
№ ЗЗСО
31.10.2022 
Понеділок 

01.11.2022 
Вівторок 

02.11.2022 
Середа 

03.11.2022
Четвер

04.11. 2022 
Пятниця 

05.11.2022 
Субота 

06.11.2022
Неділя

УО

12:00 
/актова зала УО/

Лідери учнівського 
самоврядування.

Офлайн 
І читацька зустріч за книгою 
"Більдунг. Нордичний секрет 

краси і свободи"

18:00 
/театр на Печерську/

Лідери учнівського самоврядування 
Вистава "Твій хтось"

1 ЗЗСО №1 Спортивні змагання з легкої 
атлетики між учнями 1-9 класів

Фестиваль стартапів 7-10 класи;
Змагання з волейболу серед команд 
учнів та вчителів

Змагання зі скелелазіння

2 ЗЗСО № 24 12:00, онлайн, 5-8 кл.
Гра з елементами тренінгу 
"Клас очима кожного"

10:00, онлайн, 1-4 кл.
Творча студія "Золота осінь"

10:00, онлайн, 7-8 кл.
Вікторина "Чи знаємо 
ми свою країну"

11:00, онлайн, 1-5 кл., Бліц-
вікторин "Рідну 
мову знаємо - загадки, жарти, 
відгадаємо

12:00, онлайн, 9-11 кл.
Написання мотиваційного листа
 собі майбутньому й усний журнал 
"Етикет спілкування в чатах"

4 ЗЗСО №27 Освітній курс: Підприємництво для 
школярів"(онлайн), для учнів 9-х 
класів  з 13:00

Екскурсія до Національного 
заповідника "Софія Київська" 8-11 

клас  з 12:00
"Дерева, які дають енергію"( у рамках 
проєкту СЕЕН)  Практичне заняття 7- 
Аклас   13:00

6 ЗЗСО №38

1.Екскурсія до музею КПІ (9-ті 
класи/кл.керівники)                         2. 
Підготовка до проєкту "Форпости 
незламного духу: нові міста-герої України" 
(1-11 кл/кл.керівники)                                  
3. Проєкт "Наш батько - Сковорода" (1-11 
кл/кл.керівники)                                     4. 
Проєкт "Точка на мапі" (6-7 
кл/кл.керівники)                                  5. 
Підготовка до конкурсу "Тобі, Україно, 
моє слово і діло!" (8-10 кл./кл.керівники)

1. Екскурсія до київського зоопарку 
(4-ті кл/кл.керівники)                        
2.Підготовка до проєкту "Форпости 
незламного духу: нові міста-герої 
України" (1-11 кл/кл.керівники)                                  
3. Проєкт "Наш батько - Сковорода" 
(1-11 кл/кл.керівники)                                     
4. Проєкт "Точка на мапі" (6-7 
кл/кл.керівники)                                  
5. Підготовка до конкурсу "Тобі, 
Україно, моє слово і діло!" (8-10 
кл./кл.керівники)

1. Пішохідна екскурсія 
"Стародавній Київ" (6-ті кл.класні 
керівники)             Підготовка до 
проєкту "Форпости незламного 
духу: нові міста-герої України" (1-
11 кл/кл.керівники)                                  
3. Проєкт "Наш батько - Сковорода" 
(1-11 кл/кл.керівники)                                     
4. Проєкт "Точка на мапі" (6-7 
кл/кл.керівники)                                  
5. Підготовка до конкурсу "Тобі, 
Україно, моє слово і діло!" (8-10 
кл./кл.керівники)

1. Майстер-класи по виготовленню 
свічок для ЗСУ (онлайн)          
Підготовка до проєкту "Форпости 
незламного духу: нові міста-герої 
України" (1-11 кл/кл.керівники)                                  
3. Проєкт "Наш батько - Сковорода" 
(1-11 кл/кл.керівники)                                     
4. Проєкт "Точка на мапі" (6-7 
кл/кл.керівники)                                  
5. Підготовка до конкурсу "Тобі, 
Україно, моє слово і діло!" (8-10 
кл./кл.керівники)

1. Майстер-клас виготовлення поробок 
для благодійної ярмарки (1-11 кл.)                                        
2.Підготовка до проєкту "Форпости 
незламного духу: нові міста-герої 
України" (1-11 кл/кл.керівники)                                  
3. Проєкт "Наш батько - Сковорода" (1-
11 кл/кл.керівники)                                     
4. Проєкт "Точка на мапі" (6-7 
кл/кл.керівники)                                  5. 
Підготовка до конкурсу "Тобі, Україно, 
моє слово і діло!" (8-10 
кл./кл.керівники)

