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Мотиваційні плакати створили сьогодні учні 4, 
7, 8, 9 та 11 класів нашої школи. Учні виражали 
свої емоції та зображували їх на плакатах. 
Колективний плакат плануємо розмістити в 
"Просторі для себе" що буде створено в 
приміщенні школи до кінця  другого тижня 
участі в програмі

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10
52826768534401&id=100014212632711

Активно продовжували створення 
мотиваційних плакатів сьогодні учні 2,3, 4 та 
11 класів. Діти емоційно висловлювали власні 
думки та  втілювали їх на папері. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10
53493015134443&id=100014212632711

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1052826768534401&id=100014212632711
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1053493015134443&id=100014212632711


Сьогодні в Сунківській школі відбувся  квест 
«Екологічний всюдихід». Команди перевіряли свої 
знання на  зупинках «Незвичайні назви», «Знайди 
вірну відповідь», «Біологічні фразеологізми», 
«Походження культурних рослин», «Рослини з 
легенд», «Хто це? Що це?», «Екзотичні фрукти», 
«Правила поведінки в природі», «Бувалі туристи». 
Учні вчились   бачити закономірності організації 
життя на Землі, розвивали вміння передбачати 
критичні моменти в природних екосистемах, 
екологічну свідомість, соціальну активність та 
відповідальність за збереження рослинного та 
тваринного світу;

Не менш важливим було те, що діти вчились 
працювати в команді задля досягнення спільного 
результату

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10528177
75201967&id=100014212632711

Екологічний квест для учнів 1 та 2 класів відбувся 
надзвичайно цікаво. Команди "Бджілка" та "Сонечко" 
змагались за перемогу. Багато корисної інформації  
діти дізнались один від одного та працювали в 
командах. Звісно, перемогла ДРУЖБА. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10535055
75133187&id=100014212632711

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1052817775201967&id=100014212632711
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1053505575133187&id=100014212632711


У передсвятковий весняний день учні 5 класу 
разом з класним керівником, вчителем хімії та 
біології Орєховою Оленою Анатоліївною 
вирішили пересадити вазони в своїй класній 
кімнаті. Діти долучились до впорядкування 
класу та будуть спостерігати за пробудженням 
рослин РАЗОМ.

https://www.facebook.com/100014212632711/pos
ts/1055732908243787/

Первоцвіти називають першою усмішкою 
весни. Ці ніжні і тендітні квіти перебувають на 
межі зникнення, тому їх потрібно оберігати. 
Саме тому щорічно проводиться екологічна 
акція "Збережемо первоцвіти". Учениці 
Сунківської ЗОШ І- ІІІ ст. приєдналися до акції і 
своїми роботами закликають нас: «Не рвіть 
первоцвіти, збережіть їх красу на планеті!».

https://www.facebook.com/groups/22489560596
5932/permalink/247211993734293/

https://www.facebook.com/100014212632711/posts/1055732908243787/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/247211993734293/


Створенням "Простору для себе"  з 
використанням матеріалів, що не потребують  
витрат – таке завдання поставили перед собою 
учні Сунківської школи І-ІІІ ступенів. По 
зовнішньому вигляду виробу ніколи не 
здогадаєтесь з чого він виготовлений, а коли 
дізнаєтесь, не повірите. Практичні пуфи учні 
виготовили з порожніх пластикових пляшок. 
Випробування куточка для учнів пройшло 
успішно.

https://www.facebook.com/groups/224895605965
932/permalink/247278800394279/

Сьогодні в Сунківській школі І-ІІІ ступенів підвели 
підсумки конкурсу «Зоологічна галерея». 
Переможницею стала учениця 9 класу Чорноус 
Даша. Вітаємо!!! Бажаємо перемоги в наступних 
етапах конкурсу! 

https://www.facebook.com/groups/224895605965
932/permalink/247297460392413/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/247278800394279/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/247297460392413/


Переможцями фотоконкурсу "Рідна серцю 
сторона» стали учень 9 класу Крючков Максим та 
учениця 5 класу Козленко Аня.  

https://www.facebook.com/groups/3228014980635
969/permalink/3464147307022734/

https://www.facebook.com/groups/2248956059659
32/permalink/247287637060062/

Підготовка до конкурсу "День зустрічі птахів" 
(виготовлення годівничок, шпаківень, дуплянок) 
в Сунківській загальноосвітній школі триває. 
Сьогодні свою роботу представив учень 8 класу 
Мачуський Владислав разом з вчителем 
трудового навчання Романенком Леонідом 
Володимировичем. Звертаємо вашу увагу, що 
його шпаківня  підвішується на гілці, а не  
прибивається цвяхами до стовбура дерева, щоб 
не нанести шкоди. А молодші школярі 
підгодовують пташок на шкільному подвір’ї. 
Отже, негода нашим пташкам не страшна!

https://www.facebook.com/groups/2248956059659
32/permalink/247296307059195/

https://www.facebook.com/groups/3228014980635969/permalink/3464147307022734/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/247287637060062/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/247296307059195/


Святковий концерт до 8 Березня – спільний  проект усіх учнів та працівників 
школи. Будь-яка спільна справа об’єднує родину та надає натхнення.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055990138218064&id=100014212
632711

https://youtu.be/Kw4GysYAJjA
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