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2016 рік оголошено роком
англійської мови в Україні!

Передмова

У червні 2015 р., През
идент України П. Порош
енко, виступаючи з
посланням до ВР, заявив,
про те, що наступний
2016рік в Україні буде
оголошено роком
англійської мови, причому її вивчення має стати одним з пріоритетів
у розвитку нашої держави.
Метою проведення
тижня англійської мови є
удосконалення знань,
вмінь, та навичок, отриманих на уроках англійської мови, розширення
світогляду та ерудиції уч
-нів, розвиток їх творчих
здібностей, самостійності, естетичних смаків,
виховання любові й шанування людей свого рідного краю і країни, мова
якої вивчається, а також
формування вміння концентрувавти увагу, логічно викладати думки,

заохочувати учнів до
роботи над собою,
виховувати інтерес до
вивчення англійської мови.
В сучасному глобальному с
успільстві англійська мова
відіграє дуже важливу
роль. По-перше, вона на
даний час є основною мовою міжнародного спілкува
ння, мовою, яка широко вик
ористовується в системі упр
авління, господарстві, політ
иці, сфері освіти, науки, спорті, культури глобального суспільства, в багатьох установах і товарист
-вах, особливо між народних.

Англійська мова вивчається багатьма людьми у
багатьох країнах нашої планети. Хочеться почати з того, що володіння англійською мовою завжди стане вам у нагоді. І це дійсно
так, адже завдяки знанням
англійської мови ви зможете
сприймати більше інформації, ніж інші. Ви зможете

спілкуватися з цікавими
людьми та просто дивувати
всіх інших своїми знаннями іноземної мови. А
якщо ви мрієте про кар’єрний ріст, то володіння
англійською буде дуже
доречним.
У всіх нас є свої захоплення. Це можуть бути
наукові дослідження, музика, комп’ютери, бізнес,
спорт тощо. В наш час ЗМІ,
такі як інтернет, телебачення та преса, дають
практично необмежену
кількість інформації з будьяких питань. В кінці кінців,
ми живемо в епоху інформації.
Є тільки одна проблема: більшість світової
інформації подається англійською мовою.
У цьому випуску газети ми
розглянемо чому англійська мова є актуальною у
наш час, як проводився
тиждень англійської мови у
нашій школі, прокоментуємо виставку робіт учнів
«Що для мене є Англія», та
надамо батькам рекомендації щодо допомоги своїм
дітям у вивченні англійської мови.

ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ У НАШІЙ ШКОЛІ

У період з 25 по 29
січня в ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 5 було проведено тиждень англійської мови. У
цей період учні всієї школи
були оточені атмосферою
Англії, ії традиціями, її духом та прикметами. Учні
школи мали змогу подорожувати по визначних місцях Англії, зачитати старі
легенди та міфи, розповісти та дізнатися про старовинні замки та будівлі, які
оточені багатьма історіями.
Дух Англії, який вітав у
нашій школі дав натхнення
дітям зробити багато цікавих виробів на англійську
тематику, написати цікаві
доповіді про визначні місця, та намалювати багато
яскравих та цікавих малюнків.
Заздалегіть вчителями англійської мови було
виготовлено план роботи
упродовж предметного
тижня, згідно якому було
вирішено організувати роботу таким чином:

26 січня було проведено
урок-подорож «Подорож
до Лондону», вчителем англійської мови Шемет А.В.,
на якому діти мали змогу
ознайомитися з визначними
місцями столиці Великобританії.
27 січня проведена ігрова
програма «Funny English»,
вчителем англійської мови
Руденко Н.В., де діти змагалися за солодкі призи, демонструючи знання з мови.
28 січня захоплююча
вікторина з мови, проведена
завучем та вчителем англійської мови Заболотньою
С.П., де учні старших класів
змагалися у групах та шукали відповіді на каверзні
питання.
Також, вчитель Кіч М.М.,
провів бесіду на з уч-нями
11 класу на актуальну для
25 січня: Ознайомлення
них тему: “ Моя май-бутня
учнів з планом на тиждень. професія”. На уроці було
Виготовлення дошки пред- розібрано багато цікавих та
метного тижня.
корисних професій, діти

заздалегіть зробили презентації за темою та виступали
у групах.
Та, 29 січня було підведення підсумків: виставка шкільних робіт на стенді, виставка робіт із пластеліну та
творчі наробки учнів у вигляді доповідей.

