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AROUND ENGLISH-SPEAKING  

COUNTRIES IN 5 DAYS  

 Тиждень англійської мови – це 

завжди надзвичайне свято для кожного 

у нашому ліцеї. Відкриті уроки та за-

ходи, різноманітні цікаві конкурси та 

вікторини – все це сприяє 

підвищенню зацікавленості учнів 

у вивченні іноземної мови. 

 У заходах цього тижня взяли 

участь всі класи нашого ліцею. 

П ла н  п р о в ед е н н я  « Ти ж н я 

англійської мови» дав змогу залу-

чити всі вікові групи дітей: від 

п о ч а т к о в о ї  ш к о л и  д о 

старшокласників.  

 Цього року ліцеїсти 1-11 

класів та вчителі англійської мо-

в и  в и р і ш и л и  зд і й с н и т и 

«подорож»  країнами англомовно-

го світу. 

Ліцей-Інформ

Листопад 

Спецвипуск 

Про  що не чують, 
того не ціну

ють 



 Кожен день ми зупинялися у 

певній країні. У понеділок через усю 

нашу країну Україну ми розпочали 

свою подорож. О 8:25 зазвучав 

рідний нам гімн -  подорож почалася.  

  

 Учні 8 класу ПЛ-21 провели 

інтерактивну екскурсію мальовничи-

ми куточками України. Ми походили 

по Києву, завітали у місто левів, по-

милувалися краєвидами мальовничого Бу-

чача. 

  

 Учні 10 класу М-34 разом з Власюк 

Аллою Дмитрівною завітали на уроці 

англійської мови до «ресторану» 

традиційних українських та британських 

страв.  

  

 Учні познайомилися з 

традиційними стравами Великобританії,   

розповіли про улюблені страви, звичаї і 

традиції українського народу. 

 Заслухали доповіді 

учнів про традиційні страви 

різних країн світу. 

                Деякі учні поділилися 

рецептами улюблених страв. 

 Favourite recipe by Sho-

phia Bolkhovetska 

 Some tasty cookies from 

Vika Matsiuk 

 Ukrainian national drink 

( Oleksiy Zakharchuk)  

Ukrainian special soups: Borsch, 

Yushka etc. ( Valeria Kovaleva) 
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 У вівторок пролу-

нав гімн Сполучених 

Штатів, а згодом Канади. 

Це означало, що перша 

наша зупинка була далеко 

за Атлантичним океаном, 

у Північній Америці. 

 Учні 6-х класів бу-

ли у ролі екскурсоводів, 

ми здійснили неймовірну 

подорож від Каліфорнії 

до сонячної Флориди, а 

далі у Нью-Йорк, де знаходиться статуя свободи. Не залишилася поза увагою 

відома усьому світові колишня 

в’язниця Алькатрас. А далі  до 

Голівуду, завітавши на алею 

зірок, перетнули кордон біля 

найбільшого у світі Ніагарського 

водоспаду, який знаходиться на 

кордоні двох великих держав і 

потрапили у Канаду. 

 

 А тим часом учні 2 класу 

брали участь у конкурсі на краще 

виконання віршів англійською 

мовою, проведений вчителем 

М а л я р о в о ю  Н а т а л і є ю 

Дмитрівною. 

 

 А  учні 2 класу 

П Ш - 4 1  ( Т и м о ф і й 

Плотніков, Діана Тимо-

шенко, Даша Власенко 

та Гліб Грейцар) озвучу-

ють мультик для учнів  

1-х класів "The Three 

Billy Goats". Головний 

режисер – Бєлова І.Я. 
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 А ми їдемо далі. Наступною зу-

пинкою є найменший континент пла-

нети, земля кенгуру та аборигенів. Це 

– Австралія. Прозвучав гімн країни і 

подорож розпочалась. Учні 7 класів 

провели екскурсію Австралією для 

учнів 8-х класів. Найдивовижніший 

рослинний та тваринний світи, красиві 

споруди і незабутні враження. Але на 

цьому подорож не закінчилась, тому 

що не можливо було залишити поза 

увагою країну ківі, «країну довгої білої хмари», яка так романтично іменована 

мовою племені маорі. Країну, де гори зливаються з небом, а небо із прозорою 

водою рік. Де природа унікальна у своїй красі та помпезності. Отже, прозвучав 

гімн - ми у Новій Зеландії. По-

знайомилися з корінним насе-

ленням маорі та подивилися 

матч  регб і ,  де  ц ікавою 

традицією є хака на початку мат-

ча. По завершенню подорожі 

країнами перевернутого до гори 

ногами світу, учням довелося 

зробити квіз на закріплення от-

риманого матеріалу. І всі з ним 

чудово впорались. 

