
Чого біля школи гуртуються діти,  

Нарядні й веселі, ніхто не сумний? 

Бо розпочалося справжнісіньке літо, 

Відкриє свої двері і табір шкільний 

29.05.2018 року, у Святопетрівській ЗОШ І – ІІІ ступенів за сприяння 

Святопетрівського сільського голови Овсієнка А.М. відбулося відкриття 

пришкільного табору відпочинку «Посмішка». Свято пройшло під гаслом 

«Привіт, літо! Привіт, друзі!». У цей день відбувся цікавий захід «Вогник 

знайомств», де діти разом грали у веселі ігри, брали участь у різноманітних 

конкурсах, малювали на асфальті. Спортивні змагання «Веселі естафети» 

дали змогу дітям показати свої фізичні здібності, сприяли виробленню навичок 

здорового способу життя, зміцненню здоров’я дітей.  Було проведено бесіду-

вікторину «Діти та навколишнє середовище». Вихованці табору відгадували 

загадки, розучували народні повір’я, прикмети, прислів’я, а також навчилися 

розрізняти рослини, гриби. Колектив педагогів пришкільного табору з денним 

перебуванням «Посмішка» уважно ставиться до кожної дитини, піклується 

про створення комфортних умов перебування дітей у таборі, створює 

доброзичливу атмосферу відпочинку для учнів школи та майбутніх 

першокласників. Діти отримали масу задоволень, заряд бадьорості та енергії. 
 

Другий день табірної зміни 30.05.2028 року  - День дружби   присвячений 

відзначенню  9 червня, як Міжнародного дня  друзів і пройшов під девізом 

«Міцна дружба – це справжній скарб». Протягом дня роботи табору 

проводилися мовні години, мета яких — зацікавити дітей до опанування 

англійської мови, здобуття необхідних мовних навичок, а також вивчати 

Україну англійською. На спортивних заняттях наші хлопчики були 

українськими козаками, випробовували свою силу, бігали, стрибали і просто 

насолоджувались літнім днем. Дівчатка ж на гуртку « Господарочка » 

пізнавали деякі тонкощі української кухні і плели вінки з польових квітів. Це і 

ще багато цікавого могли відвідати діти. 

 

Третій день табірної зміни 31.05.2018 року пришкільного табору 

відпочинку пройшов під девізом: « Ми все зможемо – разом». Діти з 

вихователем вивчали тему « Сірничок малий, а біда велика», а потім 

відвідували гуртки як: « Хоровий спів», « Господарочка», « Веселий каблучок», « 

Бісероплетіння». Звичайно, не обійшлось без веселої біготні по шкільному 

стадіоні, змагань між хлопцями і цікавих розмов дівчаток. 



Із нетерпінням діти чекали четвертого дня роботи табору 01.06.2018 

року- Дня талантів. Сьогодні всі охочі приймали участь у загальношкільному 

конкурсі юних талантів. Діти співали, танцювали, читали гуморески,  поезію, 

виступали з хореографічними композиціями, грали на музичних інструментах, 

показували майстерність з ТАЕКВАН-ДО, гімнастики. Також на конкурсі 

талантів були представлені роботи з образотворчого мистецтва та 

бісероплетіння. . В цей день  у загонах також відбувся конкурс малюнків на 

асфальті на тему «Яскравий світ дитинства» та спортивні змагання «В 

здорову тілі  - здоровий дух». Діти отримали всебічний відпочинок, феєрверк 

емоцій, та гарних вражень. 

 

04.06.2018 року п'ятий  — День Казки. Ми разом провели рухливу 

зарядку, потанцювали і пострибали з волонтерами на свіжому повітрі. Потім 

відбулося урочисте нагородження учасників конкурсу талантів. Всі учасники 

отримали солодкі призи, які подарував директор школи Микола Васильович 

Неруш.  Діти були в захваті від події і вже чекають наступного шоу, щоб 

прийняти активну участь. Також у загонах в цей день було свято казок. Діти, 

вихователі та волонтери провели заочну подорож «Казки нашого дитинства», 

малювали малюнки відомих казок, розучували пісні із різних мультфільмів, а на 

закінчення дня переглянули фрагменти різних українських казок та провели 

вікторину «У світі казок».  

 

З метою зміцнення морального і фізичного здоров'я дітей, 05.06.2018 

року загони «НЛО», «Фанта», «Патріоти» і «Усмішка» у кількості 51 дитини   

вирушив у подорож до садово – паркового комплексу НАН України «Феофанія». 

Парк «Феофанія» — це найчудовіше та перспективне місце відпочинку дітей і 

дорослих. Тут панує атмосфера благодаті, можна нескінченно 

насолоджуватись живописними пейзажами оточуючого середовища, 

поспілкуватися з матінкою-природою, побачити різні декоративні та плодові  

види рослин і просто відпочити, подихати свіжим повітрям, посидіти на 

лавочці десь в холодочку біля затишного фонтану чи цілющого джерела. 

 

Життя в таборі вирує.  Кожен ранок у таборі "Посмішка" починається 

з бадьорої зарядки, яка заводить дітлахів на позитив!!! Ось і 06.06.2018 року у 

таборі «Посмішка» — День добрих справ і знову виїзна екскурсія на 

виробництво «Бусел». Працівники компанії провели цікаву екскурсію цехами 

підприємства. Дітей ознайомили з високоякісним виробництвом по обробці 

скла та виготовленням сертифікованих склопакетів, меблевої фурнітури, 



розрізанням скла та свердленням отворів. Особливе враження на дітей 

викликало ознайомлення зі склом спеціального призначення, на якому можна 

було стрибати  всім бажаючим, та авто, спеціально обладнане для 

перевезення скла. Ну, і не обійшлося без подарунків! По закінченню екскурсії 

всіх дітей пригостили солодощами та подарували сувеніри. Велика подяка 

компанії «Бусел» за таку цікаву та змістовну екскурсію. 

 

Дуже швидко сплинув час організованого відпочинку учнів у пришкільному 

таборі відпочинку «Посмішка». Ось і настав сьомий день роботи 07.06.2018 

року  — День прощання з табором!  Сьогодні всі учні табору вирушили у похід 

по визначним місцям України. Учні молодших загонів поїхали у «Феофанію», а 

старша група у «Пирогово».  Відпочинок у таборі був цікавим і захоплюючим і 

надовго запам’ятається дітворі. Зміна закінчилась… Табір зачинив свої 

двері. До зустрічі, табір до наступного року! 

 

 

 

 

 


