
Мовний табір у Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ст. №13 

З метою підвищити рівень володіння англійською мовою серед учнів, 

показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, для учнів 

Мукачівської ЗОШ I- III ступенів № 13 було створено  англомовний табір 

«Fortune Hunters», який  працював з 30.05 по 09.06.2016 року.   Табір 

покликаний спонукати школярів практично застосовувати знання з мови, 

отримані протягом навчального року. 

      60 учнів 3- 10  класів нашої школи, об’єднаних у 5 загонів мали 

змогу вдосконалювати свої мовні навики.  Кожен загін мав свою назву, девіз, 

речівку, пісню, емблему.  

Всі вчителі англійської мови школи Дубінська Н.М.,Євлова А.В.,Поян 

Н.А.,Хохол С.М.,Гереній В.А. взяли активну участь у роботі англомовного 

табору.  

Їх авданням було: 

• створення у дітей хорошого емоційного настрою, привнесення 

почуття романтики в повсякденне життя; 

• покращення комунікативних навичок вихованців на заняттях з 

англійської мови; 

• вміння використовувати іноземну мову в побуті; 

• виховання поваги до традицій та звичаїв свого народу та інших 

народів світу; 

• виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові 

знання, вміння, навички. 

Організація відпочинку передбачала різноманітність вибору заходів, 

можливість кожного вихованця задовольнити свої потреби. 

Робота в таборі проводилась згідно плану та висвітлювалась на 

спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу знайомитися з планами 

на день. Щоденно вівся фоторепортаж подій у таборі. 

Перший день табірної зміни розпочався 30 травня 2016 року, в цей день 

всі учні були розподілені по загонам. Діти ознайомилися з  режимом роботи 

та правилами поведінки в таборі. Було обрано командирів у загонах, а також 

учні розучували загонові девізи , пісні, речівки на англійській мові. Відбувся 

конкурс на кращу стіннівку – презентацію загону. Сьогодні діти встигли як 

помізкувати над першим завданням в цьогорічному таборі, так і відпочити на 

свіжому повітрі. День пройшов  ЧУДОВО! 

 

 



 
 

 
 



 
День другий 31 травня, відбулося урочисте відкриття, святкова лінійка 

«Welcome to our summer camp!» на якій було презентовано загони. Також 

діти мовних загонів отримали перші завдання: 1) створення стінгазети, яка 

фактично стає «тотемом» команди на час перебування табору та - 2) 

пошукова робота по збору інформації для створення презентацій на декілька 

тем: для наймолодших – «Food in the UK \ the USA» (про особливості їжі та 

гастрономічні вподобання англійців та американців), для учнів 6х класів – 

«Schools in the UK \ the USA» (особливості систем освіти в порівнянні з 

вітчизняними) та для найстарших вихованців – «Legends and Superstitions» 

(порівняння легенд, забобонів та ін.) День пройшов традиційно ЩЕ КРАЩЕ, 

НІЖ ВЧОРА!  



 



 

 



 

Третій день у таборі пройшов під назвою «Grandma Music 

Awards».Після традиційної лінійки, бадьорої зарядки та оголошення плану 

роботи, діти бігом сідають за тексти, тренуються у співі, переглядають відео 

(як правило, кожна команда вибрала дуже відомий музичний хіт і 

намагається відтворити його в оригінальній манері) 

Є час і відпочити під теплим червневим сонечком, АЛЕ в основному – в 

затінку і недовго, адже шоу-бізнес – світ діловий, ледацюзі в ньому робити 

нема чого! 

 



  

 
            



Четвертий день 2 червня був «День спорту». Учні беруть участь у 

різноманітних спортивних іграх, влаштовують змагання. Діти створювали 

малюнки та складали вірші на спортивну тематику. 

 

 



 

 



 

 

 

 День п’ятий 3 червня  пройшов під назвою «Presentations about Great 

Britain».  По черзі команди презентували своє бачення і свої знання з трьох 

тем: наймолодші (3-ті класи) підготували презентацію на тему «Їжа», 

розповіли про те, що спільного і чим відрізняються народи України, 

Великобританії та Америки, середня ланка (6-ті класи) продемонстрували 

свої знання, ба навіть своє ставлення до освіти. Для найстарших учасників  

задача була трохи складніша: оригінально розповісти про забобони та 

прикмети нашого та англомовних народів. 

Але всі побоювання були зайві! 

Презентації  були прекрасні! Всі отримали величезне задоволення! 

Емоції вирували! Настрій наприкінець тижня побив всі рекорди! 

  

 



 
           

 



 

 

 



 

 



 

 

День шостий - «День Денді». Діти побували на святі «Щасливе дитинство» у 

ЗОШ № 2. 



 

           День сьомий – «Producing of Video clips. Учні вчилися створювати 

власні відео кліпи та вміло презентували їх. 

 



 

 



       Восьмий день – 7 червня учні табору  із задоволенням приймали 

участь у конкурсі малюнків на асфальті «We live in Ukraine». 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

 

Дев’ятий день – «Movie club». Окрім інсценізації відомих англійських казок, 

учні також дивились мультфільми на англійській мові (зокрема мультфільми 

«Magic English»). 

 

 



 

 



 

 

 



 

        9 червня відбулося урочисте закриття табору FAREWELL CONCERT, 

 на завершення табірної зміни було проведено загально табірне свято. Загони 

презентували свої плакати, вірші, пісні та танці. Також було проведено 

конкурс на найкращий сендвіч. 

Прощання, але жодного невдоволеного – посмішки вдячності, щастя та 

задоволення власними досягненнями! 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Попрощались традиційно – в подарунок один одному лунали пісні, 

демонструвались справжні перфоманси (з танцями, відео та ін.). Подекуди 

декілька команд в одному номері, що вкотре  доводить: такий табір об’єднує 

та надихає, а отже просто необхідний нашим дітям. 

ПОБАЧИМОСЬ НАСТУПНОГО РОКУ! 

 

 

 

 


