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№

На №__________ від _________________

Заходи проведені у СЗШ №67 м.Львова
1.Учні нашої школи взяли участь у акції "Допоможи чотирилапому", яка має на
меті збір корму для безпритульних тварин. Зібрані корми будуть передані у
Львівський міський координаційно-методичний центр "Галицьке юнацтво"

2. 1 листопада-День Гідності та Свободи. Шукаючи Європу, ми знайшли
Україну. Головний символ Революції Гідності – прапор України. Саме тому
сьогоднішній день у нашій школі розпочався з підняття прапора.

3. 18.11.20р. вчителями англійської мови Гевко Б.М. і Гевко Р.М. було
проведено уроки на тему: "Професії. Однина та множина іменників" у 3-а, б, в,
г, д класах. Це був урок- гра. Мета уроку: повторити і узагальнити лексичний
матеріал по темі; розвинути вміння монологічного та діалогічного мовлення;
закріпити граматичний матеріал. Обладнання: мультимедійна дошка,
магнітофон, картки із зображенням професій, костюми, підручник.

4. До Дня Гідності та Свободи, з метою виявлення поваги до Героїв Небесної
Сотні, утвердження національно-патріотичних цінностей для формування
ключових компетентностей учнів та педагогів у школі проведено ряд заходів:
урочисте підняття прапора,уроки мужності,бесіди, патріотичні ігри,флешмоби,
годинни спілкування, уроки памяті, інформаційні хвилини, виставки малюнків,
перегляд фільмів, виховні години, книжкові виставки.

5. Учні школи взяли участь у загальноміській акції "Принеси мені яблуко", метою якої
було пошанування памяті дітей, що загинули під час Голодомору. Зібрані яблука
передали у дитячий притулок на вул. Левандівська.

6. Учні СЗШ №67 м.Львова створили відеоролик до Дня Гідності та Свободи з
використанням поетичних творів.
Можна переглянути в фейсбук с торінці Сяйво 67 школа
https://www.facebook.com/paluyhas/videos/2059080250892393
7. День памяті жертв Голодомору. У школі пройшли заходи: ранкові зустрічі:«День пам’яті
жертв Голодомору»(1-2 класи),ранкові молитві:«Із болем в серці»(3-4 класи), години
пам’яті і скорботи: «Голод-біль душі і пам’яті серця»(5-11 класи),диспут на тему: «Трагічні
уроки історії»(10-А клас),перегляд документального фільму "Голодомор. Великий
злам"(11-Б клас),літературна виставка в бібліотеці «Моторошні дні в історії українського
народу»(бібілотека),акції:«Незабудки пам’яті»,«Запали свічку»,"Принеси мені яблуко"(1-11
класи)

