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БЕРЕЗЕНЬ  
Трудився лютий до світанку 

І заморозив геть струмок. 

А березень підкрався ранком  

І схрумкав нишком весь льодок.  

Мороз і другу ніч старався —  

Припорошив льодок сніжком.  

Та знову березень сміявся:  

Злизнув усе те язиком.  

 Хоч на річках льоди кололись — 

 Зима трусила ще сніги.  

То лютий з березнем боролись,  

Боролись, наче вороги. 

Зима ще злиться, бідолаха,  

А вже весна бере своє.  

І березень бурульки з даху,  

Немов цукерочки жує!  

М. Лисич  

 Березень   2018 
  Випуск  №  7 (20)     

ВЕСЕЛКА 

 

Читайте  у  випуску: 

9 березня минуло   204 

роки з дня народження Тара-

са Григоровича Шевченка. 

Син кріпака, змалку сирота, 

талановитий юнак, що не мав 

змоги розвинути свій талант 

художника, став Світочем 

українського народу. 

 Для більшості українців 

Тарас Шевченко є не лише 

літературним та мистецьким 

символом, а й уособленням 

всієї України.  Поезії Тараса 

Шевченка переклали більш, як ста 

мовами світу. Його зображення 

друкують на державних грошових 

купюрах, поштових марках, на його 

честь встановлюють пам’ятники й 

численні меморіальні таблички,  

випускають ювілейні монети та за-

сновують премії. 

 Мабуть, не знайдеться в Україні 

жодної людини, яка у своєму житті 

хоча б раз не перегорнула сторінок 

«Кобзаря» Тараса Шевченка. І до 

сьогодні  його твори хвилюють,   

тривожать душі  українців,  вража-

ють  своїми  пророцтвами.             

Шевченко як поет – це був сам на-

род, що продовжував свою твор-

чість», «поезія Шевченка – безпосе-

реднє продовження народної пое-

зії», – проголошував   М. І. Косто-

маров.  

Думи народу, його сподівання 

та прагнення були для Шевченка 

тим джерелом, яке підтримувало в 

ньому полум’яний вогонь творчос-

ті. Ніхто з українських поетів з та-

кою ніжністю не відбив у своїх тво-

рах невичерпну любов до свого 

краю, до свого народу, до чарівної 

української природи, як  він 

Нині Шевченків «Кобзар» 

для українців те саме, що й 

Біблія. Його загортали у вишитий 

рушник і зберігали біля образів як 

святиню. По ньому український се-

лянин,  водячи зашкарублим, по-

крученим від важкої праці пальцем, 

вчився читати. Вуста старанно ше-

потіли заповітні прості рядки, а ро-

зум осявала істина – «Борітеся – 

поборете!» Його вчили напам’ять. 

Політв’язні царату,  дисиденти,  

шістдесятники. Шевченко був із 

кожним українцем у тюрмах, табо-

рах і на засланні; на чужині, в еміг-

рації. Був на Майдані та в окопах 

війн, в руїнах  Донецького аеропор-

ту з нескореними кіборгами й з   

тими, що залишився на окупованих 

агресором українських територіях. 

Попри час, Шевченко не віддаля-

ється, не бронзовіє. Він  зплищаєть-

ся  живим! У чому криється цей фе-

номен, ця дивна незбагненність? У 

живому щирому слові Тараса, що 

іноді бринить як струна, а іноді по-

дібне до гострого важкого меча. 

«Без Нього… хто знає, що було б з 

нами!», - зазначає Богдан  

Лепкий.            З  інтернету 

День  народження  Тараса 



      22 березня  учні  нашої  школи   

взяли участь у конкурсі дитячої 

художньої самодіяльності "Таланти 

твої, Луганщино!" На  розсуд  журі  

була  представлена  програма у ви-

гляді народно-обрядового дійства.  

