
1. Книжкова виставка «Вересень дітей збирає»  
Шановні колеги- педагоги, учні та батьки! 

Шкільна бібліотека щиро вітає Вас із Днем знань та 
початком нового навчального року! 

Бажаємо, щоб новий навчальний рік став ще одним 
кроком на шляху розвитку школярів, і ми змогли 
досягти всього того, що запланували. 

Шановні педагоги! Ваше завдання – виховати 
повноцінних, шанованих членів нашого суспільства, 
кожен з яких – особистість, патріот своєї Вітчизни. 

Пам’ятайте, усі перешкоди долаються силою знань. 
Могутня, процвітаюча держава починається  зі 
шкільних класів, зі спортивних залів, бібліотек та 
лабораторій.  Існує думка, що скільки книг прочитала 
людина, стільки життів вона прожила.  
    Книжкова виставка «Вересень дітей збирає» 
сформована таким чином, що кожен користувач може для себе знайти підібрати 
літературу для читання. І першачки, і чотирикласники.  
  Радимо прочитати: розповідь І. Франка «Грицева шкільна наука»  за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=641  
 

2. Тематична полиця з циклу «Пори року»: «Осінь щедра, осінь золота». 

  Скільки змін в природі несе з собою осінь. І радіє око людини від буйства золотого 

вбрання дерев. Стають пустими 

поля,  рідше чується пташине 

щебетання, сумно відгукуються 

крики перелітних птахів. Голими і 

прозорими стають садки. Все 

частіше нависають важкі темни 

хмари, йде надокучливий дощ. Холодні вітри, наче дихання північної сторони, 

несуть перший сніг, перші морози. Місяць, другий - і далеко пішло тепле літо. 

Настала глибока, пізня осінь. Зображенню осені присвячено дуже багато різних 

творів і живопису,  і музики, і літератури. Темачтична поличка пропонує підбірку 

літератури до теми осені. Радимо прочитати: вірш В. Сосюри за посиланням 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=307  

3. Постійно діюча виставка «Свою Україну любіть». 

  Наша улюблена Батьківщина на виставці представлена підбіркою літератури з історії, 

розвитку мовлення, традицій та звичаїв нашого народу. Як багатогранно можна 

описати Україну. Мабуть для усіх поколінь українців – і не тільки українців – Україна 

означає так багато, що навіть створюється ілюзія, ніби ми все про неї знаємо і все 

розуміємо. Та це лише ілюзія. Насправді кожен із нас бачить щось своє у образі 

Батьківщини. Для когось Вона щедра, для когось пісенна, хтось захоплюється Її 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=641
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=307


краєвидами, а хтось, навіть сьогодні, ідучи в бій з ворогом, 

про себе проговорює слова шевченківського «Заповіту». І 

частина України вже в кожному з нас. В  серці кожного 

українця живе любов до своєї країни.  

Тож «Свою Україну любіть.  

Любіть її во врем’я люте. 

 В останню тяжкую минуту.  

За неї Господа моліть». 

 

 

 

4. Тематична книжково – ілюстративна виставка: «Ми люди, поки є природа». 

Наш світ дуже великий, природа Землі різноманітна і 
багата усілякими дивинами.     

Про чудову природу світу, про її красу писали і пишуть 
більшість письменників  та поетів.  

Наші українькі митці дають нам можливість побачити 
природу нашої Батьківщини  їхніми очима. 

 "Садок вишневий коло хати" — це яскравий 
поетичний образ, за допомогою якого Т. Г. Шевченко 
оспівує красу українського села. Ліси Гуцульщини в 
Коцюбинського та Франка, степ та морське узбережжя в 
Панаса Мирного — усе це українська природа.  

Любов до рідної природи — це те, з чого починається 
любов до Батьківщини. Спостерігайте за природою, 
аналізуйте зміни в природі, бережіть її, таким чином 
виховуючи в своїй душі співчутливість, милосердя і 

доброту.  
Радимо прочитати: Г. Тютюнник «Ласочка» за посиланням: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=606 та оповідання В. Сухомлинського 
«Чого ж вони зраділи?» за посиланням: 
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2558  

 

5. Тематично-інформаційна постійно діюча поличка: «Щоб не сталося біди, 
пам’ятай про це завжди». 
   Дану літературу зібрано з метою 

донести учнями інформацію про види 

небезпеки, що можуть оточувати  

дитину в навколишньому світі. 

Перебування дитини під час пандемії,  у 

місцях значного скупчення людей, 

поведінка при пожежах, розмовах з 

незнайомцями, правилами 
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поводження на дорогах, водоймах, у лісі тощо. Формування уявлення про вплив 

поведінки на власне здоров'я та здоров'я оточуючих людей. Спонукати школярів 

до виконання правил безпечної поведінки. 

Радимо прочитати Розповідь В. Сухомлинського «Івасик та Тарасик» за 

посиланням https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2558 

 

 

6. Книжково-ілюстративна виставка : « Від букваря до енциклопедії». 

     Виставка пропонує ознайомитися з книжками, які показують школяру як 

ускладнюється процес отримання знань і інформації з 

віком. Знання починаються з букваря. І хто слабко 

опанує читання завжди буде відставати на уроках у 

школі. Далі навчання буде ускладнюватися і вчитися 

стане з часом важче. Дехто може сказати, що не всі 

шкільні знання неодмінно знадобляться. Навіщо вчити 

те, що не буде потрібним? Але проблема в тому, що, 

по-перше, всі ці знання взаємопов'язані, тобто 

пропустиш щось - і не зрозумієш чогось іншого. А по-

друге, ніхто не може гарантувати того, що якісь знання 

або навички не знадобляться. Люди міняються з часом, 

і те, що ти вважаєш неважливим зараз, може стати край 

потрібним через кілька років. 

   У школі, тобто саме зараз, учні закладають фундамент своїх знань та навичок, 

на які будуть спиратися потім. Мета виставки показати, що навчання - це 

важлива робота, це - головне завдання школярів. 

   Радимо прочитати вірш Н. Забіли «Нам треба вчитись» за посиланням: 

http://rozvyvajko.com.ua/virshi/virshi-natali-zabiloji/nam-treba-vchytys/  

 

7.  Оголошення учням 1-4 класів про участь у марафоні збереження підручників 

на 2020-2021 н.р. 

      Книги корисні й необхідні людині. А така книга як підручник - це ще й джерело 
навчальних знань. Вони допомагають нам опановувати навчання з першого класу. З 
підручником ми пізнаємо світ знань: навчаємося читати, писати, рахувати, 
спостерігати за природою та поведінкою людей - книга дає нам відповіді на тисячі 
«чому». Вона  не тільки дає нам знання, а й навчає доброті і щирості. 
      Навчальну книгу потрібно берегти ще й тому, що  нею будуть користатися менші 
учні твоєї школи, як неприємно навіть тримати в руках старі, брудні, порвані 
сторінки!  

         Книги  роблять з дерева.  І якщо ми будемо берегти книги, то збережемо       
більше лісів на планеті. 

Радимо прочитати О. Вишня «Любіть книгу» за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5087  
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