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Вступ 

          Іноземна  мова – це не  просто  навчальний  предмет,  це – скарбниця  

іншомовної  культури.  Процес навчання  іноземної  мови   націлений    на  

досягнення  практичної  мети -  формування  вмінь  та  навичок  іншомовного  

спілкування,   що  означає   засвоєння  мовного  матеріалу.  Вчителі   

іноземної  мови   прагнуть  до  того,  щоб  учні  використовували  свої  

знання  в  спілкуванні,  під  час  листування  та  читання   різної   літератури.   

Зберегти   й  розвивати   інтерес  до  вивчення  іноземної  мови – це  мета  

кожного  вчителя. 

        Урочна  й  позаурочна   робота з  англійської  мови  є  складовою   

єдиного  навчально  – виховного  процесу.  Позакласна  робота  сприяє   

підвищенню  інтересу  учнів  до  вивчення  англійської  мови.   Під  час   

переходу  на  нову програму  з  іноземних  мов   роль  позакласної  роботи  

особливо  зростає. 

         Позакласна  робота  розширює  словник  учнів,  охоплює  проблеми  й  

питання,  які  виходять  за  межі  шкільної  програми,  поглиблює  

соціокультурні  знання. Соціокультурний  аспект  у  викладанні   англійської  

мови  є дуже  важливим, адже  не  можна  вивчати  англійську  мову,  не  

звертаючись   до  історії,  культури,    повсякденного  життя  англомовних  

країн. 

         Участь  учнів  в позакласній  роботі  стимулює  їх  до  поглибленого  

вивчення  англійської  мови. Учні,  які з  різних  причин   не можуть  

реалізувати   себе  на  уроці,  мають  можливість  розкрити  свої  приховані   

здібності   під  час   позакласної   роботи.  Нестандартні   форми  проведення 

позакласної   роботи    надихають  учнів  на  самовдосконалення,  бо  

створюється  особлива  атмосфера  взаєморозуміння,  співробітництва,довіри  

та  взаємодопомоги.   
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План  

проведення тижня іноземної мови 

у Денишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  

імені В.Г. Бондарчука 

12.12.2016 – 16.12.2016 
 

День тижня Зміст заходу Термін 

проведення 

Понеділок 
«День емоцій 

та вражень» 

2016 - рік англійської мови. 
1. Відкриття тижня. 

 2. Оформлення та виставка малюнків 
(1-4 класи) і стіннівок (5-11 класи) 
«2016 - рік англійської мови, рік 
нових вражень».  
Відповідальні: вчителі англійської 
мови, класні керівники. 
 

12.12 

Вівторок 
«День 

безкоштовної 

англійської» 

1. Безкоштовне онлайн тестування 

рівня знань англійської мови для усіх 

охочих. 
2.  Відкритий безкоштовний тренінг 

для учнів 9 та 11 – х класів з 

підготовки до виконання письмової 

частини ДПА та ЗНО з англійської 

мови. 

 Відповідальні: вчителі англійської 

мови, вчитель інформатики. 

13.12 

Середа 
«День 

фільмів 

мовою 

оригіналу» 

1. Іноземна мова у світі анімації (1-4 

класи). 
2. Перегляд фільмів мовою оригіналу 

(5-7 класи). 
Відповідальні: вчителі англійської 

мови. 

14.12 

 

 

 

Четвер 
«День 

англійської  

у школі»  

1. Гра - квест (3-4 класи) 

2. Міжшкільний конкурс-вікторина з 

англійської мови «Подорож до 

Великої Британії» (8-9 класи). 

Відповідальні: вчителі англійської 

мови. 

15.12 

П’ятниця 
«День знань» 

1. Виставка учнівських робіт  

англійською мовою (5-11 клас) 

2. Закриття тижня. Підсумки року.  

16.12 
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Лінійка на відкриття тижня англійської 

мови-2016 

 

 

 

 

Ведучий 1  В наш час для того, щоб мати гарну роботу, потрібно 

знати іноземні мови. Найпоширеніші мови в світі – китайська, іспанська, 

англійська й деякі інші мови. Але кожна добре освічена людина в світі 

говорить англійською, бо це – мова спілкування, бізнесу, науки й культури. 

Ведучий 2  Англійська мова зараз найважливіша і найпоширеніша мова 

у світі. Це державна мова в п’яти країнах : Великобританії, Канаді, 

США, Австралії і Новій Зеландії. Англійська мова – одна з шести офіційних 

робочих мов Організації Об’єднаних Націй. Це – друга робоча мова в 

Європейському Співтоваристві. Англійською мовою розмовляють практично 

у всьому світі кожні сім чоловік з десяти. 