Ведучою  виступу  була  учениця  8 

класу  Пастушенко  Вєроніка. Фо-

мичова  Аліна (7 кл.),  Мінкін  

Єгор (10  клас), Воробйов    Рос-

тислав  (7 кл.),   Поздняков  Олек-

сій (7 кл.),   Жуков  Микола (7 

кл.),  Олійник  Даша (7 кл.),  Сто-

ляренко  Настя  (7 кл.),  Ігнатенко  

Катя (7 кл.), Бєлогурова  Карина   

(8 кл.),      Ямпольська   Наталя  

(8 кл.)   інсценували  уривок із 

твору М. Гоголя "Ніч перед Різд-

вом". Українською! Актори   

чудово  впоралися  із  своїми  

завданнями  й  укотре  довели, 

що Гоголь - це український ге-

ний, хоч і писав російською мо-

вою!!! Чудовими були й виступи 

шкільного  ансамблю "Чере-

мош"  (Моргун Аліна, Діденко 

Анастасія, Порохняк Анастасія, 

Боровських Дар`я) із піснею 

"Лелеченько"  та танцювального 

колективу 4 - Б класу  “Веселка”  із 

танцювальною  композицією  

“Веселі  міньйони". Всі молодці!   

Наші  учні  показали  свої  таланти 

й  отримали  купу  задоволення  від  

виступу!!! 
             Бондаренко  Н.В.,   вчитель  

укр. мови  та  літератури 
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Флешмоб  «Моє  знайомство  із Шевченком» 
Знайомство  із  Шевченком  у  

кожного  відбувається  по-різному.  

До  дня  його  народження  у  Фей-

сбуці  пройшов  флешмоб,  де  зви-

чайні  люди  розповідали  про  своє  

знайомство  із    творами  поета.  

Ось  як  про  це  написала  Світла-

на  Талан      (письменниця      із  

м. Сєвєродонецька,  

одна з найпопуляр-

ніших українських 

письменниць су-

часної України):  

«З прізвищем 

«Шевченко» я зна-

йома з дитинства. 

Мої предки по материній лінії но-

сили це прізвище, тож мій дід та-

кож мав прізвище Шевченко. Він 

мені розповідав, що у часи його 

молодості у селі було мало грамот-

них людей, але на їхній вулиці був 

один «Кобзар». Книгу зимовими 

вечорами читали в якійсь хаті, в 

тому числі й у нашій, і вже тоді 

знали, хто такий Т. Г. Шевченко.» 

Хочеться  теж  долучитися  до  

флешмобу.  Отже,  моє  знайомство  

із  Шевченком   

пов’язане     із  

моєю  бабусею.  Я  

не  пам’ятаю,  як  

ми вивчали  твори  

Шевченка  у  шко-

лі,  але  завжди  

згадую,  як  часто бабуся,  коли  я  

до неї  приїжджала,  просила почи-

тати їй твори Шевченка - 

"Наймичку" та "Катерину". Я чита-

ла, а вона плакала...  з того часу 

особисто для мене Шевченко - це 

згадка про мою бабусю.  У  мене  й  

досі  зберігся  той  бабусин  

«Кобзар».  Він  старший  за  мене,  

бо  був  надрукований  ще  1961 

року.  Але  для  мене  він  чи  не  

найдорожча  книга.  Книга  моєї  

бабусі… 

Долучайтеся  до  флешмобу.  

Розкажіть,  як  ви  познайомилися  

із  Тарасом  Шевченком  та  його  

творами!!! 
Бондаренко  Н.В.,   вчитель  

укр. мови  та  літератури 



14 березня - День українського добровольця 

17 січня 2017 року цей день 

встановили як свято добровольців, 

щоб вшанувати захисників незале-

жності,  суверенітету та територі-

альної цілісності України.  Свято 

українці відзначають   удруге. Во-

но присвячене тим, хто чотири ро-

ки тому не побоявся взяти в руки 

зброю  та піти боронити рідну зем-

лю, та всім, хто протягом вже кіль-

кох сотень років завжди, коли ви-

никає загроза для нашої України, 

сміливо йде в бій за її цілісність та 

незалежність. 

