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МЕТА РІДНОЇ ШКОЛИ 
 

· Розвивaти усну мову учнів тa збaгaчувaти їхній лексикон. 

     · Нaвчати учнів українського письма. 

 Нaвчaти учнів із зрозумінням читaти українські тeксти. 

· Ознaйомлювaти учнів з грaмaтикою та грaмaтичними тeрмінaми. 

· Дати учням зaгaльнe знання історії та гeогрaфії Укрaїни. 

· Поглиблювaти духовне виховaння учнів. 

· Включати учнів до aктивної учaсті в релігійних та нaродних святкуваннях. 

· Зaохочувaти учнів до подaльшого вивчeння української мови та культури. 

· Виховувaти любов до рідної мови та бажання спілкуватися нею. 

 
Пaм’ятaймо, що нaвчaльнa прогрaмa Рідної Школи не є повторенням того, що діти вивчaють в yкрaїнській двомовній 

прогрaмі. Одночaсно, Ріднa Школа не зaміняє нaвчaння в yкрaїнській двомовній прогрaмі. Ці прогрaми доповнюють, a 

не заміняють однa одну. 

Інформація 2020/2021 
 

·   Години навчання з 9:00 до 12:00 або з 12:30 до 14:30. Просимо батьків вчасно привозити дітей до 

школи та вчасно приїзджати за дітьми після занять. 

·   Діти мають постійно приходити до школи. Відсутність в школі не звільняє учнів від виконання 

домашніх завдань. Якщо ваша дитина пропустила уроки, вона повинна довідатися про домашні 

завдання від однокласників або вчительки/вчителя. 

· Батьки повинні регулярно перевіряти домашні завдання своєї дитини та часто читати з нею. 

· В школі є збірка книжок. Kнижки можна позичити так само, як бібліотечні книжки. 

· Просимо давати дітям до школи змінне взуття в мокрий та зимовий період. 

· Перерва о годині 10:30-10:45 або 13:30-13:45.  Учні мають час на перекуску під час 15 хвилинної 

перерви. Просимо передавати перекуску для вашої дитини. Учні будуть залишатися у своїх 

класах та спілкуватися під час перерви зі своїми однокласниками. 

·     Батьки забезпечуть необхідні шкільні приладдя та пляшки з водою.  
·     Батьки щосуботи перевірятимуть учнів до школи за допомогою контрольного списку    

попереднього скринінгу COVID-19, додаток C додається, і триматимуть учнів удома, якщо вони є 

мають одні із симптомів. Батьки заберуть учнів додому, якщо у них проявляться симптоми протягом 

дня.  

· Батьки не можуть приходити до школи. Батьки можуть зателефонувати до школи за номером (780) 

474-6131 та домовитися про прихід.  

· Учні будуть використовувати 3 різних дверей для входу та виходу у визначених місцях. Починаючи 

з 8:55 ранку, учні можуть входити до школи через призначений для них вхід і прямувати до класів 

під контролем вчителів. О 12:00, вчителі виведуть учнів на вулицю до призначеногo їм місця та 

наглядатимуть за учнями поки їх не заберуть батьки. 

· Учні будуть дезінфікувати руки при вході та виході до школи та класу. Учні будуть мити руки з 

милом до перерви та після перерви. 

·    Вчителі приготують кімнати, щоб максимально підтримувати соціальнy дистанцію. Рух пo школі 

буде обмежений. 

·  Великі зібрання/ концерти будуть обмежені, поки не будуть зняті обмеження. 

·  Використання масок для учнів у передшкіллі та для учнів 3 класу нe є 

обов’язковим. Використання масок для учнів 4 та 5 класів у класах а також усіх 

працівників школи є обов'язковим, коли соціальна дистанція не є можливою. 

Учні зобов’язані будуть носити маски у всіх спільних та загальних 

приміщеннях, таких як в коридорах та туалетах. 



 

 

Шкільні Приладдя/School Supplies 

 
 
 

 
 
 
 

Кожна дитина повинна мати своє шкільнe приладдя: 
 

 1 просту 1” на 3 кільця папку (бажано без замка- блискавки) / 1 simple 1” binder (no 

zippers, please) 

 1 твердий або м'який пенал/ 1 pencil case or box 

 3 простих олівці/3 HB pencils 

 1 гумкa/1 eraser 

 кольорові олівці або тонкі фломастери/1 pkg. pencil crayons or 1 set of thin felt markers 

 ножиці /1 pair of pointed scissors 

 клей/1 glue stick  

 1 хустинки-клінекси/1 box of Kleenex 

 1 змінне взуття/ 1 indoor footwear     

 

Додаткові зошити: 
             Передшкілля: Hilroy 20 page coiled scrapbook 

   2 клас: 2 fully dotted interlined scribblers and 1 homework recording scribbler    

   3 клас:  2 Keytab scribblers and 1 homework recording scribbler 

   4 клас:  2 Keytab scribblers and 1 homework recording scribbler  

   5 клас:  2 Keytab scribblers and 1 homework recording scribbler  

               Українська мова як друга мова: 1 homework recording scribbler                                    
   

Kнижки, які можна купити в Рідній Школі: 
1 клас: - БУКВАР  М. Дейко                 $20     

