
 

 

Читайте в номері 
 Присягнули на вірність 

 Спортивні перемоги 

 Поспішає Миколай 

 Святкуємо весело 

 Підводимо підсумки 

Це цвіт талантів учнів наших... 
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Шановні учні, батьки, колеги! 
           Сердечно вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 
      Щиро бажаю здоров’я, щастя, добра, оптимізму й  
незгасної життєвої енергії. 
    Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань –  
принесуть добро, мир, достаток, душевну теплоту й сімейну  
гармонію.   
     Бажаю, щоб з останніми хвилинами Старого року вас  
покинули турботи й негаразди, а Новий був щедрим  
на цікаві плани, нові досягнення, професійні  
        перемоги.  
             Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення  
              найзаповітніших бажань. 

                

                Ірина Миколаївна Калиновська,  
                                    директор школи 



ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

ПРИСЯГНУЛИ  НА  ВІРНІСТЬ 
Минуло лише три місяці, як хлопці 5-А переступили поріг кадетського класу. За цей невеликий 

проміжок часу юні патріоти перетворилися на мужніх курсантів, які з гордо піднятою головою носять 
форму.  

І ось настав час для урочистої обіцянки. На першому кадетському 
святі, що відбулося 4 грудня, у присутності поважних гостей, учителів, 
учнів і батьків вихованці склали присягу. 

Із привітальним словом до винуватців свята звернувся заступник 
міського голови Роман Григорович Головня, який наголосив на важли-
вості військово-патріотичного виховання в наш час. Він побажав хлоп-
цям бути гідними звання “кадет”. Начальник відділу освіти Глухівської 
міської ради Людмила Григорівна Васянович також привітала зі святом 
підростаюче покоління захисників Вітчизни.  

Після складання урочистої обіцянки кадетами директор школи Ірина 
Миколаївна Калиновська зачитала наказ «Про присвоєння звання 
«український кадет».  

     Благословенний цер-
ков Глухівського церков-
ного округу протоієрей 
Олексій Родіонов поба-
жав юним кадетам духов-
них сил і натхнення й 
окропив хлопців і всіх 
присутніх святою водою. 
      Для всіх присутніх кадети подарували номери худож-
ньої самодіяльності.  
      Багато теплих слів у цей святковий день було зверне-
но до кадетів. У нелегкій справі виховання справжнього 

захисника немало зусиль доклали класний керівник Ірина Федорівна Хоруженко та офіцер-вихователь 
Олексій Миколайович Абрамчук. 

 

Н.М.Бороденко,  
учитель української мови та літератури 

СПОРТИВНІ   ПЕРЕМОГИ 
 
З 14 по 18 грудня наша школа зустрічала юних спортсменів. 

П'ять днів тривали змагання з баскетболу серед дівчат у залік  
ХХІV спортивних ігор школярів.  

У змаганнях взяли участь команди шкіл міста. Дівчата достойно 
представили свої школи, боровшись за призові місця. 

За результатами гри перемогу здобула команда ЗОШ №6, ІІ міс-
це виборола ЗОШ №1, ІІІ місце посіли баскетболістки школи-
інтернату. 

Команди-переможці були нагороджені грамотами відділу освіти 
та отримали солодкі подарунки.  

Щиро вітаємо наших баскетболісток, бажаємо успіхів і спортив-
них перемог! 

Кебець Дар’я,  
учениця 7-Б класу 



 

ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

ПОСПІШАЄ   МИКОЛАЙ 
Лиш раз в рік таке буває: 

Господь небо відкриває, 
І на землю поспішає Миколай. 

В кожну хаточку, домівку, 
Чемним дітям під голівку 

Ласку Божу залишає Миколай. 
Насичений подіями рік добігає кінця, і наступає довгоочікувана каз-

кова пора, коли дива стають реальністю. У ніч з 18 на 19 грудня Свя-
тий Миколай спускається з небес, щоб нагородити малюків за їхні  
добрі вчинки. 

Найбільш щиро, із великим захопленням і радістю сприймає це 
свято малеча, бо Святого Миколая завжди вважали покровителем і 
заступником дітей. 

Напередодні Дня Святого Миколая в актовій залі школи феєричне 
дійство організував 3-В клас. 
Учні розповіли присутнім про 
життя Миколая Чудотворця, 
звертаючи увагу на його велику любов до ближніх, хворих, 
бідних і нужденних. Діти розказували вірші, співали пісні, 
танцювали, розігрували сценки. 
     Та яке ж свято без подарунків? Дитячі мрії здійснюються! 
Святий Миколай завітав до школярів не з пустими руками. 
 