Наша  школа  долучилася  до  

цього  свята    вперше.  Гостем  

свята  був  учасник  АТО  Мирос-

лав Бутенко.  Мирослав  -  мешка-

нець  Лисичанська.   

Коли  почалася  вій-

на,  він  навчався  в  

Луганську.  Не  за-

кінчивши  навчання,  

хлопець  пішов   за-

хищати   свою  Бать-

ківщину. Зараз  йо-

му 25 років. А за 

його плечима ВІЙ-

НА… Ми й говорили про неї, про 

війну…, а ще про наших захисни-

ків, про добровольців, які її зупи-

нили й вигнали з нашого міста. Лу-

нали пісні, читали вірші, спілкува-

лися…  Особис-

то  мене  вразила 

одна фраза. Коли 

Мирослава спи-

тали: «Чи не боя-

лися Ви йти на 

війну?», то він 

відповів: «Я не 

думав про те». 

Скільки їх доб-

ровольців, які 

без вагань стали 

на захист Украї-

ни й, залишивши вдома батьків,  

дружин,  дітей,  не думали про те, 

що може статися ?   Це завдяки їм 

Україна вистояла.  Вистояла всупе-

реч зраді, всупереч злочинній хала-

тності,  всупереч підступності во-

рога.  Скільки  таких  захисників-

добровольців…  Вже  чотири  роки  

йде  війна,  чотири    важких  роки  

на  захисті  нашої  держави  стоять  

її  воїни.  Велика  подяка  їм  за  те.  

Любімо  свою  державу  та  цінуй-

мо  тих,  хто  її  захищає. 

Бондаренко  Н.В.,  вчитель укр. 

мови  та  літератури 
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Поезія - це завжди неповторність, 

Якийсь безсмертний дотик до душі. 

Л. Костенко  

Всесвітній  день  поезії — свято, 

яке відзначається  щороку  21  бе-

резня.  Встановлено  його  1999  

року  ухвалою  30-ої  сесії  

ЮНЕСКО. Вперше відзначено 21 

березня 2000 року.  

Поезія була  й  залишається 

найважливішою частиною сучасно-

го мистецтва. Тому людство повин-

но навчитися цінувати поетичні 

рядки  й знаходити в них справжнє 

багатство. 

“Поезія допомагає нам жити 

разом. Вона необхідна для встанов-

лення діалогу між культурами та 

для гармонійної взаємодії між різ-

ними суспільствами”, -   зазначила   

Генеральний директор 

ЮНЕСКО   Коїтіро Мацуура  

В  Україні  це 

свято  вперше   з'явилося  

2004 року. 

Немає відповіді на 

питання, в чому секрет 

поетичних чарів. Поезія 

залишається загадкою. 

Тим більше вона вабить 

читачів. Навіть той, хто 

кричить: “Не люблю вір-

шів!”, мабуть, просто не 

читав шедеврів. Інакше 

обов'язково знайшов би 

собі поета  до душі. 

У  нашій  школі  теж  

є  талановиті  учні,  які  

пишуть  вірші.  Протягом  березня   

ми вкотре  в  цьому  переконалися.  

13  березня  в  школі  пройшов  

шкільний  етап  конкурсу  «Барви  

рідного слова».  Його  переможці 

взяли  участь  у міському конкурсі 

читців та поетів "Барви рідного 

слова",  який  відбувся  26  березня.   

Конкурс проходив у  міському  

ЦПРМШ.  У  ньому  взяли  участь   

учні   з усіх шкіл міста.  Було  біль-

ше 150  учасників, тому  виступи  

проходили  у двох   номінаціях -  

«Читці» та «Поети». 

