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Шановні  вчителі! 

Вітаємо  Вас  з професійним  святом !  

Нехай світло, яке Ви вкладаєте в серця своїх учнів,  

запалює зірки і яскраво освітлює Ваш життєвий шлях, 

 а Ваша доброта повертається Вам сторицею 

 і матеріалізується у вигляді успіхів і благополуччя.  

 

ВЕСЕЛКА  

ЖОВТЕНЬ 
Співає вітер-бандурист, 
Луна мелодія осіння, 
З дерев спадає жовтий 
                               лист, 
Вкрива дерев коріння. 
Пливуть лебідками  
                           хмарки, 
Небес палітра синя, 
Акордом хлюпають  
                           ставки, 
Літає павутиння. 

В. Бондаренко 



День  Учителя  в  школі 
День  Учителя -  свято, на яке однако-

во чекають і вчителі, і діти.  Поміж 

багатьох свят у календарі є день, коли 

настрій усієї шкільної громади особливо 

радісний і  піднесений. 

   У перший тиждень жовтня країна урочи-

сто відзначає День працівників освіти, день, 

коли навчальні заклади майорять осінніми 

квітами й розквітають посмішками вихо-

ванців та педагогів.    Відбулося таке свято 

й  у нашій школі. В актовій залі зібрався 

весь педагогічний колектив, а учні підготу-

вали пісенні номери й привітання.  

       Вишенькою на торті стала гра-змагання   під 

назвою "Лава на лаву" між командами вчителів та 

учнів 8-х та 9-х класів. Наша педагог –

організатор  Влада Володимирівна, підготувала та 

з майстерністю професійного ведучого провела 

конкурс із жартівливими, дотепними та цікавими 

завданнями для команд. Учителі не відставали  в 

спритності від учнів, а деколи були більш актив-

ними та веселими. Глядачі теж залишились у 

захваті від заходу. Піднесений настрій, драйв та 

позитив охопили всіх присутніх. Для  характери-

стики  свята можна використати  девіз команди 

вчителів «Сменка»: «Нас не можна забувати!» 

Із  святом,  любі вчителі!!! 

Сидоренко Г.Л. ,  кл. керівник 8 класу 
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На 14 жовтня припадає од-
разу три величних свята ‒ День 
Козацтва, свято Покрови Прес-
вятої Богородиці та День захис-
ника Вітчизни. Українське ко-
зацтво має довгу уславлену іс-
торію. Перші офіційні згадки 
про козаків датуються 1492 ро-
ком. Саме тоді запорожці нане-
сли нищівну поразку турецькій 
воєнно-морській галері й визво-
лили з полону своїх побрати-
мів. Ось із цієї розповіді й по-
чинаються літописи про мужні 
подвиги й легендарні походи 
козаків. 

Свято Покрови було на Січі 
найвеличнішим. Козаки вважа-
ли Пресвяту Богородицю своєю 
заступницею й захисницею та 
вірили в її силу. Саме 14 жовт-
ня (за старим календарем 1 жо-
втня) відбувалась Велика Рада, 
чи як її ще називали  Козацька 
Рада. Цього дня обирали отама-
на й вирішували, як жити на-
ступного року. 

З часом свято отримало ще 
одну назву – Козацька Покрова. 
А в Україні з 1999 року 14 жов-
тня офіційно відзначають День 
козацтва.  

Свято День захисника Віт-
чизни встановлено 14 жовтня 
2014 указом Президента Украї-
ни Петра Порошенка з метою 
вшанування мужності та героїз-
му захисників незалежності й 
територіальної цілісності Укра-
їни, військових традицій і зви-
тяг Українського народу, спри-

яння подальшому зміц-
ненню патріотичного духу 
в суспільстві та на підтри-
мку ініціативи громадсь-
кості. 

  Це свято - данина лю-
бові та поваги до захисни-
ка Батьківщини, до вете-
ранів другої світової війни 
та нинішніх наших захис-
ників - учасників бойових 
дій . 

До Дня захисника України  
в нашій школі для учнів 8, 
9 класів був проведений ціка-
вий, корисний та незабутній 
захід «Українці. Велика 
гра».  Гра проходила за 4 лока-
ціями: 

1) представники "Спілки ве-
теранів АТО Луганщини" роз-
повіли про свій бойовий досвід 
та історію України; 

2) патрульна поліція провела 
вікторину по удосконаленню 
знань дорожнього руху та засо-
бів захисту представників 
поліції; 
    3) домедична допомога - 
ознайомив Костиря Петро; 
    4) збір/розбір пневматич-
ної зброї - гурток 
"Сокіл" ( керівник Петро 
Костиря). 

