був незабутній, по-справжньому теплий, літній і 
казковий! Зранку, почувши поради лікаря Айболита, загін 
«Smurfs» відправився до Скоропадського озера на їх 
виконання. Діти пригадали лікарські рослини рідного 
краю: бузину, чистотіл, кропиву та багато інших. Вихователі 
дали поради, щодо їх використання. Не змогли пройти діти 

і повз смітник, прибравши його. Задоволені і щасливі повернулися на смачний обід. 
Конкурс малюнків на асфальті 

Діти люблять, дуже люблять малювать! З задоволенням діти загону «Rainbow» 

малювали на асфальті композицію "Щасливе дитинство!" По закінченню спільної 
роботи у дружньому колі учні співали українські пісні. 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Fixies» подорожують 
У цікавій формі пройшла подорож «Fixies» до 

Чернечих Джерел. Екскурсовод Олександр розповідав 
цікаві факти з історії нашого міста: про створення перших 
храмів, виникнення назв вулиць, будівництво храма Різдва 
Пресвятої Богородиці. Усі діти вмилися святою водою, а 
найсміливіші – навіть, пірнали. Наприкінці нашої 
захоплюючої подорожі щасливі і втомлені відпочили на 
галявині. 

Чемпіонат з шахів та шашок 
У загоні «Rainbow» відбувся чемпіонат з шахів та шашок. Допомагала проводити 

захід тренер-викладач спортивної школи Кельбас Світлана Іванівна. У своїй віковій 
категорії з шахів чемпіоном став Васютенко Богдан та Деркачов Тимофій. Призери 
змагань - Рознятовський Максим та Новіков Володимир. Чемпіонами з шашок стали 
Середа Іванна, Горбань Софія, Мисняєва Валерія. Призери_Самощенко Тетяна, 
Кобзенко Даша, Галич Карина. Переможці змагань отримали від організаторів 
грамоти та солодощі. Всі учасники чемпіонату отримали не тільки задоволення , а й 
солодкі призи! 

 

 

 
 

 



Вшанування пам'яті видатного поета О.С. Пушкіна 
Діти загону «Smurfs» не забули вшанувати 

видатного поета О.С. Пушкіна. Вони з цікавістю 
слухали Ковальову Лізу, яка коротко презентувала 
життєвий і творчий шлях Олександра Сергійовича. 
Діти читали вірші, уривки з казок. Завершенням дня 
став перегляд вистави "Мудрий цар". 

 
Пушкінські читання 

Традиційно до Дня народження О.С.Пушкіна у міському парку проходять 
Пушкінські читання. На заході був присутній загін «Rainbow». Мехедок Олександра 
за декламування поезії  "Румяной зарею покрылся восток" отримала від почесних 
гостей не тільки грамоту, а й цінний подарунок - книгу казок О.С.Пушкіна . 

  
 
 
 
 
 
 
 

Мандрівка до Скоропадського озера 
Ще один чудовий сонячний день пройшов у таборі «Sonechko» дуже жваво, 

цікаво, захоплююче. Після ранкової зарядки та поживного сніданку діти (загін « 
Flash») разом з учителем англійської мови Кожедуб Світланою Іванівною поповнили 
свій «словничок», граючись у гру «Step by step» 

Природа влітку кличе до себе в гості. Отож, загін «Flash» помандрував до озера. 
Грали у волейбол, засмагали і просто гарно відпочивали! 

 
 
 
 
 
 
 

Екскурсія на Чернечі джерела 
Загін «Rainbow» побував на екскурсії на Чернечих джерелах. Екскурсовод 

Мирошниченко О.М. розповів декілька легенд про виникнення цілющих джерел, 
звернув увагу на мальовничі краєвиди. З задоволенням учні пили цілющу 
джерельну водицю,вмивали обличчя, побували у купальні. 
 

