
Читайте у випуску 

 

 Свято Знань 

 Ми — нація єдина! 

 Спорт для всіх 

 Святкували іменини 

 Сторінка писхолога 

 Знай свої права 

  

 

 

Шановні учні, батьки, педагоги!  

   Сердечно вітаю вас з Днем Знань!  

    Сьогодні, у цей перший 

осінній день, ми відзначаємо 

свято тих, хто тільки пересту-

пив поріг навчального закла-

ду або вже впевнено йде по 

стежці знань. 

   Нехай у новому навчально-

му році підкорюються найви-

щі вершини знань, утілюють-

ся в життя найсміливіші задуми, а в щоденниках 

з'являються тільки відмінні оцінки!  

   Нехай кожен урок буде подібний подорожі в неві-

домий раніше світ, нехай вам відкриваються нові 

горизонти. Бажаю нескромних досягнень, теплих 

взаємин в колективі, класі, школі!  

Ірина Миколаївна Калиновська,  

директор школи 

 
Це цвіт талантів учнів наших... 
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ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

 

СВЯТО    ЗНАНЬ 
Перше вересня — це не тільки початок золотистої  

барвистої осені, а і Свято Знань, якого так сильно че-
кають маленькі 
школярики. Цього 
року наша школа 
зустрічала 111 пер-
шачків. 
  Традиційно День 
Знань розпочався 
урочистою ліній-
кою, на яку були 
запрошені поважні 

гості: секретар  міської ради  Н. І. Нанай,  голова місь-
кої ПМПК І. М. Коловоротна. 

Після лінійки шко-
лярі вирушили до 
класів на перший 
урок , на якому клас-
ні керівники зверну-
ли увагу на історію 
українського держа-
вотворення, розви-
ток і зміцнення дер-
жави, історію   дер-
жавних символів 
України. 

Учні нашої школи взяли участь у конкурсі малюнків 
на асфальті «Намалюй барвисту Україну». Діти нама-
галися зобразити світ, у якому їм хотілося би жити: 
сині небо і волошки, жовті соняшники і колоски – чудо-
ве поєднання кольорів українського прапору. Своїми 
малюнками вони закликали до миру і дружби.  

Можемо впевнено сказати, що новий навчальний 
рік стартував вдало. Колись порожні без учнів класи 

знову наповнилися 
дитячими голосами 
і шурхотом зошитів, 
радісно пролунав 
шкільний дзвоник, 
сповіщаючи про 
початок та кінець 
уроку. 

 
Н.М. Бороденко,  

учитель української 
мови та літератури 

МИ—НАЦІЯ 
ЄДИНА! 

Ось і пролетіли веселі канікули на 
крилах теплого і ласкавого літа. І знову 
вересень і шкільний дзвоник покликали 
до школи. 

Перший урок «Ми – нація єдина, твої 
ми діти, Україно!» в 4-А класі сприяв 
формуванню патріотичних почуттів.  

Учні ознайомилися з життям відомих 
людей України, краю, наголосили на 
шанобливому ставленні до державних 
символів, традицій українців та пред-
ставників інших національностей, які 
населяють країну. 

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



СПОРТ ДЛЯ ВСІХ 
Традиційно другої неділі стадіон ―Дружба‖ згуртовує 

всіх  жителів і гостів міста. Так сталося і цього року, з 
нагоди Дня фізкультури і спорту об’єдналися сотні 
спортсменів, любителів і  прихильників здорового спо-
собу життя.   

На парад команд вирушили й спортсмени нашої 
школи. 

 
Не сумувала в цей день молодша учнівська ланка. 

Діти разом із класними керівниками зібралися на шкіль-
ному майданчику, де змагалися в силі, спритності, кміт-
ливості. 

За участь кожна з команд отримала подяку.  
 

Кебець Дар’я,  
учениця 7-Б класу 

ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

СВЯТКУВАЛИ 
ІМЕНИНИ 

Початок нового навчального року для 
учнів 2 – А класу був цікавим і насиче-
ним, адже вони святкували День літніх 
іменинників.  

На свято до дітей завітав кумедний і 
дружелюбний клоун Сашка, який розва-
жав другокласників, не даючи і хвилин-
ки спокою.  

День був наповнений гарними емоція-
ми, дзвінким дитячим сміхом і безмеж-
ним щастям наших іменинників. А по 
завершенню свята на всіх чекали соло-
дощі. 

Т.М. Гапонько, 
 класний керівник 2-А класу 



ЗНАЙ СВОЇ 
ПРАВА 

Важливу роль у формуванні правової 
культури відіграє школа. Нещодавно від-
булася зустріч учнів 7-8 класів з праців-
ником правоохоронних органів К. О. Дем-
ченко, яка на життєвих прикладах озна-
йомила школярів з особливостями кримі-
нальної відповідальності неповнолітніх за 
порушення правових норм.  

Після проведеної бесіди учні переко-
налися, що набуті знання будуть корисни-
ми у подальшому житті.  

 
Володько Ольга,  

учениця 7-Б класу 

ШКІЛЬНІ    НОВИНИ 

СТОРІНКА  
ПСИХОЛОГА 

 Перший рік навчання - період адаптації школяра до 
нового кола спілкування,  режиму дня, збільшення фізич-
ного та емоційного навантаження.  

Звикання до школи - тривалий індивідуальний процес. 
Згідно зі статистикою, тільки 50% дітей адаптується до 
нових умов і вимог протягом півроку. Другий половині 
потрібно більше часу. Від чого залежить тривалість адап-
тації? Перш за все, від того, чи була дитина психологічно 
готова до школи, а також від її стану здоров´я та рівня 
розвитку. 

Так батьки можуть допомогти  своєму першоклас-
нику  
1. Пояснити дитині, що означає «бути школярем» та для 
чого це потрібно. Розповідати про школу, про існуючі в 
ній правила, щоб дитина була обізнана і, відповідно, від-
чувала себе впевнено, не боялася і не сумнівалася у 
своїх здібностях.  
2. Продумати режим дня, суворо його дотримуватися.  
3. Навчити першокласника задавати вчителю питання 
(не боятися і т.д.).  
4. Розвивати навички емоційного контролю, вміння підко-
рятися правилам.  
5. Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», фор-
мувати самооцінку.  
6. Розвивати комунікабельні здібності.  
7. Підтримувати бажання вчитися.  
8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи 
іншій ситуації.  
9. Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психоло-
гом. 

 
 
 
 
 

О.Д. Володько,  
практичний психолог 
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