Від  нашої  школи  вір-

ші відомих поетів   де-

кламували такі учні: 

Панаіт Богдан (1-Б кл),  

Ямпольська    Наталія 

(8 кл.),   Барсамян Ані 

(8 кл). А своїми власни-

ми віршами   порадува-

ли  Панченко Нікалє-

та (4-Б кл.,  посіла  

почесне I місце),  

Боровських Дар`я (5 

кл.),  Бєлашова Анас-

тасія (3-А кл), Месе-

чко Михайло  (7 кл, почесне III 

місце), Воробйов Ростислав (7 

кл, почесне II місце).   Всі  учас-

ники  конкурсу  розкрили  свій  

талант.  Їх  чудові  поетичні  

твори  не  залишають  нікого  

байдужими,  вражають  вмінням  

бачити  красу   навколо  себе й 

передавати  свої  думки  на  па-

пері. 

Та  свято  поезії  на  тому  не  

закінчилося.  29  березня  відбувся 

ще  один  літературний  конкурс  

«Проба  пера»,  який  проходив  у  

Центральній  міській  бібліотеці.   

Учні  нашої  школи знову були  

серед  найкращих.    Серед  учасни-

ків  конкурсу  Яцюк Аліна (4 -А 

кл.,  почесне I місце); Месечко Ми-

хайло (7 кл., почесне I місце) та 

Боровських Дар`я (5 кл., почесна  

грамота).   

Я  пишаюся  тим,  що  є  

учасником  усіх  трьох конкурсів.  

Сподіваюся,  що  мої  поезії  подо-

баються  людям.  Радію,  що  в  на-

шій  школі  багато  учнів  люблять  

та  розуміють  поезію.  Адже   пое-

зія, як  написала  відома українська  

поетеса  Ліна  Костенко,  - це зав-

жди  неповторність, якийсь безсме-

ртний дотик до душі». 

        Месечко  М. (7 клас) 

Стр. 4 
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Свято  поезії  



 

Наші    таланти  
Березень  був  щедрим  на  літера-
турні  конкурси.  Тож  хочемо  по-
знайомити  вас  із  поезіями,  які  
створили  юні  поети   нашої  шко-
ли.  Вітаємо  усіх  переможців  
конкурсів  та  бажаємо  подаль-
ших  успіхів  і  натхнення. 

Зробимо  життя  яскравим! 

 ПАНЧЕНКО   

НІКАЛЄТА 

 (4 – Б кл.) 

РІДНЕ СЛОВО 
  

Слово моє рідне,ти  

як сонце світле! 

Скажеш «Батьківщина»- 

В думці край свій рідний- 

Квітуча країна -Україна мила. 

Промовиш ти «Калина»- 

Мов дівчина красива, 

Пішла до річки воду брати, 

Чарівні пісні співати. 

 Чуєш слово «Прапор» 

України символ- 

Наче поле золоте  

З`єдналось з небом блакитним. 

Тож назавжди запам`ятайте- 

Слово рідне не ображайте! 

Словом можна вбити – 

А можна душу воскресити. 

Стр. 5 

БЄЛАШОВА   

АНАСТАСІЯ  

(3 – А клас) 

«БАРВИ РІДНОГО 

СЛОВА» 
Ми зросли у цій країні, 
Що ласкаво кличем - Україна! 

І до серця садок біля хати, 

Де і досі живе моя мати, 

Україна – світ, Україна – доля! 

Діти ми твої в щасті, і в горі 

Дуже любимо ми весь наш край: 

Українські лани 

Зелений гай і мову солов’їну. 

В душі моїй солодко грає сопілка, 

Бо я з України, бо я українка  
 

ЯЦЮК  АЛІНА  

(4—А клас) 
У ПРИРОДЫ 

НЕТ  ПЛОХОЙ 

ПОГОДЫ! 

Как в этом году 

Запоздала зима! 

Ни сосулек, ни снега, 

Лишь слякоть одна. 

Но вдруг с небес 

Снежок! 

Такой пушистый. 

Иссини- белый, чистый. 

Серебристый. 

Запорошил поля. 

Деревни, города. 

Скамейки в парке. 

Это ж не беда! 

На ёлке пляшут 

белки и синички, 

Токует тетерев: 

«Ну как добыть 

Теперь травички?» 

И лишь лисица с волком 

Кружат, кружат, 

Боятся, что следы их 

Люди обнаружат. 