ФОТОСТОРІНКА

ПОДОРОЖ У ЛОНДОН З
УЧНЯМИ 5 КЛАСУ
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ФОТОСТОРІНКА

English is fun!

ФОТОСТОРІНКА

ВІКТОРИНА З АНГЛІЙСЬКОЇ

НАША ГОРДІСТЬ!
Руденко Наталія Володимирівна.
Навчалася в ЗОШ І-ІІІ ступенів №5.
Випустилася у 1994 році з золотою
медалью. Закінчила Національний педаго
-гічний університет ім. Г.С. Сковороди у
1999 та має диплом з відзнакою.
Думки про вибір професії...
Вибір професії - це дуже важливий
крок у житті кожної людини . Немає
поганих професій . Всі професії хороші .
Найголовніше , щоб обрана людиною
професія дуже подобалася їй. Адже
роботу, яку виконуєш із задоволенням,
завжди робиш легко, і не помічаєш часу,
якого на неї витрачено .
Особисто я віддаю перевагу класичним
відносинам, побудованим на
взаємоповазі, довірним стосункам і головне на дотриманні педагогічного такту. Я намагаюся
своїм прикладом прищеплювати любов до праці, підтримувати активну життєву позицію . Пояснюю, що знання з англійської мови, літератури розширюють кругозір, збагачують лексичний
потенціал, сприяють дотриманню культури мови, без якої сучасна людина не може бути конкурентоспроможньою на ринку праці .
Професія вчителя, на мій погляд, є найблагороднішою, найбільш шанованою і найважчою. Саме
від учителя залежить, яким вирос-те його учень, які знання вбере в себе, якими особистими
якостя-ми буде володіти. Учитель не просто дає знання, а й залишає слід у душі кожної людини:
адже саме він допомагає сформуватися цій людині. Я вважаю, що справжній учитель - це
людина, яка має не тільки глибокі знання. Перш за все, це людина, яка, вміє спілкуватися з
дітьми, яка може направити їх на правильний жит-тєвий шлях. Саме вчитель відкриває дитині
величезний і неосяж-ний оточуючий світ. Тільки людина, яка щиро любить дітей, змо-же
працювати в школі. Діти бувають дуже різні - слухняні і не дуже, уважні і розсіяні, з легким
характером або складним, тут не обійтися без індивідуального підходу. Тому вчитель повинен
ще бути і хорошим психологом .

НАША ГОРДІСТЬ!
Шемет Анна Володимирівна.
Навчалась в ЗОШ І-ІІІ ступенів
№5. Випустилася у 2009 році. Закінчила Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, факультет
іноземної філології у 2013 році. Вивчала англійську та німецьку мову.

Думки про вибір професії…
Учитель - не просто професія, це
покликання. «Якщо вчитель має тільки
любов до справи, він буде добрим учителем.
Якщо вчительвідчуває тільки любов до
учня, як батько, мати, він буде кращим за
того вчителя, який прочитав усі книжки, але
не відчуває любові ні до справи, ні до учня.
На мою думку, викладання вимагає
повної самовіддачі, цілковитої витрати розумових, фізичних та духовних сил, вчитель зо
-бов’язаний бути дуже тонким психологом,
щоб уміти розпізнати найкращі якості та
схильності у свого учня та допомогти їх розкрити. Учитель завжди намагається знайти
індивідуальний підхід до учня, бо кожен дитина має свій неперевершений та дивовижний талант від природи, а головна задача
вчителя - допомогти розкритись його здібностям.
Відносини між учнем та вчителем ніколи не бувають повністю рівними - на це
впливає і різниця у віці, і неоднаковість життєвого досвіду, і різниця поколінь. Але, я в
впевнена на 100%, що рівність повинна проявлятись у взаємоповазі, взаємо-розумінні,
відкритості та щирості. Кожна дитина шукає
у вчителі кращого друга та наставника, звер
-нувшись до якого, вона може розраховувати
на те, що її вислухають, зрозуміють, сприймуть всі її проблеми та дадуть цінну пораду. Бо педагог – це не прос-то тітонька, яка
вчить рахувати та писати, це дещо значно
більше.

