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У номері 
Cвято Знань 2 

Олімпійський Тиждень, день 
туризму 
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Цікаві екскурсії 
Благодійна ярмарка 
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День учнівського самовряду-
вання 
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1вересня  у стінах Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Олександра Зайця 
відбулося урочисте святкування  Дня Знань. Урочиста лінійка відбулася в спорт-
залі закладу . Зійшлося чимало охочих побачити цю яскраву подію, коли учні   
першого класу вперше переступають поріг освітнього закладу. Дійство відбулось 
завдяки тому що більше 80% колективу вакциновані. На святі були присутні Гай-
деєв С.Г. — секретар Селятинского ТГ, батьки… 
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Протягом цього тижня (06-10.09.21) в закладі згідно 
річного плану відбувся тиждень «Олімпійський» Про-
тягом тижня були проведені різні заходи, зокрема ді-
тям сподобались турнір по футболу (І м- 6клас, ІІ- 
7клас, ІІІ м - 5 клас), та змагання по чотириборству 
(І м.- 9 клас, ІІ м- 8 клас, ІІІ м- 7клас). Спортивні за-
ходи проведені вчителями фізкультури Рубан Т.М. та 
Максімовим М.М. Початкова ланка теж долучилась 
до участі в спортивних заходах.  

 

Всесвітній день туризму-взяли участь в цікавому май-
стер- класі 
по скла-
данні палатки 
тощо 
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Пізнавальні екскурсії 
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Саме в школі учням необхідно дати знання, що надалі дозво-
лять їм орієнтуватися в безлічі співтовариств і робити прави-
льний вибір, тому що вже в шкільному віці формується громад-
ський світогляд.  

Л. Щерба  

З огляду на те, що  одним кандидатом  було подано анкету на посаду 
голови Ради Співуправління, тому без виборів було затверджено   
(прийнято рішення) про такий склад РС. 

Склад Ради Співуправління на 2021/2022 

Заступник голови РС Бідоча Іванка 

Секретар  Кимович Юліана 

Комісія з питань партнерства 
і міжнародних відносин 

Процюк Галина 

Заєць Христина 

Комісія з питань роботи з діть-
ми молодшого шкільного віку 

Тероняк Аліна 

Сорохан христина 

Комісія з питань екології і 
краєзнавства 

Тинкалюк Сніжана 

Скидан Маргарита 

Комісія з питань прав захисту 
в проблемних ситуаціях, толе-
рантності та духовності 

Колісник Лілія 

Маршавка Євгенія 

Комісія з питань культури та 
дозвілля, спорту та здорового 
способу життя 

Данилюк Настя 

Колісник Леонід 

Комісія з питань загальної та 
позашкільної освіти, преси та 
інформації 

Ямніцька Оксана 

Ліска Оксана 
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Тест 
Час від часу усім нам потрібна конструктивна критика. Завдяки їй ми можемо 

покращитись у роботі чи виправити неправильне мислення. Але уяви такі ситуації. 
Вчитель каже, що твій реферат трохи сируватий. «Треба було знайти більше фа-

ктів»,— пояснює він. 
Як ти зреагуєш? 
А)Відкинеш пораду. («Вчитель просто мене недолюблює».) 
 
Б)Приймеш пораду. («Коли буду працювати над наступним рефератом, обов’яз-

ково зроблю так, як радить вчитель».) 
Мама сварить тебе за безлад у кімнаті, хоча ти щойно закінчив її прибирати. 
Як ти зреагуєш? 
А)Відкинеш пораду. («Вона вічно придирається».) 
Б)Приймеш пораду. («Мама права. Можна було прибрати краще». 
Молодша сестра каже, що ти постійно нею командуєш. 
Як ти зреагуєш? 
А)Відкинеш пораду. («Хто б казав!») 
Б)Приймеш пораду. («Справді, я деколи веду себе як начальник. Може, з нею 

треба поводитись м’якше».) 
Деякі хлопці і дівчата надто вразливі. Вони, як кришталева ваза — готові розби-

тися від найменшого «дотику» критики. А ти? Якщо ти теж гостро реагуєш на критику, 
треба щось міняти! Чому? Дуже важливо 
навчитися приймати поради. Це вміння 
допомагатиме тобі не лише зараз, але й в 
дорослому житті. 
 

Те, що якась порада тобі не по-
добається, не означає, що вона 
тобі не потрібна  
 
 

 
Як реагувати на критику? 

Вислухай. Не перебивай того, хто дає тобі пораду. Не відповідай на емоціях, бо 

можеш сказати те, про що потім пожалкуєш. 

Зосередься на пораді, а не на пораднику. Коли тобі роблять зауваження, не 

оправдовуйся, а слухай. Зі сторони краще видно, в чому тобі покращитись. 

Не будь про себе надто високої або надто низької думки. Якщо тобі дають за-

служену пораду, це не значить, що ти невдаха. Це просто показує, що в тебе, як і в 

усіх людей, є певні недоліки. 

Став конкретні цілі. Працюй над недоліками, на які тобі вказали. Склади план 

дій і протягом кількох місяців записуй свої успіхи. 


