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ПІДКОРЮВАЛИ МІСЬКУ СЦЕНУ 
Традиційним став фестиваль дитячої та юнацької творчості «Мистецький 

водограй», у якому беруть участь кращі аматори сцени шкіл і МЦПО міста.  
     Цього року фестиваль проходив під гаслом 
«Щасливий світ дитинства» і включав три етапи: 
«Живе слово» (театральне мистецтво), «Магія тан-
цю» (хореографія), «Співуча веселка» (вокал).  
     Незабутніми й феєричними стали виступи учнів 
нашої школи. Чимало овацій зірвали танці «Вальс», 
«Моряцький», «Step», шквалом аплодисментів про-
воджали зі сцени глядачі ансамбль «Барви», тріо у 
складі Богдана Гульця, Романа Примакова, Євгена 
Пащенка, вокалістів Дар’ю Примаченко і Марину Ре-
ву. Доторкнутися до серця кожного вдалося читцям 
Єгору Жогіну, Ярославу Горбачову і Дар’ї Примачен-
ко.  

     Кращі ви- ступи будуть   наго-
роджені на міському фестивалі 
обдарованих дітей «Надія». 

 
 

Ольга Володько, учениця 9-Б класу 

ВІТАЄМО  
СПОРТСМЕНІВ! 

Морозова Богдана (3-Г клас) -     
ІІІ місце на Чемпіонаті України з ушу. 

Пуся Юрія (9-Б клас)- І місце на 
чемпіонаті області з класичного      
пауерліфтингу 
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ОБМІН ДОСВІДОМ 
Цілющими ліками для педагога завжди було та залишається приємне спілкування з дітьми та коле-

гами, незважаючи на настрій та життєві події. Педагогічне партнерство та обмін досвідом – це одна із 
форм методичної роботи, прерогативою якої є активний обмін напрацьованого матеріалу.  

22 березня на базі ЗОШ №6 відбувся семінар учителів української мови та літератури   загальноос-
вітніх закладів міста «Вивчення передового досвіду роботи кращих учителів міста». 

Із привітальним словом до присутніх звернулася директор школи Ірина Миколаївна Калиновська, 
яка на важливості обміном педагогічного досвіду між колегами, побажала натхнення і творчих сил   
учасникам. 

     Завідувач методичним відділом освіти Валентина Григорівна 
Дячкова окреслила тему, мету та завдання семінару, ознайомила 
з планом роботи. Програма семінару включала в себе дві части-
ни: теоретичну і практичну. 
      Керівник міського методичного об’єднання вчителів українсь-
кої мови та літератури Леся Михайлівна Кисленко проаналізува-
ла результативність виступи учнів на ІІІ етапі Всеукраїнських уч-
нівських олімпіад. Серед яких, до речі, є учень нашої школи   
Дмитро Малорошвило (учитель Надточій С.М.). 

      Своїм педагогічним досвідом із присутніми поділилися вчителі 
ЗОШ №6: Валентина Єгорівна Балюк та Олена Віталіївна Хомен-
ко. Учасник ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2018», Вален-
тина Єгорівна, свої 
враження виклала у 
формі виступу 
«Використання тради-
ційних та інноваційних 
технологій при   роз-

витку творчих здібностей креативної особистості Нової 
української школи». Родзинкою семінару став майстер-
клас від Олени Віталіївни «Використання методів ейдетики 
на уроках української мови та літератури». 

Актуальним стало питання, висвітлене вчителем шко-
ли-інтернату Наталією Олександрівною Плодистою, «Ушанування пам’яті Т.Г. Шевченка в закладах 
освіти міста». 

Кожен педагог отримав насичені позитивні враження від зустрічі, переконався, що ЗОШ №6 завжди 
відкрита для плідної співпраці з колегами на тернистій педагогічній ниві. 

Н.М. Бороденко,  
учитель української мови та літератури 

ВІТАЄМО ЮНИХ НАУКОВЦІВ! 
 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів 
Сумського територіального відділення МАН України 

 
Бражник Софія, учениця 11 класу (секція мистецтвознавства) – ІІ місце, керівник Грудіна Н. М. 
Гулакова Наталія, учениця11 класу (секція екології)  – ІІІ місце керівник Гулакова І.М. 
Лєвша Марина, учениця 9-В класу – ІІІ місце, керівник Гулакова І. М. 
 

