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#ВеликаРодина

#HealthySchools

#ХеппіЧелендж

#СунківськаЗОШ



• Є люди, які ще за життя стають легендами. Навколо них творяться 
міфи, чутки, перекази, за якими так важко відрізнити правду від 
вигадки. Вони ж мовчать, оберігаючи свій особистий світ від 
стороннього ока і впускаючи туди лише близьких і перевірених.

• Такою є Ліна Василівна Костенко – поет, публіцист, громадський 
діяч. А в першу чергу – жінка, яка одного разу написала: «Я вибрала 
долю собі сама, і що зі мною не станеться, - у мене жодних претензій 
нема до Долі – моєї обраниці», - і лишилася на все життя вірною цим 
словам.

• 19 березня Ліні Василівні Костенко - 91 рік. До Дня народження 
поетеси пропоную провести марафон ваших, шановні друзі, 
улюблених  віршів Ліни Костенко. У коментарях напишіть, будь ласка, 
улюблені рядки поезії.

• https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/2531574
86473077/

Активність, яка посприяла згуртуванню та зближенню 
школярів із вчителями, зникненню “бар’єру” між дітьми 
та дорослими у школі.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/253157486473077/


• Учні Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
що проживають в селі Плескачівка, відвідали музей 
стародавнього побуту та народних ремесел разом з 
педагогом-організатором Ткаченко Ніною Олексіївною. 
Діти поповнили експозиції музею старовинним посудом 
та предметами вжитку. Найдільше дітям сподобалось 
працювати на старовинному ткацькому станку. Наші 
учні - активні мешканці громади!!!

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/perma
link/255390532916439/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/255390532916439/


• Кожне свято у великій родині незабутнє. Особливо коли учасниками свята є 
самі мешканці громади!!! Учасники самодіяльності – діти, батьки та 
працівники школи.

https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2862887820625578/

https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2862887820625578/


Життєві уявлення про щастя учнів 7 класу різні: заняття 
улюбленою справою, догляд за домашніми улюбленцями, 
спілкування з друзями та головне - це дружня, любляча родина.

https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2863433943904
299/

Проект "Я і мій домашній улюбленець" - спільна робота учнів , 
батьків та вчителів Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256
007259521433/

Спільна робота над проектом "Брати наші менші" обєднала 
велику родину Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
під час дистанційного навчання.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256
015212853971/

Приємні миттєвості щасливого сімейного життя учениці 5 класу 
Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козленко Ані.

https://www.facebook.com/100014212632711/videos/1065245027292
575/

https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2863433943904299/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256007259521433/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256015212853971/
https://www.facebook.com/100014212632711/videos/1065245027292575/


Рідні брати шестикласник Захар та пятикласник Роман із 
задоволенням допомагають батькам по господарству.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/
256056199516539/

Сімейний відпочинок та чудово проведений час зближує та 
допомагає бути дружніми та щасливими.

https://m.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2863669000547
460/

Сімейні щасливі відносини – це, перш за все, ті відносини, в 
яких комфортно кожному з членів сім’ї, і кожен може отримати 
те, що йому необхідно. Учні Сунківської школи корисно 
проводять вільний час разом з батьками: відпочивають, 
малюють, граються та працюють.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/
256410422814450/

Родина учениці 5 класу  Сунківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Демяненко Альбіни приєднується до челенджу 
HealthySchools.

https://www.facebook.com/100014212632711/videos/10652069172
96386/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256056199516539/
https://m.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2863669000547460/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/256410422814450/
https://www.facebook.com/100014212632711/videos/1065206917296386/


• ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЧАТКОВОГО ТА ФІНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ УЧНІВ СУНКІВСЬКОЇ ШКОЛИ І-ІІІ ступенів в 
проекті "Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів"

• Челендж “Ментальне здоров’я”

• На 15% збільшилась кількість учнів, що розуміють саме поняття "ментальне здоров’я". Учні впевненіше можуть назвати 
активності, які допомагають підтримати психічне здоров’я. 65% учнів школи подобаються виховні години, що 
проводяться в класах, проте 25% інколи буває нудно. 52% сімей учнів за минулий тиждень  проводили час разом, 26% 
були разом 2-3 рази, 11%  - 1 раз, 11% - жодного разу. 51% батьків знають про захоплення своїх дітей, імена  друзів, про 
події у школі та інші ситуації. Одночасно з цим, коли трапляються проблеми, діти переживають через щось або 
почуваються сумно  41% діляться  цим із членами своєї родини, у 42% випадків залежно від ситуації, а 17% ніколи не 
обговорюють свої проблеми з рідними. 32% учнів школи вважають, що їхній клас дружній, вони  спілкуюся з більшістю 
однокласників, їм подобається проводити час разом. 44% учнівського колективу вважає, що    є окремі групки друзів, які 
не дуже спілкуються між собою.    35% учнів у школі  комфортно і весело.     Якщо виникають життєві проблеми, труднощі 
вдома чи в відносинах з друзями – 29% учнів  поділяться цим із декількома  вчителями, а 46 % - з одним із вчителів. 

• За минулий тиждень кількісні характеристики настрою наших учнів значно покращились. Діти більше дізнались про 
важливість підтримки ментального здоров’я під час участі у Хеппі Челенджі. Всім дітям сподобались активності, що 
відбувались у нашій школі під час Хеппі Челенджу. Діти хочуть, щоб більшість цих активностей проводились у школі 
регулярно та хотіли б щоб наша школа ще раз взяла участь у програмі Healthy Schools або подібній програмі.

• https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/255354012920091/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/255354012920091/

