
Звіт про проведення Тижня англійської мови у 

 Мелітопольській гімназії №10 

Із метою популяризації вивчення англійської мови, розширення і 

поглиблення лінгвістичних знань, розвитку комунікативних умінь і навичок, 

естетичного виховання, духовного багатства учнів,  у період із 12 по 18 

грудня 2016 року у Мелітопольській гімназії №10 був проведений Тиждень 

англійської мови, присвячений офіційному закриттю Року англійської мови в 

Україні. 

В рамках тижня було проведено багато різноманітних заходів, які 

удосконалювали знання, уміння та навички, отримані на уроках англійської 

мови, розширювали світогляд та ерудицію учнів; розвивали їх творчі 

здібності, самостійність, естетичні смаки; виховували любов й шанування 

людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається, а також формували 

вміння концентрувати увагу, логічно викладати думки, заохочувати учнів до 

роботи над собою; виховувати інтерес до вивчення англійської мови. 

Протягом тижня були проведені такі заходи:  

У понеділок, 12 грудня, відбулася загальношкільна лінійка, присвячена 

відкриттю Тижня англійської мови. На ній було оголошено план заходів на 

тиждень. Керівник ШМО вчителів англійської мови Акулова С.В. виступила 

із повідомленням на тему “Важливість вивчення іноземної мови у сучасному 

світі”. 

Учні 5-11 класів прикрасили гімназію яскравими, змістовними 

стінгазетами.  

 

 



Діти підійшли до виконання завдання старанно, творчо та оригінально. 

Вихованці гімназії поглиблено вивчають англійську мову, тому вільно 

спілкуються між собою, розуміють один одного, заохочують своїх друзів до 

вивчення мови. 

 Цікаво пройшла  конкурсна програма для учнів 9-11 класів «Англія 

очима українських школярів», яку підготувала вчитель англійської мови 

Акулова С.В. разом зі своїми вихованцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вівторок, 13 грудня, було оголошено Днем країнознавства. 

Учні 7-8 класів взяли участь у конкурсі «Чи знаєш ти 

Великобританію?», який провела  вчитель англійської мови Кірсанова М.І. 

Головною метою проведення цього заходу  є підвищення мотивації серед 

учнів до вивчення іноземної мови в школі, розширити знання учнів про 

культуру країни, мова якої вивчається, формувати лінгвокраїнознавчу 

компетенцію школярів. Крім того, учні співпрацюють в командах для 

досягнення спільної мети, а також  навчаються конкурентоспроможності та 

впевненості у своїх силах та знаннях.   



 

 

 

Учні 5-6 класів захопилися ігровою програмою  «Відгадай героя». За 

допомогою ігор діти вдосконалювали навички читання, аудіювання та 

говоріння, розвивали логічне мислення, пам’ять та увагу.  

 

 

Хто ж не любить подорожувати? Учні 9 класів запросили друзів 

здійснити відео-подорож «Прогулянка по Лондону». Під час екскурсії 

ознайомилися з визначними місцями, захоплювалися краєвидами Лондона, 

багато нового дізнались про його історичне минуле. 

 

  



 

14 грудня – було оголошено Днем англійської мови. З усіх куточків 

гімназії звучала англійська, милозвучна та співуча. Вчитель англійської мови 

Малінська Наталя Ільдарівна гостинно запросила колег гімназії та вчителів 

міста на відкритий урок англійської мови у 8-А класі «Музика у моєму 

житті». Учні демонстрували міні – проекти своїх музичних вподобань, 

показали високий рівень знань, вільно спілкувались з аудиторією, брали 

інтерв’ю у гостей заходу. Було дуже цікаво та пізнавально.  

А у холі гімназії проходила презентація літературної газети «Пам’яті 

Шекспіра присвячується…», всі бажаючі мали можливість ознайомитись з 

життям видатного англійського драматурга.  

 

Учні 5-9 класів взяли участь у конкурсі читців англійської поезії.  

Головною метою проведення  конкурсу було підвищення мотивації серед 

учнів до вивчення іноземної мови, розвиток в учнів навичок слухання та 

говоріння, зокрема декламування віршів іноземною мовою, розвиток  

інтересу до творчості, логічного мислення та пам'яті. Справжні артисти 

підкорювали серця глядачів, вчителів та батьків. 

У четвер, 15 грудня, усі охочі мали змогу завітати на музичне шоу та 

заспівати свої улюблені пісні англійською мовою. Гарно оформлена зала, 



учні у костюмах, звідусіль лунають пісні, танці.  Це був справжній гала- 

концерт «English for you and for me». 

 

 

А у п’ятницю, 16 грудня,  було підведено підсумки Тижня англійської 

мови та відзначено найактивніших учасників заходів.  

Тиждень англійської мови завершено.   Святкова атмосфера в школі 

сприяла успішній реалізації всіх наших спільних задумів.     Кожен день був 

особливим.  Вчителі англійської мови разом зі своїми вихованцями створили 

справжнє свято – свято знань, краси та гармонії. Всі заходи були надзвичайно 

цікавими, насичені активною працею і добрим позитивним настроєм.  
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