
                                                                                                                  Додаток     

до наказу КУ Сумська 

ЗОШ № 8 СМР 

від 08.10.2021  

№  206 

ПЛАН РОБОТИ 

НА ОСІННІ «Кольорові-онлайн» КАНІКУЛИ 

 

2020/2021 навчальний рік 

18 жовтня 

ПОНЕДІЛОК 
Він – перед початком всякої справи, але не початок її, а лише попередній 

образ, своєрідне бачення перспективи, що реалізується в наступні дні, тижні, 

навіть роки  

Понеділок – „той, що по неділі (після неділі)” -день, яким піклується 

,.батько” тижнів  

Його колір – зелений, як колір усякого початку, колір незрілості. Як 

зазеленіє, так і зростатиме… Тому, як розпочнеш у понеділок, так матимеш 

на увесь тиждень. 

День боротьби з торгівлею людьми, 

День жіночого щастя, 

День шоколадного кексу 

№ Назва заходу Кла

с 

Форма 

проведен

ня 

Відповідальні 

 

1 Створюємо свою особисту історію 

(створити буклет)Я.Я-люблю 

Я-вмію,Я-хочу навчитись 

1а-

1б 

Онлайн Кл. кер. 

2 День профорієнтації(професії супер-

героїв)намалювати,(чому саме ця 

професія важлива) 

 

2 

кла

с 

Онлайн Кл. кер. 

3  

Фотозвіт,відеозвіт (Один день мого 

життя) 

3 

кла

с 

Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва І.М 
4 Створити історію про свій 

родовід(родинне дерево) 

  

4а-

4б 

Онлайн Кл. кер. 

5  

«Одного осіннього ранку»(конкурс 

есе) 

5 Онлайн Кл. кер. 

6  6 Онлайн Кл. кер. 



Осіння казка в поезії(презентація) 
7 Фото колаж (Різні обличчя Осені) 

Конкурс фотоаматорів 

 

7 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва І.М 
8 Створення відео роліка(звернення до 

однолітків »Здоровим бути-просто 

клас» 
Перегляд відео ” Що захищає від 
коронавірусу” 

https://www.youtube.com/watch?v=cCs7Z
CV2hfE 

 

8 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва І.М 

9 Конкурс соціальної реклами «Я хочу, 

щоб всі знали»(які проблеми 

турбують, про які ми мовчимо) 

 

9 - 

10 

Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг.Хвора

єва І.М 

 

19 жовтня 

ВІВТОРОК 

вівторок днем початку всякої важливої справи – вона має всі шанси успішно 

завершитись і досягти бажаного результату. 

Його колір – голубий, а це – колір небесної далечини, бо у вівторок вигідно 

вирушати в далеку дорогу і небо сприятиме в мандрах. 

Як сприятливий до початку всякої роботи, вважається щасливим днем. 

День «Оціни своє життя» 

№ Назва заходу Кла

с 

Форма 

проведен

ня 

Відповідаль

ні 

 

1. Створити мапу добрих справ(спільна 

праця з батьками)розробити,виконати 

,звітувати 

 

3-4 

кл 

Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва 

І.М 

2 Казка про планету(екологічна казка,як 

допомогти ,зберегти природу,)спільна 

праця з батьками(3-5 речень,) 

 

1-2 

кл 

Онлайн Кл. кер. 

3  

Конкурс поробок»Розкажу про 

осінь»(із природного матеріалу) 

5 кл Онлайн Кл. кер. 

4 Скласти арт-щоденник(Безпечний 

щлях додому)мапа маршруту від дома 

до школи 

 

6 

кл-7 

кл 

Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва 

І.М 

https://www.youtube.com/watch?v=cCs7ZCV2hfE&fbclid=IwAR1AhovTUz9QqRmfl0cRQdWqcfn3OP02FZnQQnNTQSvJCokXk2XsYMrETNM
https://www.youtube.com/watch?v=cCs7ZCV2hfE&fbclid=IwAR1AhovTUz9QqRmfl0cRQdWqcfn3OP02FZnQQnNTQSvJCokXk2XsYMrETNM


5  

Дослідження історії своєї 

родини»Шлях до джерела» 
віртуальна мандрівка музеями України 

http://incognita.day.kyiv.ua/exposition 

 

8 кл Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва 

І.М 

9 Конкурс відео статусу»Будем знайомі» 

 

 

9 кл Онлайн Кл. кер. 

1

0 

Конкурс соц.реклами»Не мовчи» 
онлайн – тренінг “Протидія торгівлі 
людьми”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vKCtbD
N0Akk 

 

10 

кл 

Онлайн Кл. кер. 

20 жовтня 

СЕРЕДА 

 Є покровителем мандрівників, торгівлі і мистецтв,  

Колір середи – синій, як і колір водних шляхів, якими мандрують, як і колір 

небес, під якими мандрують і трудяться Середа є сприятливою для 

налагодження стосунків, відновлення злагоди і любові в родині, між людьми 

близькими та знайомими.  

Міжнародний день кухаря та кулінара 

День інформаційного перезавантаження 

День шоколаду та фруктів 

№ Назва  заходу Кла

с 

Форма 

проведен

ня 

 

Відповідаль

ні 

 

1 

Конкурс малюнку «Я знаю,що 

корисно»(здорове харчування) 

1-3 Онлайн Кл. кер. 

  онлайн – тренінг “Як боротися з 
булінгом: поради для дітей” 

https://www.youtube.com/watch?v=espwzDT
LVkE 

5 Онлайн Кл. кер. 

 

2 

Кулінарні традиції моєї 

родини(конкурс рецептів,малюнок 

страви) 

4 Онлайн Кл. кер. 

 

3 

«Яка смачнюща осінь»-конкурс 

українських страв 

 

6  Онлайн Кл. кер. 

