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ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
Сьогодні у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні, особливо          

актуальним стає інформування учнівсь-

кої молоді про те, як діяти у випадках 

різних надзвичайних ситуацій. Школярі 

мають добре знати основні принципи 

самозахисту й усвідомлювати відповіда-

льність за дії під час будь-якого лиха. 

Саме з цією метою 25 квітня відбувся 

День Цивільної захисту.  

У ході підготовки до Дня ЦЗ виготовле-

но стенди щодо дій учнів у надзвичайних 

ситуаціях, «МНС України попереджає»; 

проведено конкурс малюнків «Небезпека 

очима дітей»; випущені стінні газети 

«Допоможи собі сам». 

Відбулися виховні години на тему над-

звичайних ситуацій, особливу увагу клас-

ні керівники звернули на дії населення 

під час пожеж, аварій техногенного й 

військового характерів.  

      Після сигналу повітряної тривоги пе-

дагогічний колектив та учні школи поки-

нули приміщення й розмістились у без-

печній зоні. 

     Упродовж дня школярі випускали бо-

йові листки і реферати. Найактивніших 

було нагороджено грамотами: 5-Б, 6-А, 

7-Б, 8-Б класи та ученицю 9-Б класу  

Ковтун Вікторію.  

 

 

Дем’яненко Анастасія,  

учениця 7-Б класу 



“АПОСТОЛ ДУХУ, 
КАМЕНЯР…” 

В історії української літератури є бага-
то великих імен. Хтось із письменників 
прославився чудовими віршами, у когось 
була незвичайна біографія, комусь випа-
ло стати засновником жанру або цілого 
напрямку. Про Івана Франка можна гово-
рити і в першому, і в другому випадках, 
але й цього буде мало. Адже він нале-
жить до геніїв. Поет, прозаїк, драматург 
— таке поєднання в одній людині є рідкіс-
ним. Своєю творчістю й багатогранною 
літературною, громадською діяльністю він 
створив цілу епоху в історії української 
культури.  

У 2016 році виповнюється 160 років від 
дня народження і 100 років з дня смерті 
Івана Яковича Франка. Протягом навчаль-
ного року під керівництвом учителів-
філологів у школі відбулися заходи,   при-
свячені відзначенню цих пам’ятних дат. 

У шкільній бібліотеці оформлено ви-
ставку творів письменника «Лиш боро-
тись – значить жить». У 5-11 класах відбу-
лися виховні заходи: «Великий Каменяр», 
«Нам пора для України жить!», «Закохане 
серце Івана Франка», «У вінок Великому 
Каменяреві», «Тричі мені в житті являла-
ся любов…». Школярі переглянули     біо-
графічні фільми, відеоматеріали, присвя-
чені дослідженню життєвого шляху і твор-
чої спадщини Івана Франка. Учні старших 
класів мали змогу відвідати батьківщину 
видатного письменника, зокрема побува-
ли на його могилі на Личаківському кладо-
вищі у Львові. 

Учні, які брали активну участь у захо-
дах, присвячених 160-річчю від дня   на-
родження і 100-річчю з дня смерті Івана 
Франка, будуть відзначені вчителями 
української мови та літератури. 

Н.М. Бороденко,  
учитель української мови та літератури 

ШКІЛЬНИЙЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

МІСТО МРІЇ 
Нещодавно учні нашої школи здійснили захоплюючу по-

дорож до Львова. Це старе місто колись у 1256 році князь 
Галицький Данило Романович збудував на честь свого улюб-
леного сина Лева. 

Усі три дні на юних мандрівників чекали цікаві екскурсії 
містом. Своєю неповторною красою вражають старовинні 
споруди й пам’ятники, виконані в стилі бароко, затишні  ву-
лички з високими 
будинками, що ли-
ше зрідка розступа-
ються, щоб відкри-
ти якусь неймовір-
ну площу. Львів 
багатий на історич-
ні пам’ятки: Львів-
ський національний 
театр опери та ба-
лету імені Соломії 
Крушельницької, 
Львівський національний університеті імені Івана Франка, 
собор Святого Юра, площа Ринок, Личаківський цвинтар. 

Аромати запашної кави, привітні люди, кам'яні вали, 
цікаві музеї – ось лише маленька частина всього того, що 
найбільше запам'яталось учням. 

Львів – неповторний. Це місто, яке "охороняють" кам'яні 
благородні леви, змусить повірити в мрію.  

Дар’я Кебець,  
учениця 7-Б класу 

ЕКСКУРСІЯ  
РІДНИМ МІСТОМ 

Ми живемо в невеликому місті. Якщо захотіти, то можна 
обійти його за пару годин. Глухів -  просторий і чистий. У ньо-
му немало красивих вулиць і визначних пам’яток, тут немає 

розвідних мостів і хма-
рочосів, але ми люби-
мо своє місто, бо в 
ньому багато затиш-
них дворів, дорогих 
серцю місць і, звичай-
но ж, рідних людей.  
      Учні 4-А та 4-В 
класів на канікулах 
прогулялися вулицями 
Глухова, дізналися 
багато цікавого про 

рідне містечко. Екскурсовод розповів про визначні місця, па-
м'ятки. 

 Після екскурсії учні відвідали виставку дитячих робіт в 
ЦПО.  

