
ДО ПЕРЕМОГИ КРОКУЄМО РАЗОМ 

24 лютого 2022 року життя учасників освітнього процесу Лебединського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 кардинально змінилося, 

як і життя всієї нашої Батьківщини. Трагічні події у нашій країні об’єднали 

всіх. Не винятком є і наш заклад. Батьки, діти, вчителі піднялися на підтримку 

наших збройних сил, почали тісно співпрацювати, знаходячи спільні рішення 

важливих питань сьогодення. У закладі ведеться активна волонтерська 

діяльність, яку скориговує його керівник Валентина Верхова.  Батьки, вчителі 

надають допомагають ЗСУ, одиноким людям, людям похилого віку.  

Робота закладу побудована так, що 

постійно є чергова особа. Будь хто з 

мешканців міста, батьків, дітей, людей 

похилого віку, які залишилися самі можуть 

до нас завітати для отримання допомоги, 

просто поспілкуватися, почути слова 

підтримки. 

Здобувачі освіти долучилися  до занять  

на Всеукраїнській  школі онлайн, де уроки 

проходять з18 шкільних предметів .Зараз на 

платформі викладено вже 2200 уроків і 

тестів за шкільною програмою. Окремою 

перевагою є наявність віртуального класу, 

де вчитель - предметник відслідковує прогрес учнів . Це ідеальний варіант для 

дітей, які зараз можуть перебувати у різних куточках України. 

Учні долучилися до марафону #Віримо_у_Перемогу_Діти_України_ 

найцінніший_скарб_Вільні_творити_майбутнє , де кожна дитина  виявляє 

свої здібності: малюють малюнки, роблять поробки, презентують роботи з 

бісеру, природнього матеріалу, складають кросворди, чанворди, починають 

писати власні поезії на підтримку один одного та захисників. Цей марафон 

допомагає виявити учнівську творчість, яка не проявлялася під час 

навчального процесу. Інформація по марафону презентується щоденно у 

фейсбуці на сторінці закладу.  

Учні нашого закладу активно включилися у онлайн- олімпіади на сайті 

«Всеосвіта» з різних предметів, до онлайн -занять у МАН. 

Під час військових дій діти є однією з найбільш вразливих категорій і 

потребують психологічної підтримки. Вчителі початкових класів   ознайомили 

батьків з відео інструкціями та інфографіками, які містять рекомендації та 

практичні поради. Наше завдання - створити безпечний простір, у якому 

дитина відчула близькість "Я з тобою". Використовуємо казкотерапію, 

залучаємо їх до пізнавальних онлайн-зустрічей від ГО "Смарт освіта та Нова 

українська школа", до участі в Міжнародному освітньому конкурсі "Олімпіс". 

https://lms.e-school.net.ua/


Разом з учнями виконуємо цікаві творчі завдання, які надає Viber - спільнота 

"Школа_інфо". 

Класні керівники проводять онлайн -зустрічі для того, щоби дати дітям 

стабільність у теперішній реальності, відволікати їх і розважати цікавими 

фактами, захопливими розповідями. З української літератури був проведений 

літературний дайджест «Ми – майбутнє твоє, Україно», з трудового навчання 

– майстер -клас «Виготовлення свічки у домашніх умовах з доступного 

матеріалу», з математики – квест «Одного дня в одному місті». 

Весна вже завітала у наш заклад! Завдяки учням та вчителям на кожному 

поверсі на вікнах з'явилися весняні витинанки: квіти, метелики, птахи, 

травичка. Учні охоче вирізають яскраві прикраси і вірять, що скоро 

повернуться до рідного закладу! 

 

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашого мистецько-

літературного онлайн Марафону "Віримо у Перемогу! Діти України - 

найцінніший скарб. Вільні творити майбутнє". На сторінці нашого закладу:  

https://www.facebook.com/groups/194011261157082/,  використовуючи хештег, 

ви можете залишати ваші малюнки та вірші або просто теплі слова та 

побажання які наближатимуть нас до Перемоги! 

#Віримо_у_Перемогу_Діти_України_найцінніший_скарб_Вільні_творити_ма

йбутнє 

https://www.facebook.com/groups/194011261157082/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJPjcrmE_9fJgVMHBU74Q4Jrkn4lq5oNcKyYwhHGnPkUFs0dlkld0fmkY5JN5raF-r8t17EHMd9g9KpH8i7PDbJySidQGf1ri9fKrBNale-H2lDp3dGW_o1St0Hyb8D2oPvZbCc8u4w37pbxQSBHejsBT_PvmvjVQOWUKKsWeBUrphNB-PJ5HVcIRmaBs9B2U
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJPjcrmE_9fJgVMHBU74Q4Jrkn4lq5oNcKyYwhHGnPkUFs0dlkld0fmkY5JN5raF-r8t17EHMd9g9KpH8i7PDbJySidQGf1ri9fKrBNale-H2lDp3dGW_o1St0Hyb8D2oPvZbCc8u4w37pbxQSBHejsBT_PvmvjVQOWUKKsWeBUrphNB-PJ5HVcIRmaBs9B2U
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