Детишки валят 

На каток гурьбой, 

Визжат от радости 

И не хотят домой. 

Нам эта благодать - 

Послание с небес: 

"Землянин, пронеси 

Сквозь годы, 

Что у природы  

Нет плохой погоды!» 

Стр. 5 

 

 

 

 

 

БОРОВСЬКИХ  

ДАР’Я   

(5 клас) 

ВЕСНА 
До мене  у  віконце  

Зазирнуло  сонце. 

Пташка  заспівала, 

Що  весна  іде. 

Теплий  промінь   

                      сонця  

Цілував  бурульку, 

Кришталеві  сльози  

Капали  на  сніг. 

Посміхнувшись,    

                    промінь  

Лоскотав  замети – 

Потекли  замети  

Ріками  води. 

А  зима  лютує,   

Насилає  холод, 

Накриває  землю  

 снігом  пуховим. 

Та нема  вже  сили   

Дуть  холодним  

                      вітром. 

Сонцю  поступа- 

                       ється,   

Сльози  гірко  ллє. 

Швидкими  струм- 

                      ками,  

Товстими  брунь-  

                       ками 

Поспіша  природа  

привітать  весну. 

                         МЕСЕЧКО   

                        МИХАЙЛО 

                         (7 клас) 

                      
                    СХАМЕНІТЬСЯ 

Схід  і  Захід  -  різні береги, 

Але живуть там рідні люди. 

Нас не роз’єднують  шляхи, 

Нас роз’єднали вороги. 

Тепер брат з братом ворогують 

За слово,  погляд,  шмат землі. 

Забули ми,  хто є  такі 

Батьків забули! Батьківщину! 

То схаменіться брат  й   сестра! 

Згадайте,  як ми добре жили! 

«Царі» прийшли, «царі» пішли, 

А ми повинні жити  в  мирі! 

БРАТЕРСТВО 
Життя спокійне закінчилось - 

Навколо вибухи гармат. 

Усіх дітей життя змінилось - 

І  мріють  всі  про спокій,   лад. 

Що трапилось з країной  

                                     рідною? 

Чому   безглуздя процвіта? 

Але надія не  вмира, 

І спонукає до життя. 

Ми сподіваємось на диво, 

Що схаменуться брат й сестра, 

Що ворожнеча закінчиться 

І ми продовжимо життя. 

Хай сваряться «великі»  

                                     люди, 

Але нехай простий народ 

Обходять лиха  та  незгоди 

І брат за брата,  мов  горой! 
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     29 березня в  міському Палаці культури  відбувся  

3 – й міський дитячий конкурс краси й таланту 

«Міні-міс  2018».  Участь  у  конкурсі  взяли й  уче-

ниці  нашої  школи.       

     Першим конкурсом була візитна картка,  де кон-

курсантки  розповідали   про  себе,  їх  виступи су-

проводжувались яскравими  мультимедійними  пре-

зентаціями.  Крім  того,   конкурсантки дефілювали 

в національних костюмах та приміряли на  себе   об-

рази весни, а після дефіле традиційно пройшов кон-

курс талантів,  де дівчата  читали вірші, танцювали, 

співали та малювали, проявляючи свої здібності.  

Учні школи вболівали за дівчат.  Наші  красуні  не  

підвели й  стали  переможницями  в номінаціях:  

"Міс Чарівність" — Золотарьова Злата (1- А); 

"Міс Грація" —  Панченко Нікалєта  (4 - Б); 

"Міс Посмішка" — Дзюба Анастасія (3 - А); 

 "Міс Фантазія" —  Черниченко Дарина (4 - Б)  

"Міс глядацьких симпатій» -  Бєлашова Анаста-

сія (3 - А) 

“Міні-міс 2018” стала учениця 1 – Б класу  Со-

боль Вероніка.    Вітаємо наших  красунь! Нехай 

вам щастить!  Будьте завжди впевнені в  собі та па-

м’ятайте,  що  кожна з вас - найкраща!   
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