   - ПЕРШІ КРОКИ   В. Макогон / Т. Денисенко   $15 

   - ЗОШИТ ПИСЬМА     $8  

   - КАТЕХИЗМ                    $5 

    

2 клас: - ЧИТАНКА 1  Іван Боднарчук        $13 

    - КАТЕХИЗМ       $10    

  

3 клас: - ЧИТАНКА 2   Іван Боднарчук         $13 

            - КАТЕХИЗМ     $10                                 

               

4 клас: - ГЕОГРАФІЯ                                             $18 

              - КАТЕХИЗМ                                                        $10 

   

5 клас:  - КАТЕХИЗМ                                                      $10 

 

Українська мова як друга мова: 

   - ПЕРШІ КРОКИ   В. Макогон / Т. Денисенко    $15 



 

 

  НАШІ ВЧИТЕЛІ 
 

РІДНА ШКОЛА  (780) 474-6131 
                                    

   Директор   п. Оля Миц    (780) 471-1709 olgamyc@hotmail.com 

    

   Катехизм          о. Данило Куць (1 кл.)     (780) 224-3372        fr.kuc@eeparchy.com 

          о. Станіслав Білий (3 і 4 кл.)    (780) 680-5518        bjelistan@yahoo.ca 

       Aннa Kpyпa (2 кл. і Передшкілля)   (780) 729-6444        annakrupa@hotmail.ca 

o. Антін Тарасенко (5 кл.)   (780) 717-5410        revtarasenko@gmail.com 

 

Передшкілля         п. Віра Лавришин   (780) 457-5094  vira.lavryshyn@ecsd.net 

 

1 клac   п. Леся  Мащак       (780) 999-2627 smashchak@yahoo.com 

 

2 клac  п. Леся Гижа      (587) 991-3473  lesia.hyzha@ecsd.net 

 

3 клac  п. Оксана Дучак       (780) 707-6635  oksana357@yahoo.com    

 

    4 клac              п. Наталя Тищук      (587) 974- 9925 nataliyatyshchuk@yahoo.com 

  

5 клaс  п. Володимир Бойчук (780) 292-0688 vlodkob@eics.ab.ca 

 

    Укр. мова як друга мова   п. Оксана Дучак         (780) 707-6635 oksana357@yahoo.com  

   

 

Кошт навчання в Рідній Школі є $275 на рік за першу дитину від родини і по $225 за кожну наступну 

дитину від родини. 

Просимо заплатити до 28 листопада 2020 poкy. Чеки адресувати до  Ukrainian Catholic Parish of St. 

George.  

 

Якщо потрібна знижка за навчання вашої дитини, або ви не в змозі заплатити, то необхідно внести 

письмову заяву на ім’я директора або поговорити з директором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            2020-2021 ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕНДАР  
 
 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 12 СЛУЖБА  БОЖА , РЕЄСТРАЦІЯ онлайн 

 19 ПЕРШИЙ ДЕНЬ НАВЧАННЯ o 9:00 

 26  

ЖОВТЕНЬ 3  

 10 ДЕНЬ  ПОДЯКИ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 17  

 24  

 31 ДЕНЬ СМІШНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОССЯ 

ЛИСТОПАД 7  

 14  

 21  

 28  

ГРУДЕНЬ 5  

 12 День Святого Миколая. Святкування у класах. 

 19 РІЗДВЯНІ  ВАКАЦІЇ -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 26 РІЗДВЯНІ  ВАКАЦІЇ -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

СІЧЕНЬ 2 РІЗДВЯНІ  ВАКАЦІЇ -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 9  

 16  

 23  

 30  

ЛЮТИЙ 6  

 13 ДЕНЬ  РОДИНИ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 20  

 27  

БЕРЕЗЕНЬ 6 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ФУТБОЛКИ 

 13  

 20  

 27 ВЕСНЯНІ ВАКАЦІЇ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ   

КВІТЕНЬ 3 ВЕСНЯНІ ВАКАЦІЇ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ   

 10  

 17  

 24  

ТРАВЕНЬ 1 ВЕЛИКОДНІ ВАКАЦІЇ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 8 ДЕНЬ КАПЕЛЮХА 

 15  

 22 ДЕНЬ  ВІКТОРІЇ  -  НЕМА  НАВЧАННЯ 

 29  

ЧЕРВЕНЬ 5  

 12 ОСТАННІЙ ДЕНЬ НАВЧАННЯ, СВІДОЦТВА та СЛУЖБА  БОЖА онлайн 

 



 

 

Рідна Школа також має свою сторінку на Фейсбуці. Обов’язково заходьте на нашу 

сторінку. 

 

Ridna Shkola Ukrainian Heritage Language School of Edmonton 

 

https://www.facebook.com/Ridna-Shkola-Ukrainian-Heritage-Language-School-of-Edmonton-

1375550732667255/ 

https://www.facebook.com/Ridna-Shkola-Ukrainian-Heritage-Language-School-of-Edmonton-1375550732667255/
https://www.facebook.com/Ridna-Shkola-Ukrainian-Heritage-Language-School-of-Edmonton-1375550732667255/
https://www.facebook.com/Ridna-Shkola-Ukrainian-Heritage-Language-School-of-Edmonton-1375550732667255/

