


#VinSchoolChallenge



21 вересня учні школи №18 
долучились до відзначення Дня Миру! 

• Працювали різні локації: "Дошка Мрій", 
аквагрим, Вільний мікрофон, "Малюємо Мир"!

• Як завжди було проведено благодійний
ярмарок на якому колектив закладу зібрав
ДЕВ'ЯТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ!!!!



Зібрані кошти пішли на:
• Допомогу Онкогемотологічному відділенню

#Обласноїдитячоїлікарні. За кошти зібрані на
благодійному ярмарку придбали необхідне
обладнання та ліки для хворих та персоналу
відділення. 



День самоврядування



Благодійна допомога
• Благодійна допомога, яку зібрали учні, 
батьки та вчителі передана в надійні руки. До
зони проведення ООС передали чутливі
листи та щирі малюнки учнів, чай, каву і
засоби гігієни.



"Смак домашнього тепла"
• Учні,  батьки,  вчителі брали участь в
загальноміський благодійній акції "Смак
домашнього тепла".



Гра "Світ громад"

• Гра "Світ громад" вчить учнів розбудовувати
щасливу спроможну громаду, розуміти, що
необхідно для того, щоб люди мали гідний
рівень життя, використовуючи власні знання, 
досвід та плани.

• Ми - перемогли! Наймолодші учасники
турніру з кооперативної гри Світ Громад! Ще
раз довели - наші діти кращі всіх!



Що таке гідність? 
• Протягом тижня учні закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 18 
Вінницької міської ради" дискутували, 
сперечались, висловлювали думки з цієї
теми!



І знову новорічний настрій
завдяки нашій "Зимовій феєрії"!



"Незалежна країна" 
• Діти приєднались до БФ "Незалежна країна" і
надали 100 подарунків дітям. Всі були дуже
задоволені. 



• Ще одна частинка подарунків поїхала в
Тульчинський дитячий будинок! Дякуємо
волонтерам, які дали змогу нашім дітям їх
власноруч вручити !



"Полум'я надії"

• Солодкі подарунки отримали учні Сутивської
спеціалізованої школи-інтернату! Разом з ГО
"Полум'я надії" привітали вихованців закладу
та грали у веселі ігри!



Новорічна вистава "Бремен-шоу!



Зимовий Бал



У 100 річницю проголошення Акту Злуки учні
закладу розмірковують про те

"Що змінить Україну? "



День Святого Валентина



Тиха акція пам’яті...

• Учні нашої школи прийшли, щоб зігріти душі
загиблих поминальним вогнем, вшанувати
память хвилиною мовчання, та відправити
паперових янголів у неба...до Янголів
Небесної Сотні...



"Перлина року-2019"
• Колективи художньої самодіяльності нашого
закладу презентували свою роботу на
міському конкурсі-огляді "Перлини року-2019". 
Виступ було присвячено 70-річчю
талановитого українського музиканта
Володимира Івасюка.



School Fashion Day



День веселки



#zwsukraine



Танцювальні батли



Традиційна виставка "Великодні дзвони"



"Великодні кошики"
• Символічні "Великодні кошики" опинилися у
домівках людей, які потребують нашої
допомоги! 



Великдень

• Учні вітають самотніх мешканців з
Великоднем! І дають інтерв'ю для місцевого
телебачення! 



Zero Waste School №18
• В рамках пректу Zero Waste School вчимося
сортувати сміття! Почали з паперу та
пластику!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