 
 

С.О.Шум,  
класний керівник 3-В класу 

СВЯТКУЄМО   ВЕСЕЛО 
Новий рік – чудове свято, під час якого кожен з нас мріє побачити доброго чарівника – Дідуся 

Мороза. 
У нашій школі були організовані новорічні святкові заходи для 
учнів, батьків і гостей. 
     З 21 по 23 грудня тривали новорічні ранки для учнів початко-
вих класів. Новорічна пригода заінтригувала всіх своєю таємничі-
стю й бурхливістю розгортання подій. Дітей урочисто вітали Дід 
Мороз і Снігуронька (Матвій 
Бурлака і Вікторія Ковтун) 
разом з казковими героями 
(Великосвят Іван, Ткаченко 
Кирило, Лутаєв Ілля). Учні  
1-4 класів підготували цікаві 

номери, які гідно представляла  чарівна ведуча свята Анна 
Соломенна. 

Традиційним у нас став КВК, що кожного року відбувається 
напередодні зимових свят. Розважали гостей команди 9-х 
класів. Учні підготували веселі виступи, а гарний настрій учас-
ників і глядачів стали запорукою успіху. Закінчився вечір новорічним балом-маскарадом для школя-
рів старших класів. 

Дар’я Ломакіна,  
учениця 7-Б класу 
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ПІДВОДИМО  
ПІДСУМКИ 

З 1 листопада по 27 грудня тривав ІІ етап предметних 

олімпіад. Наша школа показала достойний результат. У підсу-

мку ми маємо 56 призових місць, із них – 11 перших, 24 – 

других, 21 – третіх. 

Інформаційні технології 

1.Захарчук Андрій (9-В кл.) – І місце, уч. О.В.Зінчук 

2.Артюх Олександр (8-А кл.) – ІІ місце, уч. О.В.Зінчук 

3.Романенко Дмитро (10 кл.) – ІІІ місце, уч. О.В.Зінчук 

Географія 

1.Шум Ігор (8-Б кл.) – І місце, уч. І.М.Калиновська 

2.Курган Кирило (9-В кл.) – І місце, уч. І.М.Калиновська 

3.Володько Анна (8-Б кл.) – ІІ місце, уч. І.М.Калиновська 

4.Хоменко Марина (11 кл.) – ІІ місце, уч. Л.О.Самощенко 

5.Сорбат Дар’я (10 кл.) – ІІІ місце, уч.  Л.О.Самощенко 

Російська мова 

1.Сорбат Дар’я (10 кл.) – І місце, уч. Г.М.Бороденко 

2.Дєдушкіна Оксана (11 кл.) – ІІІ місце, уч. Л.В.Черепньова 

Біологія 

1.Гулакова Наталія (9-В кл.) – ІІІ місце, уч. І.М.Гулакова 

2.Барахович Анастасія (10 кл.) – ІІІ місце, уч. Т.М.Говоруха 

Історія 

1.Коротенко Анна (11 кл.) – І місце, уч. Т.Я.Ахмедзянова 

2.Бокова Дар’я (9-Б кл.) – І місце, уч. В.О.Боров 

3.Рибалка Вікторія (8-Б кл.) – І місце, уч. Т.Я.Ахмедзянова 

4.Хоменко Марина (11 кл.) – ІІ місце, уч. Т.Я.Ахмедзянова 

5.Козел Анастасія (10 кл.) – ІІ місце, учитель Т.Я.Ахмедзянова 

6.Ащеулова Тетяна (8-Б клас) – ІІ місце, уч Т.Я.Ахмедзянова 

7.Шрамченко Анна (11 кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Я.Ахмедзянова 

