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З англійської мови

Українська мова та література
П І учня
Білець Христина

Клас
10

Місце
2

Вчитель
Борейчук М.Б.

З історії

Англійська мова
Гнідець Анастасія
Чобіт Роксолана
З хімії

8
10

3
3

Думич Н.В.
Луцик Л.Ю.

Німецька мова
Залуцький Роман
Обухова Тетяна
Міщенко Даніель
Соколова Марта

8
9
10
11

3
3
1
3

Міщенко О.І.
Міщенко О.І.
Міщенко О.І.
Міщенко О.І.

Історія
Іванець Соломія

8

2

З географії
Масола Н.М.

Біологія
Іванець Соломія
Дубневич Мар'яна

8
10

3
2

Стрілець І.В.
Стрілець І.В.

Екологія
Дубневич Мар'яна

10

1

Стрілець І.В.

2
3
10
2

Гутовська Л.І.
Гутовська Л.І.
Гутовська Л.І.
Гутовська Л.І.
Гутовська Л.І.

Хімія
З фізики

Оливко Іванна
Бохан Дмитро
Білець Христина
Рябцева Катерина
Дубневич Мар'яна

7
9
10
11
10

З української мови
та літератури

Географія
Новосад Руслана

8

2

Залуцька Г.І.

Економіка
Соколова Марта

11

2

Залуцька Г.І.

Трудове навчання
Іанець Христина
З трудового
навчання

11

3

Луцик Л.Ю.

З німецької мови

1 ст.

З математики
З фізики

12 грудня 2013 року відбувся
районний семінар з математики
в 10 класі на тему
«Розв'язування вправ з
модулями». На цьому уроці ми
мали змогу розвинути навички
роботи в групах, логічне
мислення. Для семінарського
заняття ми підготували
презентацію,отримали досвід у
проведенні подібних заходів.
Такі уроки виховують
активність, увагу і підвищують
інтерес до предмету. Я вважаю,
що урок пройшов вдало. Це був
цікавий та пізнавальний семінар,
вчителі та учні залишились
задоволеними.
Мариневич Юля, 10 кл.

У середу, 19 грудня, у 8
класі відбувся відкритий
урок з фізики
«Розв'язування задач з теми
«Робота та енергія». На
цьому уроці були присутні
багато вчителів із різних
шкіл району. Я і мої
однокласники розв'язували
задачі по темі, відповідали
на запитання вчителя, або
на ті, які висвітлювалися на
мультимедійній дошці.
Завдяки цьому уроку ми
дізналися про енергію, як
прайювати з нею.
Вчителька ясно і доспупно
пояснила матеріал. Я і мої
однокласники все зрозуміли
і засвоїли нову тему. І
вчителі, і учні залишились
задоволені уроком.
Васильків Софія, 8 кл.

2 ст.

З читання

28 січня 2014 року у НВК «РаваРуська школа-гімназія» відбулося МО
вчителів 2-х класів на тему «Розвиток
комунікативних здібностей у молодших
школярів на уроках літературного
читання». Гостей із Жовківських та РаваРуських шкіл зустріла вчителька НВК
Ваховська Наталія Григорівна разом із
своїми другокласниками. Адміністрацію
НВК та гостей запросили на урок
літературного читання «Калина – символ
України. Г.Демченко «Калинка».
Сучасний урок важко уявити без
використання ІКТ. І Наталія Григорівна
вміло продемонструвала яким повинен
бути урок у сучасній школі.
На уроці панувала атмосфера
взаємоповаги, взаємодопомоги. Вихованці
Наталії Григорівни продемонстрували
вміння працювати як у групах, так і
індивідуально, не боячись висловлювали
свої власні думки, залюбки
використовували запропоновані їм
завдання. Продемонстрували гостям
різновиди читання, вміння орієнтуватися
у змісті прочитаного твору, вміння
проводити самостійну пошукову роботу,
робити висновки, аналізувати.
Другокласники підготували цікаві
повідомлення про застосування калини у
народному господарстві, розповідали про
різні прислів’я, про калину, та
пояснювали їх значення.
Керівництво НВК та гості належно
оцінили роботу Наталії Григорівни, адже
урок був проведений на високому
науковому, методичного та виховному
рівнях.
Ваховська Н.Г., вчитель 2 класу

У четвер 21 лютого педагог-організатор НВК Муць
Г.О. організувала цікавий і розважальний брейн-ринг
серед учнів 3-4 класів. У цій грі взяли участь 3
команди 3-4 класів. Це «Всезнайко» (3 клас),
«Українці» (4 клас) і «Переможці» (4 клас). Учні
залюбки відповідали на запитання, хоч вони були
досить важкими. Перемогла команда «Українці».
Вітаємо їх. Відмінних успіхів у наступних конкурсах.
Муць Г.О., педагог-організатор НВК









Основні симптоми грипу у дорослих та дітей
На відміну від симптомів застуди, симптоми грипу зазвичай з’являються
раптово. Для грипу характерними є гострий початок, він може
починатися з лихоманки, інтенсивного головного болю, втоми і болю в
тілі. Основні симптоми грипу:
Висока температура (до 40С)
Біль в суглобах та м’язах
Загальна слабкість
Рефлекторна гіперемія шкіри та червоні запалені очі
Головний біль
Сухий кашель
Фарингіт та нежить
Лікування грипу. Загальні рекомендації
Під час лікування грипу не слід вдаватися до застосування антибіотиків.
Вони використовуються для лікування бактеріальних інфекцій і не мають
ніякого впливу на вірус грипу.
Також рекомендується часте тепле питво (чай з лимоном, брусничний чи
журавлиний морс і т.п.) та постільний режим.
Для лікування
грипу можна
приймати
жарознижувальні
та
болезаспокійливі препарати, такі як аспірин, парацетамол, анальгін та ін.
При виникненні грипозного крупу застосовують компреси, інгаляції,
теплі напої.

Зима цього року порадувала нас великим снігом. Не бажаючи
втрачати гарної нагоди, учні початкових класів разом зі своїми
класними керівниками і педагогом-організатором відправилися
із санчатами на гірку. Діти організували велетенський потяг зі
санчат, перегони, ліпили сніговиків, влаштовували бої сніговими
кульками, будували фортеці. Учні мчали з гірки, всюди лунав їх
дзвінкий сміх. Задоволенню, отриманому від прогулянки, не
було меж ні в учнів, ні у вчителів.
Жемела О.М., вчитель 1 класу
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14 лютого наш клас (10 клас) організував
літературне кафе у нашій школі. Я була
ведучою на цьому вечорі. Прийшло
багато людей, усі були зацікавлені у
цьому,нетиповому для нашої школи,
заході. Усі мої однокласники дуже
старались зробити цей вечір незабутнім.
Наша вчителька української мови та
літератури Мирослава Богданівна роздала
красиві і романтичні вірші відомих поетів.
Я відчула справжню атмосферу 20
століття і думаю наші глядачі її також
відчули.
Зирянова Світлана, 10 клас

Як учасниця «Львівської кав'ярні» хочу
розповісти про свої враження від нашого
заходу. Мені дуже сподобалась атмосфера
кафе, усе було дуже романтичним і
душевним. Кожен мій однокласник старався
розповісти свій вірш якнайкраще. Це було
весело і запам'ятається на все життя.
Чобіт Роксолана, 10 клас

3 ст.