О.В.Боровик,  
класний керівник 4-А класу 



ТИЖДЕНЬ   ПСИХОЛОГІЇ 
Уже став доброю традицією щорічний Тиждень психології 

в школі. І це не випадково, оскільки психологія пов’язана з 
усіма науками, вводить людину в цікавий світ таємного 
внутрішнього життя особистості, стосунки з іншими людь-
ми й оточуючим світом. 

Протягом тижня відбулися цікаві заходи: психоемоційні 
ігри ―Веселка‖, ―Дослідник‖, заняття ―У колі друзів‖, ―Пізнай 
себе‖, виховні години ―Моє життя—мій вибір‖ та ін.  

Вважаємо, що основна мета проведення тижня психології 
– психологізація всіх учасників навчально-виховного - про-
цесу була досягнена.  

Проведення тижня психології – цікавий творчий процес, у 
якому були задіяні педагоги, батьки, учні. Заняття, ігри, 
тести допомогли сформувати реальні оцінки можливостей 
учнів, залучити їх до активних форм проведення дозвілля, 
розвити комунікативні здібності, упевненість у своїх діях, 
виховати культуру поведінки. Кожен бажаючий мав змогу 
проявити свої здібності, нахили, висловити власну точку 
зору й обґрунтувати її. 

О.Д.Володько,  
практичний психолог 

ШКІЛЬНИЙЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

ДОБРО  
ПОЧИНАЄТЬСЯ  

З ТЕБЕ! 
Всеукраїнський благодійний фонд «Серце 

до серця» щорічно проводить акції з метою 
забезпечення дитячих лікарень якісним   ме-
дичним обладнанням. З 4 по 24 квітня         
2016 року в усіх областях України відбулась 
акція з метою збору коштів для закупівлі реа-
німаційного медичного обладнання.  

 

Учні, педагогічний колектив і працівники 
школи взяли активну участь у зборі й перера-
хунку коштів на закупівлю обладнання в  об-
ласну дитячу лікарню. 

Адміністація школи вдячна батькам та уч-
ням школи за небайдужість. 

Т.В.Козловська,  
соціальний педагог 

МИ—ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ! 
Недарма говорять, що природа – наша мати. Вона дає 

людині все необхідне для життя, хоч ми і не завжди можемо 
оцінити її дарунки. На жаль, дуже часто можна помітити не-
дбайливе ставлення до оточуючого середовища. 

У рамках акції ―За чисте довкілля!‖ колектив та учні шко-
ли, озброївшись робочим інструментом, вирушили наводи-
ти лад на виділеній території по вулиці Рильський Шлях . 

Робота кипіла повним ходом, і вже через кілька годин 
територія була чистою. Присвятити годину свого особистого 
часу на приведення міста до ладу зовсім не важко, тим па-
че, коли до роботи підходити гуртом.  

Ми не хочемо оточувати себе сміттям, пам’ятаймо, що 
про навколишнє середовище необхідно дбати! 

Ольга Володько,  
учениця 7-Б класу 
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ШКІЛЬНИЙЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

КРОК  ДО  НАУКИ 
     Зовсім недавно із Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поверну-
лась учениця 9-Б класу Дар’я Бокова. Нагадаємо, Даша 

стала переможницею обласного 
конкурсу, що напередодні відбу-
вався в м.Суми.  
     Своїми враженнями дівчина 
поділилася з редакцією нашої 
газети. 
     Наукове дослідження Дар’ї 
тривало більше півроку, бо вона 
готувалася ретельно й сумлінно. 
Напрям, у якому дівчина працю-
вала, - літературознавство,     
фольклористика та мистецтвоз-
навство. Тема роботи – 
«Дослідження української вузло-
вої ляльки». 
      Заключний етап конкурсу-
захисту тривав з 18 по 21 квітня в 

м.Києві. Програма була дуже насиченою, вона включала в 
себе контрольну роботу з базової дисципліни й захист нау-
кових робіт. 

На наше запитання про враження від конкурсу Даша від-
повіла, що перший науковий досвід і незабутні яскраві дні 
спілкування з дітьми з усіх куточків країни надовго зали-
шаться в її пам’яті. 

І хоч Дар’ї до призового місця не вистачило всього півба-
ла, ми впевнені, що її результат – достойний показник для 
школи, міста й області. 

 
Редакційна колегія 

НАШІ ЗДОБУТКИ 
Вітаємо! 

 
Продан Тетяну,  

ученицю 8-В класу, - І місце                
на Чемпіонаті України кубку                  

імені Бушмельова з лижероллерів 
 

Милюту Поліну,  
ученицю 8-В класу, - І місце                

на Чемпіонаті області з біатлону 
 

Єременко Аліну,  
ученицю 8-В класу, - І місце                

на Чемпіонаті області з біатлону 
 

Мірошніченко Каріну, 
ученицю 8-В класу, - І місце                  

у відкритому чемпіонаті Сумської області 
з військово-спортивних багатоборств 

 
Рустамову Ганну,  

ученицю 8-В класу, - ІІ місце                  
в обласному Конкурсі виконавців           

духових інструментів,                                 
ІІ місце в обласному конкурсі 

―Дзвінкоголосі сурми‖ 
 

Троценка Максима,  
учня8-В класу, - ІІ місце                         

в обласному Конкурсі юних піаністів 