Ведучий 3   Незалежна  Україна має зв’язки з багатьма державами. 

Усе більше прямих контактів встановлюється з країнами Європи, 

Сполученими Штатами, Великобританією, Канадою та іншими 

англомовними країнами. Розвиток екологічної індустрії призводить до 

утворення сотень спільних підприємств в багатьох містах і містечках 

України. Багато іноземних делегацій прибуває до нашої країни. В свою чергу 

наші бізнесмени, туристи, експерти часто виїжджають за кордон. Англійська 

– мова міжнародного спілкування, тому дуже важливо вивчати її. 

Ведучий 4   Англійську мову варто вивчати. Існують відомі вислови 

: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина», а також «Нова мова – 

новий світ». 

http://natasha.in.ua/wp-content/uploads/864805.jpg
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Ведучий 5  Кожна людина, яка вирушає за кордон , повинна бути 

здатна знайти свій власний шлях в англомовному суспільстві без 

перекладачів. 

Ведучий 6  Якщо ви візьмете собі за мету вивчити мову, якою творили 

свої шедеври Шекспір і Байрон, Діккенс і Конан Дойль, Драйзер і Хемінгуей, 

якою співали легендарні «Бітлз», то ви обов’язково знайдете шляхи і 

способи досягти своєї мети. 

Ведучий 7  Увага! Увага! Гості з англомовних країн! А тепер нехай звучить 

англійська мова! 

Great Britain. I am from Great Britain, the country of fogs and rains. Everyone in 

the world dreams to see Big Ben, Westminster Abbey and Tower. So, visit my 

country and you`ll stay here forever. 

Я із Великої Британії, країни густих туманів та дощів. Кожна людина на 

Землі мріє побачити Біг Бен, Вестмінстерське Абатство і Тауер. Тож 

відвідайте країну і ви залишитесь тут назавжди. 

The USA.Let me introduce myself. I`m from the USA, one of the richest country 

in the world. We, Americans, are proud of Statue of Liberty, Disneyland and 

Hollywood, the heart of movie production. So, learn English and visit America. 

Дозвольте представитись. Я із США, однієї з найбагатших країни світу. Ми, 

американці, пишаємося Статуєю Свободи, Діснейлендом та Голівудом, 

колискою кінематографу. Тож вчіть англійську мову та завітайте до 

Америки. 

Canada. Hello! I am from Canada. It is the country of lakes. Niagara Falls is the 

best known natural wonder. Canadians love  water kinds of  sport.  If you want to 

go in for sport, you are welcome to Canada. 
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Привіт! Я живу в Канаді. Це країна озер. Ніагарський водоспад –

  найвідоміше диво природи. Жителі Канади люблять водні види спорту. Тож 

якщо ви хочете ними займатися, ласкаво просимо до Канади. 

Australia.  I am from Australia. Sometimes it is called Kangarooland or the Lucky 

Country. Kangaroo is a symbol of Australia. It is interesting that there are animals 

and plants here which you will find nowhere else. So, if you want to see them, visit 

my country. 

Я  із Австралії. Інколи її називають землею кенгуру або Щасливою країною. 

Кенгуру – це символ Австралії. Цікаво, що тут є такі тварини і рослини, яких 

не знайти ніде. Якщо ви хочете їх побачити, приїжджайте в нашу країну. 

Scotland. I am from Scotland.It is the country of mountains. Scotland is famous 

for its Edinburg International Festival and national costume – kilt and musical 

instrument  bagpipe.  So, meet in Scotland. 

Я –  із Шотландії. Це –  країна гір. Шотландія відома своїм 

міжнародним  фестивалем в Едінбурзі і музичним інструментом –  волинкою. 

Кілт – їх націльний костюм.Тож зустрінемось у Шотландії. 

Ireland.I am from Ireland. Our land is covered with fresh green grass that makes 

the island so beautiful.The shamrock is the national symbol of Northern 

Ireland. The shamrock is connected with St. Patrick, Patron Saint of Ireland’s . We  

Learn English and welcome to the English-speaking countries. 
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Оформлення та виставка малюнків (1-4 класи)  

і стіннівок (5-11 класи) 

 «2016 - рік англійської мови, рік нових вражень». 
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«День безкоштовної англійської» 

 
    Безкоштовне онлайн тестування рівня знань англійської мови для усіх 

охочих. 

      Учні школи пройшли онлайн тестування.  Їм було запропоновано  

тестування розраховане на перевірку пасивних знань лексики та граматики 

англійської мови. Щоб результати тесту були максимально об’єктивними  не 

рекомендувалося користуватись словниками та довідниками під час 

проходження тестування.  

     Також був проведений відкритий безкоштовний тренінг я учнів 9 та 11 – х 

класів з підготовки до виконання письмової частини ДПА та ЗНО з 

англійської мови. 
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 «День фільмів мовою оригіналу» 

 

Іноземна мова у світі анімації (1-4 класи)  

Перегляд фільмів мовою оригіналу (5-7 класи) 
 

Учням 1-4 класів було запропоновано переглянути мультфільми 

англійською мовою «Пригоди Вінні Пуха», «Дональд Дак»  та учням 5-7 

класів – фільми та відео про Велику Британію та Лондон за допомогою 

яких,  учні змогли познайомитися із Об’єднаним Королівством Великої 

Британії та Північної Ірландії, побачити визначні місця країни, видатних 

письменників та поетів. Після перегляду учні поділилися своїми враженнями. 

Ghost Casper for kids Halloween party - YouTube 

 

 

 

 
 

 

Donald Duck - Wet Paint - YouTube 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=casper%20halloween%20party&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJ1sC3hNxcc8&ei=zBS-Ua_eA47V4QSCpYDwCA&usg=AFQjCNHlfPf2LDNVvHogcK0lGy-loF4kGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=donald%2Bduck%2Bpainted%2Bhis%2Bcar&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsd7kQVMXOEQ&ei=phm-Ua3BHMev4QTJoYGIBA&usg=AFQjCNE3JHenxwrvoNEqS29vAGJ_wrKd3Q
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 «День англійської у школі»  

Гра - квест (3-4 класи) 

 
Мета гри: 

1) Освітня: розширити кругозір учнів. Закріпити пройдені теми. 

2) Виховна: виховувати культуру взаємин при роботі в групі, колективі. 

3) Розвиваюча: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності учнів, 

готовність допомогти один - одному, культуру спілкування в різних видах 

колективної взаємодії. 

 Хід гри 

Today we are playing game “English is fun”. I think you know English language. 

And I think you will do tasks very fast. There are seven tasks. I wish you success! 

 

1. I think you have forgotten English alphabet. My first task is writing 

words in alphabetical order 

1 завдання - напишіть слова в алфавітному порядку 

1) holiday       10) present             19) send 

 2) apple          11) chocolate          20) flower 

 3) work          12) bed                    21) table 

 4) Last             13) kiss                   22) you 

 5) orange        14) dear                  23) name 

 6) end              15) garden             24) ice  

 7) jam              16) mother            25) queen 

 8) union           17) right                26) zoo 

 9) vase             18) xylophone   

  

Відповідь: apple, bed, chocolate, dear, end, flower, garden,  holiday, ice, jam, 

kiss, Last, mother, name, orange,  present, queen, right, send, table, union, 

vase, work, xylophone, you, zoo 

2. My second task is finding of missing letter 

2 завдання - знайдіть відсутні літери 
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Відповідь: B, D, K, Y. 

  

 3. Children I am sure you know alphabet but I think you don’t know 

sounds 

3 завдання - з'єднайте літери зі звуками 
Aa                               [di׃] 

Ff                                [waI]  

Mm                             [ju׃] 

Qq                               [eI]  

Gg                               [bi׃] 

Dd                               [em] 

Yy                               [ef] 

Jj                                 [dзi׃] 

Bb                               [kju׃] 

Uu                               [dзeI] 

 4. I like drawing. And for you I have prepared a task to draw 

намалювати, а точніше розфарбувати картинку 
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 Відповідь:  

  

5. I like crosswords.  

5 завдання - «Кросворд» 

знайди назви кольорів 

 
                        6 завдання - знайти дієслова і виписати 

RUN    WASH    SING    SONG    SIT    GO    WRITE    DOG    POST    EAT    

DO    PIG   READ    BOY    PLAY  

 Відповідь: wash, run, sing, write, eat, go, sit, do, read, play.  

  Підсумки.  

Дорогі діти, а зараз ми підрахуємо бали і визначимо переможців! 

