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Зробимо  життя  яскравим! 

Я з тобою дихаю, Вкраїно, 

І збираю разом врожаї, 

Прокидаюсь вранці солов’їно, 

Обіймаю ріки і гаї. 

Я з тобою мрію, Україно, 

Про квітучу долю молоду, 

За доньку молюся і за сина, 

І за цвіт щедротний у саду. 

Я з тобою плачу, Україно, 

Аж до болю стиснувши струну, 

І кричу у розпачі чаїно, 

В сотий раз проклявши цю війну… 

Я з тобою вірю, Україно 

В світлий день і мирні небеса, 

Щоб всміхались кетяги калини 

І бриніла радісно роса! 

Я з тобою квітну, Україно, 

Набираюсь мудрості і сил, 

І в обіймах тішуся родинно 

В жовто-синім сяєві вітрил  

     Інна  ГОНЧАР  
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Не дивіться на Україну,  

як на землю своїх батьків.  

Дивіться на неї,  

як на землю своїх дітей. 

 І тоді прийдуть зміни... 

 Святослав Вакарчук. 

  У духовному й політич-

ному житті кожного на-

роду є події й роки, які 

назавжди входять в його 

історію, свідомість, ви-

значають характер буття, 

місце й роль у світових 

цивілізаційних процесах. 

Ми також маємо нашій  в  

історії такі події, що пе-

ред усім світом засвідчи-

ли прагнення українсько-

го народу до вільного, 

щасливого, заможного 

життя. А рік той – тисяча 

дев’ятсот дев’яносто пер-

ший. 

     24 серпня 2016 року 

виповнилося 25 років з 

Дня проголошення Укра-

їни незалежною держа-

вою. Однак усі ці роки 

нашій країні доводилося 

боротися за свою свобо-

ду, мову, ідентичність. 

Сьогоднішній день Неза-

лежності Укра-

їни  -  це  ре-

зультат тисячо-

літньої бороть-

би українського 

народу за право 

мати свою наці-

ональну держа-

ву, яка повинна 

стати запору-

кою успішного 

культурного   та   полі-

тичного розвитку сус-

пільства.  

      За 25 років з дня про-

голошення незалежності 

Україна пройшла непро-

стий шлях. Українці пе-

режили розпад СРСР і 

відчули всі негативні 

наслідки руйнації радян-

ської імперії. Та це не 

зупинило їх, і вони впер-

то продовжували розбу-

довувати свою державу. 

Україна ухвалила свою 

Конституцію, всі необ-

хідні державні атрибути. 

В 1996 році з’явилася 

українська на-

ціональна ва-

люта – гривня.  

Поступово, зав-

дяки своїм ус-

піхам у різних 

сферах життя, 

на міжнарод-

ній арені Укра-

їна ставала 

більш пізнава-

ною.  

   Українці дві-

чі за цей період виходили 

з масовими акціями про-

тесту проти чинної влади. 

Помаранчева революція і 

Революція гідності стали 

дійсно переламними мо-

ментами в історії держа-

ви. Сформувалися актив-

не громадянське суспіль-

ство та українська полі-

тична нація.  

      Війна,  яка  полихає  

на  нашій  землі,  ще  раз  

підтверджує  волю  украї-

нців  до  збереження   не-

залежності   власної  дер-

жави.  Засвідчує,  силу  й  

могутність  українського  

народу,  його  здатність  

захищати  свою  землю та  

свої  національні  інте-

реси.  Україна  ще  зовсім  

молода  держава, і  яким  

буде  її  майбутнє  зале-

жить  від нас,  українців.   

Пам'ятайте  про  це! 

         Бондаренко  Н.В., 

  вчитель української  

 мови  й  літератури 

ВЕСЕЛКА  



Головна  новина:    Розпочався    новий     2016-2017    навчальний    рік 

 Швидко й непомітно  про-

майнуло  веселе,  ласкаве  літо,  яке  

ще  довго  буде  зігрівати  нас   

своїми  незабутніми  спогадами.   

Легкий,  поки  що  вітерець, перші  

пожовклі  листочки  нагадали  нам 

про  осінь.  А  разом  із  нею  й  про  

школу.  1 вересня в школі відбулося  

урочисте свято, присвячене Дню 

Знань.   Пролунав   перший  дзво-

ник,  який    сповістив  про  початок   

нового  2016—2017  навчального  

року.  Школа відчинила свої двері  

для  42 маленьких першокласників,  

які  трохи  з  острахом,   але  з  вели-

чезною  цікавістю  переступили  

поріг  нашої   школи. Класні керів-

ники 1-9 класів доклали максимум 

зусиль,    щоб     перший    урок діти 

пам’ятали   якомога довше, адже  

він був присвячений 25-й річниці 

Незалежності   нашої  України.  В 

1—4 класах  тема  уроку  звучала  

так: «Це наше і це твоє», в  5—9  

класах    уроки пройшли  за  темою  

“Від незалежності до сучасності». 

Шановні колеги, учні, батьки вітає-

мо Вас зі святом Першого дзвоника  

та  початком  нового  навчального  

року!  

       Все  залежить  від  нас!!! 
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Школа — це мастерня, де 

формується думка підростаючого 

покоління,   треба міцно тримати її 

в руках,   якщо не хочеш випустити 

з рук майбутнє.  

А. Барбюс  

      Шкільні 

роки — це 

завжди дуже 

яскраві події в 

житті кожної 

людини.   Я  

дуже   люблю   

позаурочний 

час, коли учні можуть  повністю   

відкритися, показати всі свої тала-

нти,  відпочити душею.  

     В нашій школі вогник творчос-

ті роздмухує дитяча організація 

«Хвиля». «Хвиля» – це цікавий 

світ, це добрі й  корисні справи, це 

той ключик, що дає можливість 

кожному розвивати свої інтереси, 

самореалізуватися. Головною ме-

тою роботи нашої дитячої органі-

зації - є виховання сучасного ліде-

ра. Тут  кожна дитина розвиваєть-

ся як індивідуальність,  яскрава 

особистість. На початку навчаль-

ного року був обраний новий кері-

вний склад  організації, куратори,   

а також учасники секторів. Учнів-

ське самоврядування в нашому 

закладі являє собою триступеневу 

структуру:  

   -  молодша ланка – 1-4 класи; 

   -  середня ланка – 5-9 класи; 

   - старша ланка – 10-11 класи 

(тимчасово не працює). 

    Вищим органом учнівського 

самоврядування  в нашій  школі  є  

Рада, на чолі з лідером та його за-

ступником. В організації діє шість 

секторів за різними напрямками: 

милосердя, навчання та дисциплі-

ни, журналістики, дизайну, спорту 

та фізичної культури та культма-

совий сектор. Всі учні школи є 

членами «Хвилі». А що ж з пер-

шокласниками, які щойно перес-

тупили поріг школи?    
  (Продовження  на стор. 3) 



     Ярмарок -  це не тільки смачна 

їжа,  гроші,   а й приємний настрій 

та благодійність . Цього  року 

шкільний ярмарок  розпочався  із  

параду  вишиванок.  Наш   шкіль-

ний  майданчик  розквів  яскрави-

ми  барвами   вишитих  україн-

ських    сорочок.  Учні  у  виши-

ванках    під  оплески  глядачів  

урочисто  пройшли  по  колу ,   а  

потім  зробили  спільне   фото,  яке  

ще  раз  засвідчило,  що  прихиль-

ників  традиційного  народного  

одягу  в  нашій  школі   стає все  

більше. 

    Сам  ярмарок   був  традиційно   

щедрим на    солодощі,    фрукти 

та овочі.  Кожний клас   зміг  пока-

зати  багатий стіл,  святково при-

крашений та смачний.  У святі 

брали   участь учні   школи, а та-

кож батьки та вчителі.   Яр-

марок   був  благодійним,  

тому  всі  разом  ми  зробили  

добру  справу,  а   отримані 

кошти підуть на різно-

манітні акції: "Ветеран", 

"Від серця до серця",  

"Допоможи другу",  "Дітям 

Чорнобиля" тощо.  Також на ці 

кошти будуть придбані грамо-

ти  та  подарунки  для учнів 

школи - переможців олімпіад, 

шкільних та міських конкурсів.   

               Попроцька  О. (9—Б кл.) 

 Ярмарок -  це не тільки смачна їжа... 

 З життям шкільного об’єднан-

ня, наймолодших знайомить актив 

самоврядування, під час урочисто-

го прийняття їх до лав дитячої ор-

ганізації.  Кожен клас обирає на-

зву, девіз.  Президент школи разом 

із своїми помічниками пов’язують 

дітям емблеми, які означають, що 

вони є членами шкільної родини, 

тобто, шкільної організації 

«Хвиля».  

Наша  дитяча  організація  

«Хвиля»  входить  до  складу  місь-

кої   дитячої   організації «Доля». 

Міська організація проводить   ба-

гато  різноманітних  заходів, серед 

них: «Битва Хорів», «Чарівна укра-

їночка», військово-патріотична гра 

«Джура»,   інтелектуальна гра «Ві-

дун»,   «Лідер року» тощо.   Наша  

школа  завжди  бере  активну  

участь  у  цих  

заходах,  тому в  центрі позашкіль-

ної роботи зі школярами та молод-

дю, наша організація входить до 

десятки   кращих.  

Цікавим   є  також  позакласна  

робота,  яка  проводиться  в  нашій  

школі.   Вже  традиційними  стали  

для  нас  такі  свята,   як   «Масля-

на», «Ваше  Величносте,  Жінко!»,  

«День   здоров’я».   А  цього  року  

ми  хочемо  ще  започаткувати   й  

нові   традиції.     Це «Halloween»,  

конкурси краси,  творчості,  «Про-

би пера» тощо.   Звичайно,   біль-

шість заходів направлені на патрі-

отичне виховання учнів.   Ми,  як 

ніхто інший,   розуміємо,  що на-

род, який не знає  свою історію,   

приречений на загибель.   Ми па-

м’ятаємо   свою історію  та  самі  

намагаємося    зробити  все,  щоб  

наше    життя      було    цікавим  та   

яскравим.                                                                                                                                                                                                        

Я  впевнена,  що  наше  життя в  

школі,  як  і  наше  майбутнє,  май-

бутнє  нашої  держави  в  наших  

руках.   Отже, для того, щоб руха-

тися далі,  щоб  змінювати  наше  

життя  й  залишатися в лідерах, 

треба брати активну участь  у  най-

різноманітніших  конкурсах  та  

заходах    і, звісно, ставити перед 

собою мету - перемогти.  Все  зале-

жить  від  нас!!!  

 Волошина  Валерія,  Президент  

ШДО “Хвиля” 
Стр. 3 

Все  залежить  від  нас!!!   (Продовження) 

Зробимо  життя  яскравим! 



   Почався  новий  навчальний  рік.    

А  разом  із  ним  завирувало в  

нашій  школі  й  спортивне   життя. 

З 5 по 9 вересня в школі пройшов   

Олімпійський тиждень.   А  8  ве-

ресня   було  проголошено  Днем  

здоров’я.    Того  дня  були  прове-

дені спортивні естафети, змагання  

з футболу   та  піонерболу, конкурс  

 

 

 

 

Надзвичайно  цікаво  цього  року  

пройшов  і День  туризму.  Це  був  

туристичний   квест,  в якому взяли  

команди  5 - 6 класів   та  7 - 8 кла-

сів, а учні 9 – А  та 9 –  Б  класів  

змагалися  із  командою вчителів.  

     Команди змагалися  в  спритно-

сті та кмітливості,  витривалості та 

вмінні розкладати багаття.     Всі  

учасники  квесту  засвоїли  головне   

правило туристів - взаємодопомога 

Адже лише маючи дружнє плече 

малюнків на асфальті «Ми за олім-

пійський рух», рухливі ігри. Дівча-

та 4-9 класів у подарунок  пере-

можцям підготували спортивний 

флешмоб,  а закінчилося спортивне 

свято виконанням учнями школи 

гімну дитячої організації «Хви-

ля»...  Тож  всі дійно  розважилися  

та  покращили  своє здоров’я. 

    9 вересня учні    шостого  класу  

Кушнір  Катя  та  Бичков  Назар  

взяли  участь  у  Єдиному  місько-

му  Олімпійському    уроці.   Під  

 поряд, можна досягти будь-яких 

висот не лише в походах, а й у  

житті.  

               Денищук  Ю.Ю., вчитель  

                            математики 

час  якого вони   у  складі  команди    

“Олімпік”  посіли  І  місце.  Вітає-

мо  з  перемогою! 
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