7 ЗЗСО № 41-проєкт ШПМ

 Інтерактивне заняття (zoom) 
Speaking Club "Медіація. Простір 

порозуміння. 
Конфлікти та способи їх 

вирішення"
12.00

Онлайн-заняття (zoom) 
"Соціально-емоційне та етичного 

навчання  
як інструмент розвитку soft skills" та 

вміння 
керувати власними емоціями" 

11.00

8 Гімназія №48

Проєкт "Батько наш, Сковорода" : конкурс 
ілюстрації до байок Сковороди, конкурс 
дитячих  відео 4- 8 класи

Курси першої медичної допомоги 
"Save f Life" - заняття для учнів та 
педагогів

Підготовка до участі у VІІ 
міжнародному конкурсі наукових і 
мистецьких робіт "Я, моя родина, 
моя країна: память про Голодомор і 
погляд на сучасну війну росії проти 
України крізь призму особистого 
досвіду"

Підготовка виставки дитячих робіт 
"Екологія та мистецтво" 

9 ЗЗСО №49

Екскурсія до музею історичних 
  коштовностей України(7 класи,класні 

керівники,вчителі історії )

Проведення благодійної акція 
«Оберіг для захисника» (1-4 класи,
5-8 класи) - учитель образотворчого 
мистецтва, педагог огранізатор 
Екскурсія  до музею 
шістдесятництва(10 класи, класні 
керівники,
педагог-організатор)

Екскурсія до музею київського 
  метрополітену(6 класи,класні 

керівники)

Культпохід до театру на виставу 
«Сватання на Гончарівнці» (18:00 

  Молодий Театр)(8-класи, класні 
керівники)
Музей театрального, музичного та 

  кіномистецтва(8 класи,класні 
керівники,
вчитель мистецтва )

Майстер-клас з плетіння української 
силянки з бісеру (5-11 кл) - педагог-
організатор

Культпохід до Київського 
академічного театру юного 
глядача на Липках на виставу 

 «Догоридригом» (15:00)5 
 класикласні керівники;

Культпохід до Театру опери і 
балету для дітей та юнацтва 
мюзикл-казку « Як козаки змія 
приборкували» (12:00) 4 класи

10 ЗЗСО №53

Життєвий шлях 3 D моделювання 
14:00/15:30  (учні 5-8 класів та 
вчителі, очно-майстерні)

Майстерня шоколаду " Створи 
власний шоколадний шедевр" 14:00 
( вчителі) (очно-майстерні)

Фігурки з мастики- ліплення 
приклас для десертів 12:00 (очно 5-
7 класи)

Пошив Еко- торбинок 12:00/14:30  
 (очно 4-7 класи та вчителі)        Колаж 
єдності (соціальний педагог 103 каб.) 
10:00 ( очно, вчителі)    

11

ЗЗСО №57-проєкт ШПМ

27.10-09.11 Тривають конкурси читання 
байок,малюнків за творами Г.Сковороди 
щодо проекту "Батько наш Сковорода" (5-
ті класи)

Сбір інформаціі та оформлення 
стенду "Коли я повернуся додому"(1-
11класи)

Майстер -клас виготовлення 
поробок та оберегів для воїнів у 
шпіталі"Україна !Ти моя 
молитва!"(5-10класи),(1-4 класи)

Відвідування виставки у ВДНГ   
"Ретро автомобілі"-експозиція яку 
врятували з теріторії Харьківського 
Еко-парку (3-4 класиУчні,батькі та 
кл. керівники) 

Подорож до кінотеатру,перегляд 
мультфільму "Мій домашній 
крокодил"(4-5 класи,учні, 
батьки,кл.керівники

12 ЗЗСО №58

Екологічна акція старшокласників "Хай цвітуть тюльпани" (учні випускних класів 9,11 /кл. керівники) посадка кущів Спортивні змагання з легкої 
атлетики (5-6 класи) та змагання з 
настільного тенісу (7-8 класи / 
викладачі фізичного виховання)

ЗАХОДИ ЗЗСО ПІД ЧАС КАНІКУЛ (31.10.2022-06.11.2022)



13 ЗЗСО №61 
" Нові виміри безпеки. Перша 
домедична допомогоа" вчителі та 
учні

14 ЗЗСО №70

Віртуальний тур ураїнськимими музеями 
"Знай своє коріння - знай себе". Запорізька 
Січ.  (1-11 клаи)

Віртуальний тур українськими 
музеями "Знай своє коріння - знай 
себе". Резиденція Богдана 
Хмельницького.   (1-11 класи)

Продовження роботи  над проектом 
"Допоможи замаскуватися" 
(Плетіння сіток).  Офлайн, 5-11 
класи.

Віртуальний тур українськими 
музеями "Знай  своє коріння - знай 
себе".  Музей народної архітектури 
та побуту. (1-11 класи)

Продовження роботи над проектон 
"Допоможи замасуватися" (Плетіння 
сіток). Офлайн, 5-11 класи.