7 

 

«Готую разом з мамою»-майстер клас 

улюбленної страви 

7 Онлайн Кл. кер. 

http://incognita.day.kyiv.ua/exposition?fbclid=IwAR2nRglIHZ22AFz0nPfEjLk_JgSijJuk2UkdwUUzeUV4ZSrsWZcvAxFz8Ss
https://www.youtube.com/watch?v=vKCtbDN0Akk&fbclid=IwAR3qT03OVHLiPmb3k9ev4GB-8S6Q2nXxVs_UdCtGGibEdrXM5gVb4H86QYY
https://www.youtube.com/watch?v=vKCtbDN0Akk&fbclid=IwAR3qT03OVHLiPmb3k9ev4GB-8S6Q2nXxVs_UdCtGGibEdrXM5gVb4H86QYY
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE&fbclid=IwAR2E41y6kKBthJuuaCQ4GZ-Z6Q1ggEB8O14yjVVCNxZc_baLlICwddYalbg
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE&fbclid=IwAR2E41y6kKBthJuuaCQ4GZ-Z6Q1ggEB8O14yjVVCNxZc_baLlICwddYalbg


8 

 

Скласти «буклет мрій» на місяць 8 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва 

І.М 

 

9 

Аматори –мультплікатори створити 

авторський(мультик про школу) 

9-10 Онлайн Кл. кер. 

 

 

 

 

 

21 жовтня 

 

ЧЕТВЕР 

Четвер – четвертий день тижня.. Бо четвер – день найбільшого напруження, 

трудової діяльності, коли докладається максимуму зусиль для завершення 

робіт. Тому в четвер не варто зачинати довготривалих справ, а 

зосереджуватись на завершенні вже розпочатих.  

Колір четверга – червоний, як символ  любові ,краси доброго ставлдення до 

людей. 

Міжнародний день балаканини 

День гудзика 

День яблук 

Міжнародний день культури злагоди та миру 

День домашніх тварин 

№ Назва  заходу Клас Форма 

проведення 

 

Відповідальні 

1 Конкурс малюнків «Мій 

друг,маленький та 

пухнастий» свого 

домашнього улюбленця 

1-3 Онлайн Кл. кер. 

2 Екологічна школа для 

батьків (скласти 

розповідь про 

енергозберігаючі заходи 

в себе вдома) 

4-5 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва І.М 

 

3 

Літературний конкурс 

«Моє місто – моя 

історія»провести 

дослідження історичної 

пам»ятки(якщо є)біля 

свого дому,або по вулиці 

до школи,будь-якого 

місця(фото бажано),або 

відеоекскурсія 

6-7 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва І.М 



4. “Онлайн – бібліотека 
аудіокниг українською 
мовою” 

https://sluhay.com.ua/ 

Записати відео(Мій 

день) 

8 кл Онлайн Кл. кер. 

5  

Зробити декілька 

фотопасажів «Мій 

осінній день» 

9-10 Онлайн Кл. кер. 

 

22 жовтня 

П’ЯТНИЦЯ 

П’ятниця- п’ятий день тижня 

 – повністю жіночий день. її образ – літня жінка, в якої на обличчі задум або 

навіть смуток. 

Її колір – помаранчевий,  

П’ятниця всіляко допомагає в здійсненні задуманого, у звільненні від хвороб 

та чар, в оволодінні ремеслом, в збереженні нажитого працею багатства. І ще 

одне слід пам’ятати: сон, що проти п’ятниці, обов’язково збудеться. 

День змін на краще 

ТИждень червоної стрічки(профілактики наркоманії) 

№ Назва  заходу Кла

с 

Форма 

проведен

ня 

Відповідаль

ні 

 
 

1. 
Виготовлення онлайн колажу «Що я 

знаю про безпеку» 

4 Онлайн Кл. кер. 

 
2 

Робота юних книголюбів «Ти і твоя 

книга» 

1-2 Онлайн Кл. кер. 

 
3 

відео “Видатні українці, які змінили 
світ “ 

https://www.youtube.com/watch?v=WffzbTk
7BME 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4noGc
8y0w 

 

6-7 Онлайн Кл. кер. 

 
4 

Онлайн проект «Моя добра справи для 

природи» 

5 Онлайн Кл. кер. 

 
5 

Фото-проект «Людина починається з 

добра» 

3 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

https://sluhay.com.ua/?fbclid=IwAR2LdQhnJ4-njF46qKpxtR-BdSonpzAsgNEcGxiupS0kn8OK2hMyOExl3Wg
https://www.youtube.com/watch?v=WffzbTk7BME&fbclid=IwAR1AhovTUz9QqRmfl0cRQdWqcfn3OP02FZnQQnNTQSvJCokXk2XsYMrETNM
https://www.youtube.com/watch?v=WffzbTk7BME&fbclid=IwAR1AhovTUz9QqRmfl0cRQdWqcfn3OP02FZnQQnNTQSvJCokXk2XsYMrETNM
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4noGc8y0w&fbclid=IwAR1LslUWe4NrMvG2zjEnmNqDZ4Y0lUBg-emqnvTxsfOhr-V7x_OX26187A4
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4noGc8y0w&fbclid=IwAR1LslUWe4NrMvG2zjEnmNqDZ4Y0lUBg-emqnvTxsfOhr-V7x_OX26187A4


Хвораєва 

І.М 
 

6 
Фото-проект «Майбутнє планети 

Земля-екологічно свідома молодь» 

9-10 Онлайн Кл. кер. 

 
7 

Віртуальна екскурсія Суми  «Сім чудес 

мого міста» 

8 Онлайн Кл. кер. 

Пед.орг 

Хвораєва 

І.М 
 