 Діти із захватом та ціка-
вістю відвідували локації, 
брали участь у тренінгу та 
майстер-класі, слухали істо-
рії та задавали безліч пи-
тань.  3 години пролетіли наче 
одна мить! Школярі ще довго 

обговорювали події та діли-
лися враженнями з друзями, 
однолітками та знайомими, 
демонструючи влучні фото 
зі зброєю та спецзасобами. 
Сподіваючись, що така ко-
рисна та цікава зустріч  не 
остання, учні подякували 
організаторам заходу та по-
бажали правоохоронцям і 
захисникам України благо-

получчя й сил, здоров’я та щас-
тя, мужності, стійкості, витрим-
ки. А ще з великою надією ви-
словлювали переконання, що 
Мир – це Добро, а Добро зав-
жди перемагає. 

Проведення таких заходів 
допомагає дітям краще пізнати 
та зрозуміти історію своєї краї-
ни, адже нашим сучасникам 
потрібно дбати про культурне й 
духовне відродження народу, 
потрібно навчитися пишатися 
тим, що ми – українці.  Адже 

перемогу в житті здобуває не 
сила рук і навіть не сила розу-
му, а сила духу. Важливо, щоб 
сучасні діти, юнацтво, мали ро-
зум, зігритий серцем, інтелект, 
не байдужий до долі народу, 
нації, батьківщини, щирі праг-
нення, здатні виплекати сонце-
любні пагони віри у вічні цін-
ності та високі національні іде-
али. 

Циганкова І.В.,  
учитель  хімії 
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Зробимо  життя  яскравим! 

   «Українці.   Велика  гра» 



 

Краєзнавчий музей - місце, де 
зустрічаються сьогодення й ми-
нуле. Коли проходиш по його 
залах, то відчуваєш, як дух ми-
нулих часів наповнює тебе. Тут 
можна робити замітки, година-
ми розглядати дивні експонати, 
а можна просто мріяти, уявляю-
чи себе скіфом.  

Екскурсія до краєзнавчого 

музею  починається з доістори-
чних експонатів. Це знаряддя 
праці первісної людини, витво-
ри найдавнішого мистецтва, 
зброя й багато чого іншого. 
Проходячи по залах музею, мо-
жна побачити, як удосконалю-

валися вміння 
людини, стаючи 
більш вмілими, 
мистецькими, до-
сконалішими. На-
ші далекі предки 
були великими 
майстрами, могу-
тніми воїнами, 
талановитими зо-

дчими. 
Відчуваєш гор-
дість за тих, що 
жили багато сто-
літь назад і вмі-
ли облаштовува-
ти свій побут з 
такою старанні-

стю й вправніс-
тю. Сучасні екс-
позиції  теж ра-
дують око. У 
всьому своєму 
різномаїтті 
представлені 

шедеври народних ремесел, ро-
боти фотохудожників, скульп-
торів, живописців - всіх тих, 
кого повною мірою можна на-
звати творцями історії.  

Лісовцова Г.А.,  
кл. керівник 4—А класу 
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 Екскурсія  до  краєзнавчого  музею 

 

Поетичний   марафон 

 

 

 

 

 

15 жовтня в нашій школі                                                                               
відбувся "Поетичний марафон". 
Участь у ньому взяли учні 1 - 9 
класів. Під час заходу школярі 
та вчителі читали вірші україн-
ських поетів, знайомилися із 
цікавими книжками, які є в на-
шій шкільній бібліотеці. 

Дякуємо бібліотекарю  Семе-
нюк Ларисі Сергіївні    за цікаву 
та незвичайну   форму прове-
дення заходу      та  смачненькі 
призи.  