Тому важко переоцінити заслуги талановитого педагога, який відкриває перед дитиною двері у світ
знань, впливає на формування його
життєвої позиції та пріоритетів, закладає ґрунтовні основи його майбутнього.

НАШІ ПОРАДИ
У вивченні англійської
мови та будь-якої іншої мови, дуже важливим є той
факт, що потрібно якомога
більше часу приділяти її
вивченню. Адже вивчення
іноземної мови, якою б вона не була, є дуже тяжкою
працею як для дитини, так
і для вчителя, так і для
батьків. Ви спитаєте чому
для батьків? Відповідь дуже банальна: тому що без
допомоги батьків дитина
не зможе знати ту програму, яку потребує вчитель
та Міністерство Освіти і
Науки України. Вчитель, на
кожному уроці викладає
матеріал, який учень повинен запам’ятати та розповісти на наступному уроці. Адже якщо учень вдома
не повторює слова, не
вчить правила читання, не
хоче перекладати та читати
тексти з теми, чи буде він
знати іноземну мову? Ні.
У наших порадах ми
хочемо звернути увагу до
вивчення англійської мови
вдома, до батьківського
контролю за процесом навчання дитини.
У начальних класах у
дітей складається формування поняття «англійська мова», вони починають
вивчати алфавіт, потім скла
-дати букви у слова та намагаються їх читати, вивчаючи правила читання. Це

дуже складно на малюків.
Саме тому їм дуже потрібна
допомога батьків вдома. В
англійському алфавіті лише
26 літер. Їх можна вивчити дуже легко, якщо гратись удома,
тим самим нагадувати дитині
ці самі літери кожен раз, а не
лише на уроках англійської
мови.

Порада № 3. Питайте
у дітей що вони вивчали
на уроках англійської
мови. Змушуйте дитину
розповідати вам яку тему
вони вивчали, що він запам’ятав, та що, можливо
ні. Якщо є якійсь прогалини у знаннях, то не зволікайте та питайте вчиПорада № 1. Вивчайте з
теля про допомогу, він
дитиною алфавіт вдома,
ніколи не відкаже, та приграючись з нею. Для цього
ділить п’ять хвилин ващій
можна придбати алфавіт у
вигляді плакату, розрізати йо- дитині. Також, як перевіго на окремі картки та
рений варіант – це пошук
показувати дитині у роздріб. інформації в інтернеті.
Шукайте тему, яку прохоПорада № 2. Вивчайте з
дитиною правила читання по дять діти, та намагайтеся
підручнику. Правила читання розібрати її вдома разом.
детально розповідаються
Порада № 5.
вчителями англійської мови
Слідкуйте, щоб у дитини
майже на кожному уроці ( а
завжди був словник на
саме у другому класі). Заведіть зошит чи зробіть плакат уроках. Всі ми добре
та виписуйте разом з дитиною розуміємо, що вивчення
ці правила, малюйте асоціації мови не може мати місця
та робіть нотатки. Наприклад: без вивчення нових слів.
буквосполучення OW читаТому дуже важливо, щоб
ється як звук «АУ» та декілька
прикладів біля кожного пра- дитина на кожен урок новила. Кожен раз, коли дитина сила з собою словник та
буде читати домашнє завдан- записувала незнайомі слоня, вона буде дивитися в цю
ва з теми. Читаючи дома
таблицю, зошит, плакат, та не завдання, тексти з англійпоспішаючи читати правильської мови, слідкуйте,
но, та запам’ятовувати правищоб дитина виписувала
ла.
незнайомі слова та їх переклад у словник, та пе-