Обласна науково-практична конференція «Перший крок у науку» 
Володько Анна, учениця 10 класу (секція медицини) – ІІ місце, керівник Гулакова І.М. 

Воробйова Вікторія, учениця 7-Б класу (секція мистецтвознавства) – І місце, керівник Грудіна Н. М. 
Сидоренко Софія, учениця 9-Б класу  (секція екології) – І місце, керівник Гулакова І.М. 
Ющенко Альона,учениця 9-В лкасу (секція мистецтвознавства) – ІІІ місце, керівник Грудіна Н. М. 
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“МІС ТА МІСТЕР  
ШКОЛИ—2018” 

Днями відбувся конкурс «Міс та Містер школи – 2018», у 
якому взяли участь найвродливіші, найпривабливіші, найкміт-
ливіші та найсміливіші дівчата та хлопці нашої школи 7-8 кла-
сів.  

Учасники змагалися у 3- х конкурсах, які розмістилися в та-
кій послідовності: «Візитка», «Зачіска майбутнього» для дівчат 
та «Силовий» для хлопців, і «Талант». 

Усі учасники мали гарну підготовку, 
були не схожими один на одного. Упро-
довж конкурсів дивували присутніх своїми 
талантами, щирістю, оригінальністю, не-
повторністю… Вони всі справилися з да-
ними завданнями на відмінно, можливо, 
їм допомогла підтримка батьків, учителів, 
друзів, за що щира їм подяка.  

Після останнього конкурсу було оголо-
шено переможців. За результатами журі в 
номінаціїї "Міс Грація " перемогла Муко-
воз Катерина (учениця 8-В класу), "Містер Креативність" отри-
мав учень 7-В класу Білік Роман, "Міс Талант" стала Рева Ма-
рина (учениця 8-Б класу), "Містер Мужність" здобув Любченко 
Михайло (учень 8-А класу), у номінації "Міс Посмішка " перемо-

гла Скоченко Дарія 
(учениця 7-В класу), 
"Містер Оригінальність" 
отримав Рябко Артем 
(учень 7-А лкасу).  
    "Віце-міс" здобула уче-
ниця 7-Б класу Воробйо-
ва Вікторія, "Віце-містер"- 
Зайцев Богдан, учень 7-А 
класу. 
    І в номінації "Міс школи 

- 2018 " перемогу отримала Ткаченко Емма, учениця 7-В класу, 
та "Містером школи -2018" став Лещенко Михайло, учень 7-А 
класу. 

Усіх учасників вітаємо з перемогою, бажаємо здоров'я, твор-
чої активності, нових перемог, здійснення заповітних бажань. 

Усім учням, вчителям, батькам щира подяка у підготовці та 
проведенні даного заходу. Тільки у колективній роботі може 
вийти гарний результат! 

Т.М. Говоруха,  
заступник директора з ВР 

10 ФАКТІВ 
 ПРО ШЕВЧЕНКА 

З нагоди Шевченківських днів редак-
ційна колегія газети вирішила зібрати 
цікаві факти про Великого Кобзаря. 

1. Тарас Шевченко протягом життя 
був «душею компанії», любив сміятися і 
вмів розвеселити навіть незнайомих 
людей. 

2. Основна освіта Тараса Шевченка 
тривала лише два роки. Її він здобув у 
церковно-приходській школі. 

3. Тарас Шевченко завжди з любов’ю 
згадував той випадок, коли малим пішов 
шукати «залізні стовпи», що 
«підпирають» небо, і заблукав у полі. 
Чумаки, зустрівши хлопця, забрали його 
з собою і ввечері привезли до Кирилів-
ки. 

4. Тарас Шевченко був викуплений з 
кріпацтва за 2500 рублів. Задля цього 
художник Брюллов написав портрет Жу-
ковського і продав його. 

5. Першим коханням молодого Шев-
ченка була Оксана Коваленко, його ро-
весниця. Родичі закоханих були впевне-
ні, що молоді одружаться. Але надії бу-
ли марними. 

6. Останнім коханням поета була 19-
річна дівчина Лукерія Полусмак, яка 
наймитувала в Петербурзі. Лише 1904 
року, після смерті свого чоловіка, Луке-
рія Яковлева-Полусмак, залишивши 
дітей в Петербурзі, приїхала до Канева і 
щодня приходила на могилу Шевченка. 