 

    У  жовтні  учні  нашої   школи 
долучилися до Всеукраїнського 
Хештег-Марафону  
SpeakUpUkraine,  метою  якого  є  
привернути увагу громадськості 
та патрульної поліції до пробле-
ми безпеки дорожнього руху  в  
нашому  місті.                         
    10 жовтня учні 1-4 класів зу-
стрілися з представниками ДАІ, 
які розповіли про безпеку дорож-
нього руху.  Кожен учень отри-
мав буклет з правилами поведін-
ки на дорозі.     Цього  ж  дня учні  
початкової школи  разом з клас-
ними керівниками відвідали Мі-
ський будинок культури,  де орга-
нізували виставку плакатів із пра-
вилами дорожнього руху. Представники класів 
захищали свої плакати, перед  батьками та ме-
шканцями міста,  які  відвідали  виставку.  
   До  марафону  долучилися  й  учні  середньої  
ланки.    На  першому  етапі  вони    написали   
листи  меру міста  та  завідувачу  міської  філії 
Укравтодору  з  проханням  поновити  розміт-
ку  пішохідного  переходу та встановити відпо-
відний  знак  біля  школи. 
   На  другому  етапі  було  проведено  акцію:  
«Будь відповідальним!»  У  ході акції  біля  
проблемного  переходу,  який повністю стерся 
та давно не поновлювався, було проведено 
флешмоб із плакатами-закликами до водіїв та 
чиновників бути відповідальними за життя  й 
здоров'я дітей.  Також  водіям були роздані ли-
стівки-нагадування правил безпеки дорожньо-
го руху біля дитячих закладів. 

     Метою  нашого  проекту було ство-
рення безпечних умов для учнів під час  
дороги  в  школу  та   повернення після  
занять додому.  За  результатами  акції  
було   поінформовано листівками 20 во-
діїв і за допомогою плакатів  усіх,   хто 
проїжджав   відповідними  ділянками  
впродовж  години,  а також мерію та ав-
тодор. 
    На  жаль,  на  даний  момент  пробле-
ма дорожньо-транспортного травматиз-
му зберігає свою актуальність. 

    Козаченко Л.О.,  
кл. керівник 2-Б кл. 

Денищук Ю.Ю., 
кл. керівник 7 кл. 

Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine  

Зробимо  життя  яскравим! 
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22 жовтня в Центрі позашкіль-
ної роботи зі школярами та мо-
лоддю «Ватра», (міський етап 
дитячо-юнацької військово- 

патріотичної        гри      «Сокіл»   
(«Джура») "палала" аж 4 години 
і стала справжнім вогнищем - 
центром для  юних козаків та 
козачок. 
 Свою 12-ти хвилинну конкурс-
ну міні-композицію  представив 
наш шкільний козацький рій 
"Залізні вовки"  та здобув по-
чесне І місце!  Учасники 
звітували про діяльність 
шкільного козацького 
самоврядування, говори-
ли про визначні історич-
ні події козацької доби, 
сучасної історії, видат-
них особистостей, борців 
за українську соборну 
державність. Команда 
ретельно підготувалась і 
виклалась на всі 100%! 

Молоді «джури» 
вправно розкривали 
свої творчі здібності, 
демонстрували ли-
царську відвагу, еле-
менти бойового го-
пака, вміння управ-
лятися з атрибутами 
козаків. Національного ко-
лориту та окрасу виступу 
додавали чудові українські 
пісні, запальні танці. 

Пишаюся своєю командою та 
завдячую такій успішній пере-
мозі наступним учням:  Фо-
мичовій Аліні, Дибтану Микиті, 
Леонову Валерію, Івахненку 
Ігорю, Боровських Дар`ї, Мор-
гун Аліні, Поздняковій Тетяні 
та незмінному капітану команди 
– Воробйову Ростиславу. 

Козаку найперше - воля , козаку 
найперше - честь! 

Загоруйко В.В.,  
педагог-організатор 
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Цілковита перемога !!!! 

ВІДКРИВАЄМО 
кафе, виставки, торгові центри, банківські 
рахунки, закони фізики, таємниці, душі, 
очі на правду. 
ВІДМИКАЄМО 
двері, брами, гаражі, дверцята авта (якщо 
дія потребує ключа) 
ВІДЧИНЯЄМО 
вікна, двері, ворота, будинки (якщо дія 
потребує фізичних зусиль) 

АЛЕ: день відкритих дверей (!) 
РОЗГОРТАЄМО 
книжки, зошити, записники 
 
РОЗПЛЮЩУЄМО 
очі, повіки 
РОЗТУЛЯЄМО 
роти, вуста 
 
ВІДКОРКОВУЄМО пляшки 

Мовний        калейдоскоп 


