
«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,
збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності

–
це перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно буди нещасливих дітей,
душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,
які породжують енергію для переборення труднощів,

бажання вчитися»

В.О. Сухомлинський

Предметні тижні
у СЗШ№ 68 м. Львова
2010-2011 н.р.



Тиждень здоров’я та фізичної культури
27.09-01.10.10

Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки
у світі не можуть замінити фізичні вправи.

Анджело Моссо



Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі,
пам’ятаючи, що здоров'я є найбільшим багатством людини.

Гіппократ



Тиждень школи І ступеня
11.10-15.10.10

Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі
гри, казки, музики, творчості. Без цього вона засушена квітка.

В. Сухомлинський



Групова робота, цікавий
додатковий матеріал,
ігрові завдання

стимулювали активність
дітей на уроці



Тиждень суспільних наук
(01.11 – 05.11.10)

Створення ситуацій успіху на уроках предметів суспільного циклу -
запорука ефективного навчання учнів.



Права і свободи людини: вивчаємо і знаємо!







Математика настільки серйозний предмет, що не треба пропускати
можливості зробити його цікавішим. (Блез Паскаль)

Тиждень математичних
наук 21.02-25.02.11р.



- цікава тоді, коли живить нашу
винахідливість і здатність
міркувати. (Д. Пойа)



Тиждень мови і літератури
07.03 – 11.03.11

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це
всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять,

найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття,
сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.

Олесь Гончар



Неможливо виростити повноцінну людину
без виховання в ній почуття Прекрасного.

Р. Тагор



Тиждень духовного виховання
14.03 - 18.03.11

Віддай людині крихітку себе.
За це душа поповнюється світлом.

Л. Костенко



Нумо, пензлик, потанцюй, гарно писанку малюй.
Буде небо і земля, і ставочок, і поля.

Сильний і міцний дубок, а на ньому – яструбок.
Буде в мене писанка - про Вкраїну пісенька.



Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та
найблагородніший предмет у природі — людина.

В. Бєлінський

Тиждень природничих наук
04.04 – 08.04.11



Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.
Джордж Бернард Шоу

Географія - єдине мистецтво, в якому останні
творіння завжди найкращі.

Вольтер

Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим
запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер



Тиждень естетичної культури
14.03 - 18.03.11

Щасливим є той, хто може розгледіти красу у звичайнісіньких речах, там де
інші нічого не бачать! Все – прекрасне, досить лише вміти придивитися.

Каміль Пісарро



Мистецтво є одним із способів спілкування між людьми.
Л. Толстой