7. Улюбленим напоєм Тараса Шев-
ченка був чай, а улюбленою їжею були: 
справжній український борщ, «затертий 
пшонцем і затовчений старим салом», 
вареники з сиром з грубої гречаної муки 
та такі ж самі галушки.  

8. Тарас Шевченко був відомим мод-
ником, любив дорогий одяг і дуже легко 
витрачав на нього гроші. 

9. Коли Тараса Шевченка відправили 
у заслання до Оренбурга, йому заборо-
нили займатися творчістю. Проте саме 
в Оренбурзі Тарас Григорович написав 
більшу частину своїх повістей. 

10. Останні дні свого життя Шевчен-
ко провів у Петербурзі. Поховали його 
на Смоленському кладовищі. Проте за 
день до своєї смерті, у свій день наро-
дження, 9 березня, поет попрохав свого 
вірного друга Григорія Честахівського, 
щоб у разі його смерті похорон відбувся 
у місті Канів. Останнє бажання видатно-
го митця виконали лише через два роки. 

 

ГРАЄМО АКТИВНО!  
1 березня відбулася ІХ Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник», у якій взяли участь учні Глухівської ЗОШ №6 
(усього 160).  

Діти із захопленням 
виконували завдання. 
Кожен учень дізнався ба-
гато нового про історію, 
культуру і мову свого на-
роду. 

Учителі-філологи також долучилися до цієї гри. 
С.М. Надточій, учитель української мови та літератури 
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                 8 БЕРЕЗНЯ— 
МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 

                                 Найвищі показники тесту IQ (читання, швидкість сприйняття і асоціативне  
                          мислення) належать жінкам. Цікаво, що   жінка   краще бачить   у   темряві. Крім   
                      цього, у жінок набагато краще розвинений периферичний зір, вони з   легкістю 
                 сприймають    побачене   ними в   цілому; у них більше   смакових рецепторів, ніж у   
               чоловіків.  
                    8 березня – день, присвячений найпрекраснішій половині нашого суспільства. Його 

популярність наростає і зміцнюється вже більше ста років.  
Історія появи Міжнародного жіночого дня проста і зрозуміла - це спроба відновити спотворену 

століттями справедливість по відношенню до жіночої статі, яка давно вкоренилася в суспільстві.  
Бути жінкою ще якихось 100-150 років тому означало тільки одне - безправ’я і всецілий навіть 

гнітючий послух. Як тоді, так і зараз існувала думка про те, що жіноча частина населення представ-
ляє його слабку частину. Цьому намагаються привести найбанальніші докази, мовляв, за фізичним 
показниками жінки поступаються в силі і міці чоловічій частині суспільства. Але чому ж тоді на плечі 
наших жінок лягають трудомісткі заняття? Жінка витривала, і в цьому вона перевершила чоловіка. 

Про її витривалість ходять легенди. 
     Зваживши всі розрахунки можна прийти тільки до одного ви-
сновку: чоловік і жінка абсолютно різні і в той же час рівні між со-
бою. Більш того, одне без одного приречені на смуток, печаль і 
навіть смерть.. 
     Щоб ця думка дійшла до широкого громадського суспільства, 
необхідно було справді революційне втручання. І воно сталося. 
Опускаючи передісторію руху за права жінок, найістотніші зру-
шення в цій сфері настали саме під віянням революційних на-

строїв, починаючи з відомих подій минулого століття. 
На сьогоднішній день цивілізоване суспільство офіційно закріпило і вирівняло права жінок. Над-

мірна увага до цієї теми дала свої плоди і все ж якесь протистояння час від часу ще зустрічається, 
особливо в нездоровому культурному середовищі. 

Міжнародний жіночий день найчастіше пов’язують із соціалістичним рухом, який, по суті, відкрив 
реальні шляхи для активної реалізації рівноправності жінок у широкій суспільній свідомості. У 1975 
році, за даними проекту DilovaMova.com, свято було офіційно підтримано Організацією Об’єднаних 
Націй. І 16 грудня 1977 року резолюцією Генеральної Асамблеєю ООН 8 березня було запропоно-
вано використовувати для популяризації та реалізації рівноправності жіночої частини населення. 
Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН День жінок має назву Міжнародний день прав жінок і 
миру. 

Відкидаючи пафосність і офіційну частину всіляких державних петицій і документів, однозначно 
можна сказати: це одне з кращих свят, яким довелося ввійти в наші календарі.  

Редакційна колегія 
 