Dear friends, I was very glad to meet you. I like this game. I think you 

know English language. We will meet soon. Good buy my friends.  
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16 
 

«День знань» 

Виставка учнівських робіт  англійською мовою  

(5-11 клас) 

 

 
 

 

My motherland: the place where I live, the place I love the most 

I was born in Ukraine. I live here, it’s my Motherland, my native corner on the 

Earth. I like picturesque Ukrainian nature: the endless blue sky, the bright sun, the 

grass, flowers and strong trees. All these things are the most beautiful for me in the 

world in any season, any place, any time. Though, I 'm sure, there are many 

countries in the world, totally different than Ukraine is. And people, who live 

there, love them above all. 

Here, in my native land, my parents and friends, acquaintances and neighbors 

live. Thanks to them I feel myself loved. They share the same joys, worries and 

hopes. My native land is not a place on the map, not just a state, this is love in the 

heart.  

Ukraine for me is my native language, music, books, fairy-tale characters from 

the childhood, first memoirs.  

My grandmother lives abroad since the Soviet Union collapsed. Every spring 

she plants chornobryvtsi under her window as a piece of native land in the foreign 
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country.  

People of all the Earth are good neighbours. Each of us has his own way and life, 

his own Motherland. Let’s save this place in peace, without cruelty and wars. 

 

 

Місюра Валерій  Володимирович, 

My motherland: the place where I live, the place I love the most 

 East or west, home is best. 

If you ask me whether there is a place I love the most, I will surely answer, 

there is. It is my native village, the place where I was born and have still been 

living. 

Denyshi…A picturesque village 20 kilometres far from a district town of 

Zhytomyr. The deep river of Teteriv flows in the center of it. There is a stone 

bridge across the river which divides the place into two banks but unites our 

village with Tryhiria, the neighbouring one. My village is not very large but 

famous for its’ hardworking people, beautiful nature, historic places and a wide-

known sanatorium of Denyshi.  People from different places of Ukraine and even 

other countries come here to have a rest and improve their health. The most 

famous building in the village is the estate of Tereshchenko, a huge palace with 

numerous mysterious stories. Nowadays the ruins of it is saved. As far as I know, a 

feature film and a clip were shot here. There are also two big shops, cafes, a 

library, a kindergarten, a post-office in my village. The house I live in is near my 

school, the place where I have been studying since the first form. Here the 

professional teachers give knowledge to their pupils to make them clever, wise, 

competitive and responsible personalities.  

There is much to tell about the place of my living as well as much to show. 

To get unforgettable impressions visit the village of Denyshi.  

 
Грищук Максим Васильович,  

My motherland: the place where I live, the place I love the most 
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First of all I would like to say that the Ukrainians like to travel a lot. But 

they like to come back home much more. Every person loves his motherland most 

of all.  

My motherland is Denyshi. This village is located on the North of Ukraine in 

the forested area called Polissia. Denyshi is situated not far from Zhytomyr, one of 

the oldest Ukrainian cities, that  is more than a thousand years old. Our place is 

the cradle of such famous people as Galyna Marchuk, Volodymyr Korolenko, 

Sergiy Koroliov and others.  Denyshi has a favourable geographic position. It has 

a mild climate and beautiful nature. Our village is located on the rocky banks of 

the Teteriv River. As there are no large plants around Denyshi we have nice 

ecology and resorts.  I recommend you to visit our sanatorium in Denyshi and to 

look at the very old oaks in Tryhiria. 

 Our region keeps national traditions and culture. And I will never change 

Denyshi for anything else. It is the warmest and the dearest place for my soul. 
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Підведення підсумків 

 

       Згідно наказу про закінчення року англійської мови у 

Денишівській ЗОШ І-ІІІ ст. імені В.Г.Бондарчука з 12.12.2016 – 

16.12.2016   було проведено тиждень іноземної мови, який сприяв 

формуванню пізнавальних і загально лінгвістичних інтересів, 

підвищенню рівня володіння іноземною мовою, розвиткові творчої 

активності учнів. У процесі спілкування учні школи отримали 

додаткову інформацію про сфери застосування іноземної мови та з 

користю провели свій вільний час. 

       Вчителі іноземної мови надали можливість учням школи   

проявити себе у масових заходах, спробувати себе у ролі ведучих   

позакласних заходів та виконавців різних доручень. 

      Тематика позакласних заходів виходила за межі шкільної 

програми, що дозволило використати нові технології , які сприяли 

розвиткові лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів. 

 

 

 


