
                                                                           Затверджую
  Директор школи                                              С. КРИКУН

ЛИСТОПАД
Місячник духовно-моральної, національної спрямованості

«Ми в світ прийшли для майбуття,  янголи добра й любові»

ЗАВДАННЯ:  долучення  вихованців  до  національних  традицій  українського  народу,  його
культури,  національно-етичної  обрядовості  і  звичаїв;  усвідомлення  себе  як  частини  української
нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

№
п/
п

                       ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Години спілкування  «Краса людини – в його
справах»

1тижд. 1-10 Класоводи, 
класні керівники

2. Акція «Золотаве листя осені» (прибирання 
шкільної території, виготовлення та 
розповсюдження серед населення листівок 
про шкоду спалювання опалого листя та про 
користь компостування)

1-2тижд. 5-10 Вихователі

3 День української писемності та мови
«Плекаймо рідне слово, українську нашу 
мову!»
 (за окремим планом)

09.11 5-10 Вчителі 
української мови

4 Загальношкільний захід «Рідна мова – 
серця подих»

09.11 1-10 Томаш Л.О., 
Галян Н.О.

5 Тиждень безпеки дорожнього руху (за 
окремим планом)

11-17 
листопада

1-10 Класоводи, 
класні 
керівники, 
вихователі

6. Міжнародний день толерантності, 
запроваджений ЮНЕСКО
Години спілкування  «Толерантність повинна
стати ознакою нашого життя»

16.11 1-10 Класоводи, 
вчителі, 
вихователі 

7 Години спілкування до Дня толерантності 
«Планета толерантності»

16.11 1-10 Вихователі

8. Міжнародний День відмови від куріння.
Акція «Палінню – ні!»
Профілактичні бесіди по класах.

18.11 5-10 Класні керівники, 
вихователі, 
соціальний 
педагог, психолог

9 Години спілкування «Європейський день 
захисту дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства»

18.11 8-10 Соціальний 
педагог

10 Конкурс плакатів, колажів «Конвенція ООН
Про права дітей в малюнках», присвячений 
Всесвітньому Дню прав дитини

20.11 5-10 Вчителі історії, 
образотворчого 
мистецтва

11 Виховні години «Ми - діти твої, Україно!» 2 тижд. 6-10 Вихователі

12 Перегляд презентації «Цікаві факти про 
місто Суми»

3тижд. 1-10 Вчитель історії, 
вихователі 

13 Перегляд та обговорення фільмів, 
присвячених Дню Гідності та свободи 
«Зима, що нас змінила»

22.11 5-10 Вихователі 



14. Акція «16 днів без насильства» ( за 
окремим планом)

3-4 тижд. 1-10 Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, вихователі

15 Години спілкування «Діти у щасливій 
родині»

Листопад 1-5 Класоводи 

16 Виставка літератури у бібліотеці «Минуле 
стукає в серця» ( до Дня жертв голодомору 
та політрепресій)

20.11-25.11 1-10 Бібліотекар

17 Лінійка до Дня пам'яті жертв Голодомору 
та політичних репресій «Голгофа 
народних страждань»
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

   25.11 1-10 Нудьга С.П.

18 Бесіди «Батьківське щастя: виховання без 
насильства»

Листопад Батьк
и

Соціальний 
педагог

19. Тиждень знань пожежної безпеки та 
енергозбереження.

  4 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі

20 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

21. Бесіда «Попередження нещасних випадків 
щодо ураження електричним струмом, 
блискавкою»

листопад 1-10 Класоводи, 
класні керівники

22. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі


