
Головна  тема:                                                   
Зустрічаємо  Новий  2018  рік!!! 
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     Зробимо  життя  яскравим! 

Снігурчик прилетів  

червоногрудий 

та й сніг клює.  

Біда його жене. 

О місяць грудень, 

добрий місяць грудень! 

У тебе в грудях  

серце крижане.  

                Ліна Костенко 

 

Титани  знань! 2 

Миколайчики  військо-
вим! 

2 

«Любіть  Україну...» 3 

Мовний  калейдоскоп 3 

Чим  займаються  в  
ГПД... 

4 

Як   ми   готувались  до  
Нового року 

4- 5 

Дарунки        від          Ми-
колая 

5 

Новорічне інтерв’ю 6 

   Грудень 2017 

  Випуск  №  4 (17)     

ВЕСЕЛКА 

    Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календар-

них свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно 

відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люб-

лять  і  з нетерпінням чекають люди. 

    Незважаючи на те, що Новий рік - одне з небагатьох свят,        
що об`єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували й 

існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова атри-

бутика.  

    В  Україні традиція новорічного святкування має особливо не-

просту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували 

новий рік і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2 рази.   Свої  

традиції  є  й  у  нашої школи.  Про  них у  грудневому   
номері  нашої  газети. 

 Коли проб’є дванадцята година, 

І старий рік зустрінеться з Новим, 

Хай пощастить і Вам, і всій родині, 

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви! 

Хай казку принесе на крилах вечір, 

І казка щоб затрималась на вік, 

І під ялинку щоб чарівні речі 

Приніс Вам щедрий дядько Новий   

                                                     рік! 

Читайте  у  випуску: 



Миколайчики  військовим! 
    Напередодні  Дня  Святого  Миколая  учні  нашої  школи  зібрали  

подарунки для  наших  захисників.  Зібрані  подарунки  були  передані  

лисичанським  волонтерам  Юрію  Шибкову та  Петру  Гуртовому й  

доставлені  військовим.  Юрій  

Шибков, передаючи вітання  від   

них,  зазначив: “Ради этих детей 

наша борьба. Огромное спасибо, 

от солдат с передовой.”    

        Дякуємо  усім, хто взяв 

участь  у акції. 

                         Бондаренко Н.В.,  

          учитель  укр. мови 

Стр. 2 
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Титани  знань! 
8 грудня до нашої  школи  за-

вітали    керівник спілки вете-

ранів АТО Луганщини  Артем  

Коваленко та один із учасни-

ків цієї ж спілки Тарас Пере-

мишнєв. Наші гості змогли 

поспілкуватися із учнями 9 

класу. А також взяли участь у 

заході, присвяченому Дню 

Збройних сил України. Це бу-

ла інтелектуальна гра «Титани 

знань».   Атовці   разом із вчи-

телями школи створили ко-

манду «Захисники». Їм проти-

стояли команди учнів 7 класу 

«Убойна сила» та учнів 8 кла-

су «Патріоти». Команди пока-

зали свої знання з історії та 

культури України, а також свої 

здібності в малюванні. З неве-

ликим відривом у конкурсі    

перемогла команда 

«Захисники».  

Протягом заходу учні школи 

щиро вітали гостей із святом: 

читали вірші, співали пісні, 

танцювали. А також подару-

вали їм малюнки та сувеніри. 

Артем Коваленко та Тарас 

Перемишнєв в свою чергу по-

дарували школярам книжеч-

ки Дмитра Павличка 

«Пам’ять».  

   Зустріч  вийшла   цікава  та  

змістовна.  Команди показали   

свій  розум,  кмітливість,  

вміння  працювати  в  коман-

ді  та  бажання  перемогти.  

Дякуємо  всім  учасникам,  а  

також  Владі  Володимирівні  

й  Світлані  Миколаївні  

за  цікавий  захід!!! 



 

«Любіть  Україну...» 

«Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов'їну…» 

    Ці рядочки нашого земляка 

Володимира Сосюри найчасті-

ше звучали під час  конкурсу 

читців творів поета, який відбу-

вся 15   грудня  в нашій  школі. 

Участь у  конкурсі  взяли  учні  

з 1  по  10  клас.   Вони  читали 

вірші поета, демонстрували ма-

люнки до його творів, згадували 

відомості про життя  Сосюри  в 

нашому місті.   Учніі  школи  

знають, що Володимир Сосюра  

 

 

 

 

 

 

 

жив у нашому мі-

сті, ходив по тих 

же вулицях, де 

ходимо ми, навча-

вся в нашій шко-

лі, яка тоді була в 

будівлі колиш-

нього управління 

Содового заводу, 

а з 14 років був 

змушений працю-

вати на Содовому 

заводі. І шкода,  

що зараз ця будівля зруйнова-

на…  

     

Любов до Батьківщини почина-

ється з любові до свого міста, до 

своєї річки, до рідної землі…. 

Тож пам’ятаймо поета, який так 

любив свою землю, свою Украї-

ну. І хоч нелегкою була доля 

поета в тоталітарній державі, 

але він зміг сказати, вголос ска-

зати: «Любіть Україну… Для 

нас вона в світі єдина, одна…».    

      Переможці  конкурсу  візь-

муть  участь  у  міському  етапі.  

Тож  бажаємо  їм  перемоги. 

                         Бондаренко Н.В.,  

               учитель  укр. мови  

й літератури 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

   Мовний  калейдоскоп 



Для  багатьох   учнів  початкової   

ланки   школа – це  не  лише  уроки,  

але й   група  продовженого  дня.    

Після  уроків  школя-

рики  залишаються   

в  школі. 

      Чим  же  вони  

займаются? Про  це  

нам  розповіла       

вихователь ГПД     

Ломова М.В. 
 

   Жизнь группы продленного дня  

для 1-2 классов проходит под деви-

зом: 

В группе нашей школы  

                                 мы не скучаем. 

Много новых знаний здесь  

                                     получаем. 

“Делу  -  время,  потехе – час”, - 

Это сказано в пословице про нас, 

Чтобы вежливыми,  добрыми  

                                      быть, 

учимся в группе нашей дружить. 

В потехе и добрых делах нам  

                                          нужно 

Быть вместе всегда.  

Весёлыми и дружными.  

День начинается с приема детей 

в  группу. В это время я корректи-

рую внешний вид детей, их настро-

ение, выясняю причину отсутствия. 

Мы готовим рабочее место для за-

нятий во вторую смену,  дети на-

учились готовить рабочее место по 

расписанию предметов. После под-

готовки рабочих мест я знакомлю 

детей с планом работы во второй 

половине дня, а так же проводим 

дидактические игры. Дети с удо-

вольствием играют в игру   « Мага-

зин», «Перекресток» и другие. 

После подготовки рабочего мес-

та у нас начинается подготовка к 

обеду. Дети научились мыть руки 

перед употреблением пищи,  нау-

чились правильно вести себя в сто-

ловой, акуратно употреблять пищу, 

оставлять после себя чистый стол. 

 С 14.00 по 15.30  у нас начина-

ется спортивный час.  Детвора  с 

нетерпением его ждет,  чтобы по-

играть в любимые игры:   «Третий 

лишний»,  «Паровоз», «Мыше-

ловка», «100 друзей»,  футбол,  ба-

скетбол   и другие. Подвижные и 

спортивные игры укрепляют здо-

ровье,  дети отдыхают после пер-

вой смены и находятся на свежем 

воздухе. 

Очень ответственный режим-

ный момент - самоподготовка.  В 

это время дети самостоятельно вы-

полняют домашнее задание на ре-

зультат, закрепляют и обобщают 

знания, полученные на уроках.  

Учащиеся  первых классов в это 

время работают по карточкам для 

развития логического мышления и 

мелкой моторики.  

Во время самоподготовки дети 

научились укладываться в опреде-

ленный отрезок времени,  самос-

тоятельно находить домашнее за-

дание в учебнике, читать и осо-

знавать 

его, само-

стоя-

тельно 

выпол-

нять, де-

лать са-

моанализ 

своих 

работ, 

выпол-

нять 

опрятно. 

Очень интересно у нас проходят 

воспитательные часы, а так же уча-

стие в школьных мероприятиях.   У  

нас  прошли  такие  воспитатель-

ные  часы: «Мой город – Лиси-

чанск»,  «Вернем Земле чистоту»,  

Веселые оригами (работа с  цвет-

ной      бумагой), «Кто  такие   по-

жилые  люди?», «Составление ре-

жима школьника». 

Дети с удовольствием приняли 

участие в школьном мероприятии  

«Козацкому роду нет переводу», 

где  выступили с песней «Ой есть в 

лесу калина» 

Деятельность учащихся в свобод-

ное  от уроков время должна быть  

привлекательной и соответствовать 

разносторонним интересам ребен-

ка.  Именно  над этим  я и работаю. 
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Чим  займаються   в  ГПД... 

Ми, учні 5 класу, дуже чекали   

свято Новий рік! Тому почали го-

туватись, мабуть, ще з вересня. 

Але справжня новорічна підготов-

ка розпочалась у грудні, коли ви-

пав перший сніг,  і надворі стало 

зимно й святково. 

                               

Звісно, не обійшлося без допомоги  

дорослих -  батьків та класного 

керівника. Тож ми, як справжня 

родина, разом прикрасили нашу 

класну кімнату. Байдужих не було. 

Кожен приніс  із дому якусь при-

красу до свята: чи то мішуру, чи 

ялинкову іграшку, чи сніжинку, 

зроблену власноруч. Шуйма Єв-

ген, Саблін Вадим, Мустафа Назар 

принесли таку гарну мішуру! Ма-

тусі Боровських Марина Сергіївна 

та Ронжина Олена Миколаївна бу-

ли головними дизайнерами нашого 

класного проекту! 
Продовження  на с. 5 

Стр. 4 

Як  ми  готувалися  до  Нового  року 



 

Дарунки        від          Миколая 

Хай Миколай у вишиванці  
Розбудить подарунком вранці,  

І принесе у Вашу хату  
Добробут, радості багато.  

Розбудить приспані надії,  
Зернятко щастя хай посіє.  

Зігріє гумором, любов'ю,  
І принесе усім здоров'я!!! 

Чарівне, казкове свято завітало 
19. грудня до нашої школи. Діт-

лахи чекають цього дня із не-
терпінням. Що подарує їм 
Святий Миколай - солодощі чи 
різочку? Про це йшлося у ви-
ставі, яку підготували для 
школярів пільгової категорії 
учні 7 класу. Діти дивилися 
виставу, гралися, співали піс-
ні. А потім Святий Миколай 
подарував їм солодощі.  

Дісталися подаруночки й малю-
кам, які наступного року ста-
нуть першокласниками. Їх теж 
запросили на свято. Ніхто не 
залишився без смаколиків. Усім 
було цікаво й весело.  

Чудовим продовженням свя-
та стали пісні, які підготували 
учні 1- А та   2 – Б класів. 

(Продовження. Початок  на с. 4) 

Прикрашати клас було дуже 

весело, адже це створило справ-

жню святкову атмосферу в ка-

бінеті. 

  У вівторок 19 грудня  до нас 

завітав Святий Миколай, який 

приніс усім без винятку солодо-

щі,  навіть учням, які мали не 

дуже гарні оцінки. Недарма ж 

кажуть, що це найдобріший до 

дітей святий.  Класний керівник  

Юлія  Юріївна  розповіла, що Свя-

тий Миколай існував насправді і 

головним для нього було ділитися 

усім, що мав. 

Тому й ми маємо пам’ятати, 

що головне в Різдвяні  та Новоріч-

ні  свята -це дух єднан-

ня та бажання ділитися з тими,  

хто поруч. Ми не забули також 

прикрасити коридор школи.  Усі 

прикраси ми виготовили самі: це й 

сніжинки-балеринки, і зірочки, і 

звичайні сніжинки з паперу для 

вікон. Дуже гарні зірочки зробили 

Колеснікови Льоша та Діма. Саш-

ко Болгов, Косман Данііл, Шень-

карук Софія, Євсєєва Олександра 

та Охременко Настя прикрашали 

вікна. Манойліна Поліна зробила 

балерин, Сорокіна Аліна, Мирос-

лава Тремполець  та Ронжин Ми-

кита «посадили»  «справжню» 

ялинку з мішури на дверях. 

Попереду в нас шкільний кар-

навал, кожен вже обрав образ,  у 

якому з’явиться, але поки що це 

секрет, адже маскарад  для того й 

існує,  щоб бути сюрпризом.  

А ще нас чекає дискотека в кла-

сі з солодощами та конкурсами.  

Тож дуже чекаємо  на  свято!  
 Шенькарук Софія  (5  клас) 

Стр. 5 

Зробимо  життя  яскравим! 

ЯК     МИ      ГОТУВАЛИСЬ      ДО    НОВОГО     РОКУ 
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НАД  ВИПУСКОМ  ПРАЦЮВАЛИ: 

                               Головний   редактор:     Бондаренко Н.В.                  

                      Фотоматеріали:   Бондаренко Н.В.,  Азарова  С.М. 

           В ГАЗЕТІ     ВИКОРИСТАНІ  МАТЕРІАЛИ  Й  СВІТЛИНИ,   НАДАНІ   

                  КЛАСНИМИ    КЕРІВНИКАМИ,    ТА      З    ІНТЕРНЕТУ. 

Напередодні Новорічних 

свят я як активістка дитячої ор-

ганізації «Хвиля» вирішила 

зробити дещо цікаве для вчите-

лів нашої школи. Це мало бути 

щось новеньке та не схоже на 

звичайні привітання чи плака-

ти. Тож я вирішила поспілкува-

тися із вчителями і, звісно, зро-

бити цікаві світлини. За пора-

дою, як краще оформити свою 

роботу, я звернулася до  нашо-

го педагога - організатора Заго-

руйко В.В. Вона й  допомагала 

мені  в процесі створення газе-

ти.  

Всього я опитала 8 вчителів. 

Питання  були не складними, 

але змушували посміхнутися.  

Наприклад, у  Світлани Мико-

лаївни я запитала: Як краще 

добиратися до школи взимку: 

лижі, санчата чи якийсь інший 

транспорт?» Вона  порекомен-

дувала: «Коли немає снігу - на 

роликах, а коли сніг – на пові-

тряних кульках». Ну що ж, 

спробуємо! 

А з відповіді Ірини Анатолі-

ївни, ми дізналися, що вона 

буде святкувати Новий рік в 

родинному сімейному колі та, 

звісно ж, у теплому костюмі.  

Не оминула я й нашого кла-

сного керівника Віолетту Ва-

лентинівну. Її я запитала, чи 

вірить вона в Діда Мороза й 

чому? На що вона відповіла: 

«Вірю, тому що він із дитинст-

ва   приносить мені подарунки. 

В цей час я стаю маленькою 

дівчинкою з бантиками і поруч 

зі мною мама,  мені стає так 

світло, тепло,  і радість напов-

нює мою душу».   Я розумію  й  

розділяю  думку  своєї вчитель-

ки. Адже  це наскільки тепле 

свято, що завжди поруч хо-

четься бачити батьків.  

    А от Влада Володимирів-

на порекомендувала, не сиді-

ти біля екранів телевізорів, а 

весело провести це свято. На 

її думку,  воно не терпить 

нудьги. А ще педагог-

організатор порадила купити 

смачненьке (для неї це ман-

дарини) та не забувати про зо-

внішній вигляд, адже вигляда-

ти потрібно гарно завжди! 

Звісно, хотілося почути 

щирі побажання й від директо-

ра школи - Зінаїди Михайлів-

ни. Ось,  що  вона  сказала, 

звертаючись  до  вчителів  та  

учнів  школи: «Щиро вітаю 

Вас та Ваші родини з Новим 

2018 роком! Бажаю кожному з 

Вас  міцного здоров’я, творчос-

ті та наснаги. Окремі побажан-

ня учням школи -  успіхів у на-

вчанні, спортивних досягнень 

та творчих перемог. Нехай у 

Новому році всі мрії здійснять-

ся, а Рік собаки принесе всім 

нам мир!»  

Під  час  інтерв’ю були 

зроблені селфі- фото з вчителя-

ми, аби газета стала ще яскраві-

шою. Я думаю, що впоралася із 

завданням. Поспілкувалася з 

улюбленими вчителями, покра-

щила настрій собі й усім, хто із 

задоволенням переглядатиме   

мою газету.  

З Новим роком,  друзі!  Не-

хай  здійсняться  усі  наші  ба-

жання!!! 
Сиротіна Анастасія,  

(9 клас)  

НОВОРІЧНЕ   ІНТЕРВ’Ю 