15 ЗЗСО №73

11.00 Майстер-клас з флористики 
для учнів 2-4 класів "Чарівна 
пташечка" на базі школи

1. 11.00 Лінгвистично-пошукова 
подорож "Вивчення культури та 
традицій англомовних країн та 
зіставлення з українською 
культурною спадщиною" 2. 12.00 
Зустріч з редактором підліткового 
журналу "Однокласник" 
Т.Фроловим на базі районної 
бібліотеки ім. А.Костецького

16 ЗЗСО №82

Онлайн проєкт "Моя добра справа для 
природи"(1-5кл)

Тренінг самосцілення для 
здобувачів освіти та вчителів "Коли 
закінчиться війна Я..."(ЗЗСО№82, 5-
11 кл)

Тренінг самосцілення для 
здобувачів освіти та вчителів "Коли 
закінчиться війна Я..."(ЗЗСО№82, 5-
11 кл)

Онлайн проєкт "Моя добра справа 
для природи"(1-5кл)

17 ЗЗСО №91

12:00
/ЗЗСО № 91/
10-11 класи

Онлайн
Відео-інтерв'ю до Дня заснування 

Європейського Союзу

16:00
/ЗЗСО №91/
2-11 класи

Онлайн
"Телеміст Україна-Польща, 

приурочений до дня незалежності 
Польщі"

(в рамках проєкту "Коли я 
повернусь додому")

18 ЗЗСО №95

Патріотична  година  "Укра\на - це  ми" -  ( 
11-00   онлайн )

Участь у  історичному офлайн-
дискурсі "Філосовсько-ідеологічні 
погляди Г.Сковороди"-(13-00 
офлайн)

Екскурсія  до   музею  історії  Києва  
(10-00  офлайн)

Open  sport  space  "Перлини  осені"  ( 
17.-30  офлайн)

19 ЗЗСО №97
Онлайн-тренінг "Мої безпечні канікули" (5-
ті класи)

Онлайн-засідання "Золота осінь" 
гуртка "Художня майстерня" (4,5 
класи)

Брейн - рінг "Крокуємо за 
Г.Сковородою" (9-класи)

Інтелектуальна онлайн-гра 
"Найрозумніший" (7 класи)

20 ЗЗСО №101-проєкт ШПМ

11.00                                         /ЗЗСО 
№101/                    Заняття з основ 
комп'ютерної графіки.   Тема: 
"Фрактальна графіка".    офлайн

12.00        
  Заняття з основ комп'ютерної 
графіки. Тема: "Створення моделі 
будинку в онлайн-середовищі"  
офлайн

21 ЗЗСО №102

Науково-пошукове дослідження 11 
класів "Стежками Григорія 
Сковороди"

14:00:00 Онлайн тренінг з медіації 
для активістів учнівського 
самоврядування "Простір 
порозуміння"

22 ЗЗСО №106

9.00-20.00                                /ЗЗСО 
106/                         

     1-11 кл.                          онлайн-
флешмоб "Helloween"

12.00                                                    
/ЗЗСО106/                                          1-
11 кл.                                    Онлайн-

привітання  до Дня визволення Києва 
від фашистських загарбників "Свічка 

пам"яті""

23 ЗЗСО №135- проєкт ШПМ

заняття з СЕЕН. Тема «Класні 
домовленості ( міжособистісна 
усвідомленість)» з собою мати: 

олівці,фломастери, клей, ножиці.Час 31.10 
о 10.00 Запрошуємо учнів ліцею 
№38,ЗЗСО№41 (віком 8-9 років)

24 ЗЗСО №138-проєкт ШПМ

Заняття гуртка 
"Агровиробництво"за темою; 
"Елементи зеленої архітектури. 
Облаштування квітників" на базі 
агробіостанції "Татарка"НПУ 
ім.М.П.Драгоманова.Час 
проведення 12.00.

ЗЗСО №138

Онлайн-зустріч з випускником 
школи 1981 року, Гнатенком 
Дмитром Віталійовичем, 
директором інституту геноміки 
людини (США) для учнів 11-х 
класів.  Час проведення 12.00

Майстер-клас онлайн "З Україною в 
серці" для учнів 5-7-х класів. Час 
проведення о 12.00 (для участі 
потрібно підготувати: папір А4, 
олівці кольорові, флоиастери, гумка, 
точилка)

25
ЗЗСО №139

Літературні читання у бібліотеці 
ім.Т.Шевченка "Література 
постмодернізму"

Екскурсія до Києво - Могилянської 
академії та памятника Г.Сковороді

Відвідування бібліотеки 
ім.С.Ввсильченка "В кожній 
казці є урок"

27 ЗЗСО №155
Відвідування війського госпіталю з 
лідерами учнівського самоврядування

Онлайн проєкт "Подорожі під час 
осінніх канікул" (обмін думками)

28
ЗЗСО №163

Віртуальна екскурсія до Музею Г. 
Сковороди в м. Переяслав (8 кл.)

