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КАЛІЄВСЬКОЇ ОЛЬГИ 
СЕРГІЇВНИ





Народилася в м.Умані 5 червня 2008 року.
Моя сім”я -тато,мама та молодша сестричка Іринка.У мене є дві 
бабусі та дідусі. Моя родина дуже дружня. Ми піклуємось один про 
одного, багато часу проводимо разом.

Впевнена, що мою сім”ю 
поважають за вихованість та 
доброту.



Для мене НВК № 1- це маленька країна, наповнена світлом, добром та 
любов”ю. Щоранку я з радістю йду до своєї школи, де мене чекає мій 
найкращий друг - вчителька,Тамара Іванівна Вдовиченко.Головне моє 
досягнення це те, що я на відмінно навчаюся. Тамара Іванівна навчила 
мене писати, читати, розв”язувати задачі та приклади, спілкуватися з 
іншими вчителями та однокласниками. Багато чому мені ще треба 
навчитися. 



Я дуже допитлива, багато чим цікавлюсь. Часто ставлю питання батькам, 
на які вони не завжди можуть відповісти. Я намагаюсь і сама знайти 
відповіді на свої питання у книгах. Моє основне захоплення - читання. 
Наведу приклади моїх улюбленних авторів: Роальд Дал, Джеремі Стронг, 
Джоан Роулінг, Галина Вдовиченко та Сашко Дерманський. Прочитання 
книг допомагає вільніше спілкуватися.



Для будь-якого школяра важливо почуватися успішним, отримувати похвалу 
вчителів та батьків. Для цього потрібно багато працювати. Не варто 
засмучуватися у випадку невдачі. Важливо розуміти свої помилки і наступного 
разу все вийде. Важливою умовою успішного навчання є дисципліна та 
дотримування режиму дня. Без звички виконувати все швидко та 
добросовісно в подальшому буде дуже важко. Я намагаюсь багато встигати та 
вірно організовувати свій день. Після уроків ходжу на такі гуртки: настільний 
теніс, бісер, акробатика, хореографія, малювання та студію танців “Крок 
вперед”. Завдяки своїм захопленням я стала більш впевнена в своїх силах. 
Здобула медалі, грамоти, дипломи за призові місця. Брала участь у багатьох 
фестивалях, конкурсах та змаганнях.









Дуже полюбляю подорожі та екскурсії. Після яких залишаються незабутні 
враження! Беру активну участь у шкільних заходах.



Я поки ще не вирішила 
ким хочу бути. Але 
головне для мене бути 
корисним своїй сім”ї, 
своєму місту та своїй 
рідній Україні!