рекладала текст з їх
допомогою. Не треба ски
-дувати таку роботу на
дитину, на її самостійне
вивчення. Бо якщо дитина не розуміє якісь слова,
не розуміє сенс тексту,
вона, скоріш за все, закриє підручник та більш
не повернеться до цього
тексту, адже їй просто не
схотілося витрачати час
на пошук незнайомих
слів. А такі вчинки призводять до не дуже добрих
наслідків: спочатку це невиконане домашнє завдання, потів це нерозуміння теми, незнання
слів, що призводить до
невміння висловити свою
точку зору та невміння
будувати речення, а це
все призводить до спаду
зацікавленості підлітка
до предмету.
Порада № 6. Завжди
з розумінням ставтесь до
помилок дитини.
Англійська мова – це
дуже складний предмет,
та не-багатьом дітям його
є легко вивчати. Одним
легше вив-чати слова,
читати, а дру-гим більш
по душі мате-матика,
фізика та ін. Якщо дитині
тяжко вивчати іно-земну
мову і в неї не вихо-дить

те чи інше завдання, не
ругайте її, дайте змогу
розповісти чому та що вона упустила, що їй було незрозуміло. Не пригнічуйте
дитину, та дайте змогу їй
відчути в вас допомогу та
підтримку. Разом з дитиною розберіть правила,
привчить її використовувати словник, донесіть до дитини, що вивчення англійської мови може заняти
більш часу, ніж рахування
прикладів з математики, бо
тут вона повинна використовувати словник, зошит з
правилами, пам’ятати правила читання, та багато іншого. Не дозволяйте дитині поверхнево відноситися
до домашнього завдання.
Підбиваючи підсумки,
хочемо зазначити, що вивчення англійської мови
дається легко не кожній дитині. Деякі зразу розуміють
про що йдеться, а іншим
треба ще раз розповісти,
ще раз повторити, ще раз
прочиnати, ще раз прослухати. Нажаль, вчителя мають межі часу та не мають
змоги повторювати один й
той самий матеріал на
уроках, бо є програма,
згідно з якою, кожен урок
має власну назву та власні
теми, слова та грама-тику.
Тому ця стаття є закли-ком

до батьків залу-читися до
вивчання англійсь-кої мови разом зі своїми дітьми. Грайтесь
з ними, вивчайте, повторюйте,
читайте та ні в якому разі не
зали-шайте дитину наодинці з
нез-найомими літерами,
словами, буквами. Не
критикуйте, а до-помагайте, не
кричіть, а пи-тайте чому.
Будьте опорою та підтримкою
для своїх дітей, та, ми
впевнені, що якість знань
учнів нашої школи підвищиться, інтерес до вивчення
предмету стане в рази вищім
та страх перед здачею ЗНО
стане куди меншим. Якщо є
сумісна робота вчителя, дитини та батьків нема причин
хвилюватися за успішність дитини у школі. Але, коли одна
ланка цього трикутнику не
працює, то з’являються проблеми, нерозуміння та відраза
до предмету.
Давайте працювати разом та
вивчати англійську мову!

Наші таланти. Виставка робіт “Що для мене
є Англія?”

Талантце те, що
ми
робимо,
вкладаюч
и свою
душу...

Персонажі улюблених ігр та
улюблений Big Ben!

А як же без Гаррі Поттера?
Робота із пластеліну та
улюблені книги.

Наші проекти, творчі
роботи.

НАШІ МАЛЕНЬКІ ТАЛАНТИ.
НАША МАЙБУТНЯ
ГОРДІСТЬ!

Наші маленькі учні полюбляють вивчати
англійську мови. Вони старанно виконують
завдання, активно поводять себе на уроках та
дуже полюбляють, коли їм розповідають про
Англію, про інших людей, про їх культуру та
визначні місця! Вони багато цікавляться, та
завжди хочуть знати більше!