Віртуальна екскурсія для учнів 6 класів 
Григорій Сковорода на Полтавщині



    ЗЗСО №169 Відвідування музею "Становлення 
української нації"

30 Гімназія № 172-проєкт ШПМ
Інтерактивне заняття з "ЗD-
моделювання" Час 11.00-12.30 (8-9 
класи)

31 ЗЗСО №175 

Патріотичний маршрут "День, що 
навчив мене жити...."Екскурсія до 
музею кладовища знищених машин 
м. Буча

Квест-екскурсія "Секретний Київ"

32 ЗЗСО №199- проєкт ШПМ

Майстер-клас з кондитерської 
справи  з випіканням коржиків для 
військовослужбовців ЗСУ об 11.00 

Назва заходу: "Лідери для ЗСУ".
Запрошуються лідери шкільного 

самоврядування "ШАРМ".

33 НПУ ім. М.П. Драгоманова

12:00
Екскурсія до музею в темряві, Музей 

"Третя після опівночі",
7мі класи
(оффлайн)

11:00
Зустріч батьків і дітей з інвестиційним 

банкіром С.Фурсою "Фінансова 
грамотність як спосіб життя", НБУ, 10ті 

класи (онлайн)

15.00
Майстер-клас з випікання печива 

"Випікаємо з вигодою", проводить 
Музей грошей НБУ, 8 класи (онлайн)

18:00
Київський академічний театр 

на Подолі
Перегляд вистави "Сто тисяч"

9-10 класи (оффлайн)

15:00
Київський академічний театр 

на Печерську
Перегляд вистави

"Піноккіо, або історія про те, 
як стати людиною"

5-6 класи (оффлайн)

34 Технічний ліцей

/10:00 /
 Відзначаємо Всесвітній день 
заощадження.  
( Онлайн )
«На що я збиратиму гроші після 
Перемоги ?»

/11:00/
(Офлайн)
Екскурсія до Національного 
заповідника
«Софія Київська»

36 Український медичний ліцей 
ім.О.О.Богомольця 

Віртуальний тур українськими 
музеями "Меморіальний музей 
Г.С.Сковороди".  (9-11 класи)

"Запалімо свічку пам'яті". 
Відвідування Національного музею 
Голодомору-геноциду, 9-11 кл.

Онлайн-тренінг "Формування культури 
мовлення майбутніх лікарів. Риси та 
якості майбутнього фахівця",10-11кл.

39 "Кадетський корпус" 

Тренінг «Емоційне лідерство» для 
лідерів самоврядування ліцею – 
інтернату №23 «Кадетський 
корпус» імені Володимира 
Великого /01.11.2022р. о 13.00 
/Соціальний педагог.

Дружня зустріч лідерів 
самоврядування ліцею – інтернату 
№23 «Кадетський корпус» імені 
Володимира Великого у кафе - клуб 
«З Україною в серці». Хіт – парад 
українських пісень/ 03.11.2022р. 
о13.00. Педагог організатор.

42 "Кияночка"

Тематична вечірка "Halloween" (в рамках 
гуртка "Enjoy English") Вебінар психолога з батьками 

"Філософія свідомого батьківства за 
Сковородою"

Тренінг для учнів за філософією 
Григорія Сковороди "Пізнай себе" (в 
рамках гуртка СЕЕН "Палітра 
почуттів")

44

БДТ

Розважальна гра "Встигни за десять 
секунд"

Розважальна гра "Встигни за десять 
секунд"

Розважальна гра "Встигни за десять 
секунд"

Вшановуємо героїв, визволителів 
України і Києва в Другій Світовій 
війні - участь у челенджі "Для 
України та Перемоги! Заради Миру 
на Землі!

Вшановуємо героїв, визволителів 
України і Києва в Другій Світовій війні 
- участь у челенджі "Для України та 
Перемоги! Заради Миру на Землі!

Вшановуємо героїв, визволителів 
України і Києва в Другій Світовій 
війні - участь у челенджі "Для 
України та Перемоги! Заради 
Миру на Землі!

45 Шевченківець 

Історичний оффлайн-дискурс 
здобувачів освіти старшого шкільного 
віку Шевченківського р-ну м.Києва 
"Філософсько-ідеологічні погляди 
Григорія Сковороди"

Воркшоп з образотворчого 
мистецтва для дітей з ООП 
молодшого та середнього 
шкільного віку "Поняття про 
овальні та круглі форми. "Осініій 
урожай""