8.Катюжинська Анастасія (10 кл.) – ІІІ місце,                           

уч. Т.Я.Ахмедзянова 

9.Міляєва Анастасія (9-Б кл.) – ІІІ місце, уч. В.О.Боров 

10.Чемодурова Анастасія (8-Б кл.) – ІІІ місце,                            

уч. Т.Я.Ахмедзянова 

Українська мова та література 

1.Катюжинська Анастасія (10 кл.) – І місце, уч. В.Є.Балюк 

2.Ломакіна Дар’я (7-Б кл.) – ІІ місце, уч. Н.М.Бороденко 

3.Рибалка Вікторія (8-Б кл.) – ІІІ місце, уч. С.М.Надточій 

4.Ковтун Вікторія (9-Б кл.) – ІІІ місце, уч. В.Є.Балюк 

5.Козел Анастасія (10 кл.) - ІІІ місце, уч. В.Є.Балюк 

6.Хоменко Марина (11 кл.) – ІІІ місце, уч. О.В.Хоменко 

Екологія 

1.Гулакова Наталія (9-В кл.) – ІІ місце, уч. І.М.Гулакова 

 

Правознавство 

1.Бокова Дар’я (9-Б кл.) – І місце, уч. Л.М.Некрасова 

2.Дворянова Аліна (9-В кл.) – ІІ місце, уч. Л.М.Некрасова 

3.Бурда Ірина (10 кл.) – ІІ місце, уч. Л.М.Некрасова 

4.Буц Вікторія (9-В кл.) – ІІІ місце, уч. Л.М.Некрасова 

Англійська мова 

1.Рева Ольга (8-Б кл.) – І місце, уч. С.О.Макаєва 

2.Шум Ігор (8-Б кл.) – ІІ місце, уч. С.О.Макаєва 

3.Хоменко Марина (11 кл.) – ІІ місце, уч. І.П.Солонуха 

Мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка 

1.Рябцева Валерія (9-В кл.) – ІІ місце, уч. О.Г.Курган 

2.Катюжинська Анастасія (10 кл.) – ІІ місце, уч. В.Є.Балюк 

3.Мовчан Дарина (6-В кл.) – ІІІ місце, уч. С.В.Олійник 

4.Самощенко Марія (11 кл.) – ІІІ місце, уч. О.В.Хоменко 

Хімія 

1.Ащаулова Тетяна (8-Б кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Л.Теренова 

2.Рибалка Вікторія (8-Б кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Л.Теренова 

3.Сорбат Дар’я (10 кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Л.Теренова 

4.Бражник Софія (9-Б кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Л.Теренова 

5.Ковтун Вікторія (9-Б кл.) – ІІІ місце, уч. Т.Л.Теренова 

Інформатика 

1.Захарчук Андрій (9-В кл.) – ІІ місце, уч. О.В.Зінчук 

2.Ченчик Дмитро (8-А кл.) – ІІІ місце, уч. О.В.Зінчук 

Математика 

1.Рябцева Валерія (9-В кл.) – ІІ місце, уч. Т.В.Рамусь 

2.Коротенко Анна (11 кл.) – ІІ місце, уч. Т.В.Недашківська 

3.Кебець Дар’я (7-Б кл.) – ІІ місце, уч. Г.М.Юріна 

4.Сенченко Марія (6-Б кл.) – ІІ місце, уч. Л.А.Самощенко 

Трудове навчання 

1.Дєдушкіна Оксна (11 кл.) – І місце, уч. С.М.Кебець 

2.Бокова Дар’я (9-Б кл.) – ІІ місце, уч. Н.М.Грудіна 

3.Курган Кирило (9-В кл.) – ІІ місце, уч. Ю.А.Білевщук 

4.Гулець Олег (10 кл.) – ІІІ місце, уч. Ю.А.Білевщук 

Конкурс знавців української мови ім.П.Яцика 

1.Лєвша Марина (7-В кл.) – І місце, уч. О.В.Хоменко 

2.Катюжинська Анастасія (10 кл.) – І місце, уч. В.Є.Балюк 

3.Рябцева Валерія (9-В кл.) – ІІ місце, уч. О.Г.Курган 

4.Козел Анастасія (10 кл.) – ІІ місце, уч. В.Є.Балюк 

5.Бурик Вікторія (5-Б кл.) – ІІ місце, уч. С.М.Надточій 

6.Дєдушкіна Оксана (11 кл.) – ІІ місце, уч. О.В.Хоменко 

Фізика 

1.Курган Кирило (9-В кл.) – ІІ місце, уч. Л.М.Шершень 

2.Романенко Дмитро (11 кл.) – ІІ місце, уч. І.Ф.Хоруженко 

3.Володько Анна (8-Б кл.) – ІІ місце, уч. І.Ф.Хоруженко 

Економіка 

1.Бурлака Матвій (11 кл.) – ІІ місце, уч. Л.О.Самощенко 

 

Л.М.Шершень, заступник директора з НВР 