Чи знаєш ти що…?
Біг-Бен (англ. Big Ben — Великий Бен) — найбільший із дзвонів у
механізмі годинника башти Єлизавети у Лондоні. Часто Біг-Беном називають також і
сам годинник, а також годинникову вежу, що є частиною архітектурного
комплексу Вестмінстерського палацу, де розташовується відновлений після
пожежі 1834 року британський парламент.
Англійська мова аж ніяк не найпопулярніша мова у світі - вона тримається на третьому
місці після китайської та іспанської.
Найкоротше речення в англійській мові може складатися з трьох букв (I am (я є)/ I do (я
роблю)), а якщо I am скоротити до I'm, то взагалі з двох!
Словниковий запас англійської мови налічує 800 000 слів.
Єдине в англійській мові речення, яке вважається коректним за наявності 8 однакових
слів, розташованих поспіль та без пунктуаційних знаків: «Buffalo buffalo Buffalo buffalo
buffalo buffalo Buffalo buffalo» (Бізони з Баффало, налякані іншими бізонами з Баффало,
лякають бізонів з Баффало).
Рекордсменом за кількістю значень є слово set: 44 основних значення для дієслова, 17
основних значень для іменника, 7 основних значень для прикметника і ще купа всіляких
додаткових значень.
Найчастіше в англійській мові використовується буква E, а найрідше - Q. Мається на
увазі те, як часто ця літера знаходиться в різних словах.
Underground (метро, підземний) - єдине слово в англійській мові, яке починається і закінчується на «und».

Ну а це вже відомий прикол: stewardesses (стюардеса), це найдовше слово, яке можна
надрукувати лише лівою рукою.
Символ & колись був в англійському алфавіті. Зараз же він називається «амперсанд» і не
вважається літерою.
Слово queue (черга) єдине слово, в якому вимова не зміниться, якщо прибрати останні 4
букви.
Go (йти, йди)– це найкоротший осмислений вислів в англійській мові.
В англійській назви всіх континентів закінчуються на ту ж саму літеру, з якої
починаються.
Поки ви читаєте цей текст, 700 мільйонів осіб в усьому світі вивчає англійську мову!
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Rihanna & Drake
Work

Hello

Зоряні Війни. Пробудження сили.

Adele

Через тридцять років після загибелі Дарта
Вейде-ра і Імператора галактика, як і раніше
в небезпеці. Державне утворення Новий
Порядок на чолі з їх таємничим верховним
лідером Сноуком і його правою рукою Кайло
Реном йде по стопах Імперії, намагаючись
захопити всю владу. У цей нелегкий час доля
зводить юну дівчину Рей і колишнього
штурмовика Нового Порядку Фінна з
героями ча-сів війни з Імперією — Ханом
Соло, Чубаккою і Королевою Леєю. Разом
вони мають дати бій Но-вому Порядку, однак
настає той момент, коли стає очевидно, що
лише джедаї можуть зупинити Сноука і
Кайло Рена. І в галактиці в живих залишається тільки один...

Stitches
Shawn Mendes

Light It Up
Major Lazer & Nyla & Fuse ODG

5.

Щоб розважитися під час зимових кані-кул,
дітвора з маленького села вирішує
влаштувати грандіозне сніжне побоїще між
двома командами. Повернення в щасливу
дитячу пору, де все, що тобі потрібно - це
твої друзі.

Running
Naughty Boy,
Beyonce

6. Love Me Like You
Little Mix
7. Sorry

Justin Bieber
8. Formation
Beyonce
9. Same Old Love

Selena Gomez
10. The Hills

The Weeknd

Снупі та Чарлі Браун: дрібнота у кіно
Вперше Снупі, Чарлі Браун, Люсі, Лінус, Шредер,
М'ятна Паті, Вудсток з класичного коміксу Чарльза
Шульца "Peanuts" дебютують на великому екрані в
форматах CG-animated і 3D.

Страшилки
Зак переїжджає з батьками в провінційне містечко, де
знайомиться з чарівною сусідкою Ханною. Він дізнається,
що її батько - Роберт Стайн, знаменитий письменник,
автор попу-лярної серії трилерів для підлітків
«Ужастики», у якого є похмура таємниця. Стайн бранець власних історій: монстри з його творів цілком
реальні, і він пише свої книги для того, щоб замкнути
чудовиськ на їхніх сторінках, захища-ючи своїх читачів.
За випадковим збігом обста-вин Зак випускає монстрів на
волю ...

