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.    Наше суспільство зацікавлене в тому, щоб молоде покоління росло фізично здоровим,          

життєрадісним. В народі кажуть: «Немає щастя без здоров’я». Дійсно, щоб бути щасливим, 

потрібно дбати про своє здоров’я. Велику роль в системі фізичного виховання учнів – займає 

заняття лікувальною фізкультурою. ЛФК  в школі – інтернаті – це корекція та компенсація вад 

фізичного розвитку дитини. Мета уроків ЛФК – покращення загального стану здоров’я дітей та 

підвищення можливостей організму, виправлення та розвиток уражених функцій, корекція 

відхилень від норми. Особливо успішна корекція у молодшому шкільному віці. Тому уроки 

ЛФК проводять з усіма учнями класу, бо для деяких дітей уроки  є лікувальними, а для інших 

профілактичними. В школі навчається 51 дитина з ортопедо–травматологічної групи, з них 39 

дітей мають плоскостопість різних ступенів, 22 дитини мають сколіоз та інші проблеми з 

хребтом, 7 дітей з ДЦП тощо.                                                                                                                                                                              

.      Основною формою ЛФК є лікувальна гімнастика. Один з різновидів лікувальної гімнастики  

- корекційна гімнастика, яка проводиться для виправлення дефектів опорно-рухового апарату, 

порушення постави, профілактики плоскостопості, патології органів зору.                                               

.    Для занять ЛФК в нашій школі обладнано зал ЛФК, який оснащений відповідним інвентарем 

з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Заняття ЛФК відвідують діти підготовчих -4 класів. 

Передбачені заняття ЛФК у 5-9 класах. Ці заняття дійсно є необхідними для корекційної роботи 

з дітьми. Заняття проводиться один раз на тиждень.                                                                                  

.    Для формування й закріплення правильної осанки, профілактики плоскостопості 

застосовується комплекс коригуючої гімнастики з гімнастичними палицями, набивними 

м’ячами, фітболами, корекційними м’ячами, обручами, які мають різноманітну будову, розмір 

та колір. При активній корекції використовують загально розвиваючі та коригуючі вправи. До 

пасивної корекції відноситься самомасаж та релаксація як доповнення до активної корекції з 

метою досягнення результату. Використовують на заняттях гімнастичну лаву, ігри.                                                                

.    Намагаючись розширити сферу позитивного впливу на дітей на заняттях ЛФК 

використовують різноманітні види вправ: дихальні за методикою О.Стрельникової, розвиток та 

корекції уваги, на розвиток дрібної моторики рук, гімнастику для очей. Використовуються на 

заняттях ЛФК  тренажери: дошка Євмінова, гімнастична стінка, велотренажер, бігова доріжка, 

сухий басейн, фітболи, гантелі, масажери, експандер для кісті, ролики.     

       

     



             

14.02.2018 -  Виставка поробок та святкових композицій                                             

до Дня Святого Валентина                                                        
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14 лютого до Дня 

Святого Валентина у 

школі відбулося 

музично-розважальне 

свято                                                  

«В  серцях  ми                    

кохання несемо» 

У заході брали 

участь діти з 

підготовчих до 

дев’ятих класів, 

які  приготували 

чудові музичні 

номера та пода-

рували гарний 

настрій усім при-

сутнім 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

21 лютого - 

Міжнародний 

День рідної 

мови  

     Це відносно молоде свято, яке ввійшло до календарів цього світу лише у жовтні 

1999 р. На сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено 

Міжнародний день рідної мови, а з 2000 року цей день відзначається і в Україні.                                                           

.   Мова-це духовний скарб нації, її генетичний код. Це добре розуміють викладачі 

та учні нашої школи, тому й підготували тематичну лінійку, на якій розповіли про 

історію свята, почули цікаві факти про українську мову, співали улюблені 

українські пісні, читали поезії про рідну мову, веселі гуморески про значущість 

рідного слова у житті українців. А глядачі прийняли активну участь у цікавих 

мовознавчих конкурсах та з задоволенням відповідали на питання вікторини.                                                                                                                            

.    Впродовж дня учням усіх класів було запропоновано розгадати мовознавчі 

ребуси, а педагогам – відповісти на тестові питання. Цей день проходив під 

девізом «Я розмовляю українською мовою!» 



       

 



  

         

 

 

 

                                                                                                                        

                       Цікаві факти про українську мову                                                                                                
— Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю носіїв 

займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов’янського 

походження після російської мови.                                                                                                                     

— Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера ―п‖. Також на 

цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вживаною 

літерою українського алфавіту є ―ф‖. В українській мові слова, які починаються з 

цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов.                                                                   

— Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів 

―дихлордифенілтрихлорметилметан‖.                                                                                                                                                                                                                            

— Цікавим фактом про українську мову є те, що вона входить до трійки 

найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали 

другою за мелодійністю мовою світу, перша італійська. Інші джерела говорять 

про бронзу української мови на цьому конкурсі, друге місце за французькою, а 4 

місце займає перська мова.                                                                                                                              

– Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед дієслів — «бути», 

прикметників — «великий», займенників — «він».                                                                                  

— Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір ―Заповіт‖ 

Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.                                                                                                          

.                                             Говоріть правильно!                                                                                                                                                                                                                   

.                                                                               



 

  

 

     

      

                             

.          У вівторок, 20 січня на тематичній лінійці пройшло урочисте шикування, при-            

.   свячене героям Небесної Сотні та героям АТО. Учні переглянули кадри фільму         

.   про події на Майдані. Героїв вшанували хвилиною мовчання. Біля стенду                                            

.  «Небесна Сотня» символічно палахкотіли свічки. Пам’ятаймо героїв нашого часу,                 

.   героїв Небесної Сотні.                                               

                 

.                                          

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
.      Останній тиждень перед Великим постом називають Масляною або Масницею.    

.    Проводили його дуже весело. Кожен день мав свої особливості та цікаві традиції.     

.    Масляна – найбагатше серед усіх свят за кількістю традиційної святкової їжі.         

.    Найпопулярнішими були млинці. Вони символізували багатство і продовження           

.    роду, своєю формою та кольором нагадували сонце та сприяли приходу весни.        

.    Кожен з’їдений млинець в це апетитне свято дозволить виконати одне заповітне        

.    бажання.Всі їли млинці за щастя, здоров’я, любов, віру, розуміння, терпіння,          

.    вірність, удачу, везіння, відданість, багатство, а, найголовніше – за мир. Симво-      

.    лічне спалювання масляного опудала давало надію на те, що скоро прийде весна             

.     і принесе з собою радість і тепло.                                                                                              

.               

.       Педагоги та учні нашої школи прийняли активну участь у підготовці та прове-     

.    денні свята Масляної, яке відбулося 24 лютого 2018 року біля міського Будинку                

.    культури.                                                                                                                                                                                                           

.     

 



 

 

 

 

 

Мы встретились однажды днѐм..                                                                                                            

И время, вдруг, остановилось.                                                                                                       

Мечтал тогда я об одном, чтоб тоже ты в меня влюбилась. 

Ты так прекрасна, как звезда и утончѐнней, чем цветы .                             

Хотел бы я, хоть иногда, быть рыцарем, как хочешь ты.                           

Желаю нежности тебе. Спешу тебе еѐ дарить.                                                   

Ведь это счастье на земле – такую девушку любить!                                                      

.          Вірш склав учень 9 класу – Густодим Юрій                                                      

.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


