Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»
6 листопада – 6 грудня 2017р.
Дата
проведення

Зміст
Час та місце проведення
8:00-8:30
1 поверх, фойє
Відкриття акції. Презентація календаря подій
Калейдоскоп класних проектів Теми проектів:
«За життя без ВІЛ / СНІДу» (8а);
«Світ без насильства» (8б);
«Профілактика зловживання забороненими речовинами.
Наркозалежність» (8в);
«Наша безпека у наших руках» (9а);
«Поведінка, звички і здоров'я» (9б);
«Харчуйтесь правильно і будьте здорові» (9в);
«Людина, довкілля і здоров'я» (10а);
«Підліткові захворювання» (10б);
«Охорона здоров’я та закон» (10в);
«Знай та виконуй правила дорожнього руху» (9г, 11г);
«Фізична активність та здоров'я» Hip-Hop Party «За здоровий
спосіб життя» (11а);
«Здорова родина - першоджерело людського духу» (11б);
«Репродуктивне здоров’я молоді» (11в);
11:05-11:25
12:10-12:30
1 поверх, рекреація
Конкурс експрес-плакатів «Головне в іміджі – це здоров’я»
Виставка плакатів
12:10-12:30
Каб. № 36
Конкурс-вікторина з основ збереження та зміцнення власного
здоров’я

Учасники
заходів

Відповідальні

Всі учні

РСЛ

Учні 8-11
класів

Класні керівники
Активи класів

Редколегії
класів

РСЛ

16
листопада

До Міжнародного дня толерантності: Круглий стіл «Яким має
бути суспільство громадянської злагоди?»

3 учні від
класу
8в

17
листопада

Усний журнал «Світ без наркотиків»
Анастасова Л.А.
Класна година «СНІД та вміння самостійно приймати рішення»
Їльїнський А.А.
Класна година «Ми за безпеку на дорогах»
Пономарьова Н.А.
Випуск агітплаката «Ми за безпеку дорожнього руху»
Участь у міжнародній акції ООН «Пам’яті жертв ДТП»

РСЛ
Психологічна
служба ліцею
Махрова О.В.

8а

Божко Н.Г.

9г

Романчикова Л.І.

Агітаційно-профілактична вистава «Насильство – про це варто
знати»
Пономарьова Н.А.
Змагання «Знай та виконуй правила дорожнього руху»
Спортивний зал
Змагання на знання правил дорожнього руху для 8-х класів
Акція «Червона стрічка»
Профілактична вистава для 8-х класів

8б

Редколегія 9г
Актив 9г класу
Хараберюш А.М.
Трояновська П.І.

6 листопада

6 листопада
–
6 грудня

8 листопада

15
листопада

19
листопада
24
листопада
25
листопада

РСЛ
3 учні від
класу

Учні 8-х
класів

Романчикова Л.І.
Актив 9г, 11г класів
Хараберюш А.М.
РСЛ
Пономарьова Н.А

До річниці Збройних сил України. Військово-спортивні
змагання «Найсильніший і найдужчий» (10-11кл)

6 учнів від
класу

Викладач курсу
«ЗВ»
КФК
Класні керівники
РСЛ

Підсумкові класні години за темою проекту класу
(Пономарьова Н.А. – 9б, Анастасова Л.А. – 9в)

9-11 класи

Класні керівники

Учні ліцею

КФК
Фізорги класів
РСЛ

1 грудня

30
листопада –
1 грудня
Листопадгрудень
6

РСЛ

Шкільна спартакіада: настільний теніс, шахи, шашки.
Командна першість школи з настільного тенісу
12:10-12:30

грудня

1 поверх, фойє
Флешмоб «Зроби свій вибір на користь здоров’я»

Пономарьова Н.А.