 А тим часом: 

викладачем Хоменко О.В. було проведено інтегрований урок-подорож. 

Ліцеїсти підготували кольорові презентації  про деякі аспекти флори і 

фауни Австралії, середовища існування, особливостей їх пристосування 

та камуфляжу.  Урок пройшов у вигляді круглого столу. 

 Заворотна О.І. провела відкритий урок у 5 класі групи ПЛ – 52 на тему: 

«День подяки», під час якого діти ознайомились з культурними особли-

востями США та Канади.  

 Тулякова К.Р., вчитель, що атестується на І категорію, провела відкритий 

урок у 5 класі групи ПЛ – 52 на тему: «Життя тварин», під час якого в цікавій 

ігровій формі діти описали особливості умов існування тварин. Творчий підхід 

та неймовірно позитивна атмосфера на уроці – бездоганна мотивація для вив-

чення англійської мови на середньому етапі. 
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  У початковій школі 

справжнє феєричне шоу, 

підготовлене Орловою Оль-

гою Олегівною. На сцені 

юні актори – учні 2 класу 

ПШ-41. Інсценізація казки 

«Будиночок  у  л іс і » . 

Декорації, костюми – це все 

змусило і дорослих, і дітей 

поринути у чарівний казко-

вий світ. 

 У початковій школі 

працює справжня творча 

майстерня. Учні 4 класу 

вразили своєю грою у 

і н с ц е н і з а ц і ї  к а з к и 

«Егоїстичний Велетень».  

 Під час репетицій учні 2 та 4 класів настільки старанно і ретельно вчили 

ролі, підбирали декорації та костюми, пропонували нові ідеї, вдосконалювали 

свої знання англійської мови та прояви акторської майстерності, що під час про-

ведення цього феєричного свята і діти, і їхні батьки були в захваті від успіху свого 

виступу. 

 І на завершення середини тижня 

учні 8 класу під керівництвом Трухан 

О.С. підготували та провели  Брейн-ринг 

для своїх однокласників на тему: 

«Англомовні країни». Учні закріпили 

вивчене під час подорожей та поглибили 

знання з теми. 

Подорож майже підходить до за-

вершення. Звучить гімн могутньої 

країни, яка у свій час зробила внесок у 

поширення англійської мови по всьому 

світу, маючи колонії у багатьох куточках 

нашої планети. Ласкаво просимо у Великобританію.  

У четвер 19 листопада ми подорожували по всіх частинках Об’єднаного 

Королівства: Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.  

ПЛ – 33 під керівництвом Заворотної О.І. презентували результати пошуко-

вих міні-робіт та розповіли про визначні місця Ірландії. 

ПЛ – 32 під керівництвом Гордійчук В.М. презентували результати пошуко-

вих міні-робіт та розповіли про визначні місця Шотландії. 
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Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

 І ось останній 

д е н ь …  П о д о р о ж 

підходить до завершен-

ня. Але щоб поверну-

тися на рідну землю, 

ліцеїстам довелося 

п р о й т и  К в е с т 

(підготувала і провела 

Го рд і й ч ук  В .М . ) .         

Що Вони і зробили з 

великим задоволенням.   

  

 У 5 класі групи 

ПЛ – 51 провела урок 

Тулякова К.Р. на тему: «Англійська мова та математика. 

Внесок англійських вчених в розвиток математики», в яко-

му було продемонстровано органічну інтеграцію 

англійської мови та математики. Учні підготували цікаві 

виступи, захоплюючі презентації, працювали активно та 

жваво. 

У  7 –му класі  ПЛ-31 був проведений інтегрований 

урок з математики та англійської мови (Вчителі  Трухан 

О.С., Гладкова Н.О.) на тему: «Старовинні міри довжин, 

ваги, площі в Україні та Великобританії».  На уроці учні 

навчились  порівнювати  та переводити   українські вели-

чини  в британські та навпаки, а також переводити одиниці 

вимірювання системи СІ та навчились використовувати ці 

знання у різних життєвих ситуаціях. 

 

`І ось всі ми вдома в нашій Україні. Нас зустріли 

українськими піснями. Тулякова К.Р. та Заворотна О.І. 

організували виховний захід «Welcome to Ukraine» з 5 кла-

сом ПЛ – 53, учні дефілювали у національних костюмах, 

розповіли про мальовничі місця рідного міста, розважили 

глядачів піснею та пригостили всіх присутніх 

смачними варениками, попередньо продемон-

струвавши як правильно їх приготувати. 

  Ми щиро впевнені, що ніхто не за-

лишився байдужим до яскравих заходів тижня 

англійської мови, а тільки стали ще більше 

вмотивованими до вивчення мов.  
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