 
 
 
 
 
 



Вистава" Золотой цыпленок" 
Усі діти пришкільного табору «Sonechko» відвідали 

виставу «Золоте курча» у РДК. 
«Мій золотий хлопчик... Моя золота дівчинка...». Так 

ми говоримо нашим улюбленим дітям, маючи на увазі, 
що вони – безцінні для нас. «Золоте курча» - спектакль, 
де поняття «золото» має подвійний сенс. Хитра жадібна 
Лисиця вмовляє Вовка стати співучасником у видобутку 

ЗОЛОТА... поставивши на потік виробництво золотих яєць. З викраденого золотого 
яйця вилуплюється не Курочка, яка могла б нести золоті яйця, а Півник... 

Актори вразили всіх своєю майстерною грою, а діти віддячили їм гучними 
оваціями. 

День Нептуна 
День Нептуна, мабуть, саме веселе літнє свято, 

заповнений водними розвагами, жартами та конкурсами 
Організатори заходу подбали про те, щоб все пройшло 

весело, гамірно і мокро! Освіжаючий душ з пластикових 
пляшок, загадки на морську тематику та призи за правильні 
відповіді, конкурси, вікторини, танці і головний козир 
програми – прибуття на свято самого бога морів Нептуна та 
його помічників: русалок, чортів, золотих рибок, Водяного та 
Кікімори діти не забудуть ще довго. 

Тріумф води, літа і сміху – День Нептуна для тих, хто вміє радіти життю! 
 

«Fixies»  на екскурсії до Спадщанського лісу «Стежками партизанської слави» 
Ура! «Fixies» на екскурсії до Спадщанського лісу 

«Стежками партизанської слави». Діти відвідали музей 
партизанської слави, де побачили старовинний одяг, 
посуд, зброю, якими 
користувались партизани під час 
війни, а також військову техніку: і 
танки, і гармати, і гарматомети, і 

бойові машини, і винищувачі, і літаки, і поїзд тих часів. 
Навіть побували в середині поїзду і піднімались на танк. А 
потім влаштували пікнік. По дорозі додому учні ще 
побували біля пам’ятників С.А.Ковпаку, Ярославни та у Молчанському монастирі. 

«Fixies» у захваті від екскурсії! 
 

Favourite Toys 
Діти з загону «Smurfs» разом з учителем Яною 

Володимирівною Васянович провели цікаву годину 
спілкування, де англійською мовою розповіли про свої 
улюблені іграшки: ball, doll, dog, bear, cat, chicken, horse. 
Діти не тільки повторили вивчений шкільний матеріал, а 
й отримали невеличкі подарунки. 
 



День Капелюшків 
У таборі «Sonechko»  відбулось грандіозне свято-розвага традиційних та 

нетрадиційних головних уборів, підготовка до якого розпочалась завчасно. Ведуча 
заходу Анна Юдіна розповіла цікаву історію про виникнення свята, його традиції.  

Особливістю творчого заходу стало свято неординарних, виготовлених власними 
руками капелюшків, які не можливо ніде купити чи дістати. Всі роботи учасників 
показу були яскравими та несподіваними. Голова йшла обертом від розмаїття. 
Дітвора неабияк була задоволена незвичайним дійством. 

Після свята всі діти табору вирушили до музичної школи на концерт. 
Втім, на те, як відбувалося це свято у нашому таборі, варто подивитися. 

 
 
 
 
 
 

 

Екскурсія в Борк 

Загін «Rainbow» побував на екскурсії в Борку. Діти поклали квіти біля меморіалу 
загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання. 

 

 

 

 

Ось і закінчилася табірна зміна. Діти засмагли, відпочили. А скільки приємних 
вражень отримали… Адже всі заходи, які проводилися в таборі були цікавими, 
змістовними, пізнавальними. 

А попереду  - канікули! 
Канікули, канікули весела пора, 

Їм так радіє уся дітвора, 
Літо настало – тепло принесло, 

Холоду на дворі, як і не було. 
 

Галас на річці, галас у дворі, 
Дітвора радіє чудовій цій порі, 

Як же не радіти, як не веселитись, 
Невже можна літом хоч хвильку журитись. 

 


