
 

Читайте у випуску 

 Зустрічаємо гостей 
 І знову перемога! 
 Польові збори 
 

 
 
 Подорожуємо Україною 
 Спортивні перемоги  
 Козакуйте, козаки! 

Це цвіт талантів учнів наших... 
ЖОВТЕНЬ, 2015 р., № 47 (8) 

З ЮВІЛЕЄМ ТЕБЕ, РІДНА ШКОЛО! 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 уперше прийняла своїх учнів 1 вересня 1990 
року. Саме з цього часу починає відлік славна історія навчального закладу. Розрахована на 1296 
місць, школа випустила зі своїх стін у доросле життя більше семи тисяч учнів. 

Щороку зграйки схвильованих першачків потрапляють у турботливі руки мам-наставниць. Учи-
телі початкової ланки – це колектив досвідчених педагогів, який опікується маленькими  мрійника-
ми-непосидами. Галасливі й допитливі, учні школи першого ступеня навчання займають нижні по-
верхи школи, де для них облаштовані затишні 
класи, простора спортивна зала, зручний і кра-
сивий кабінет інформатики 

«Найперше, що має зробити вчитель, - це 
розвинути в учня дух допитливості», - казав 
Дмитро Менделєєв. Саме тому адміністрація та 
педагогічний колектив школи роблять усе для 
того, щоб у дітей, які переходять у середню чи 
старшу ланку не згасав в очах вогник зацікавле-
ності, бажання пізнавати щось нове, відкривати 
для себе незвідані горизонти. Учні мають змогу 
доглядати за тваринками у «живому куточку», грати у футбол на міні-полі зі штучним покриттям чи 
займатися на стадіоні. У дітей є можливість плавати в шкільному басейні, розвивати вокальні здіб-
ності чи вчитися танцювати з професійним хореографом. У школі обладнані всім необхідним дві 
майстерні (слюсарна та столярна) для хлопчиків і два кабінети обслуговуючої праці для дівчаток. 
Працюють спортивні секції та різноманітні гуртки. Шкільна академія наук готує майбутніх до-
слідників, науковців, винахідників. Учні школи посідають призові місця не тільки на обласному, а й 
на державному рівнях, є постійними лауреатами різноманітних конкурсів і фестивалів. За 
двадцятип’ятирічну історію зі школи випустилися 86 золотих і 55 срібних медалістів. Наші діти з 
легкістю вступають у найпрестижніші навчальні заклади як в Україні, так і закордоном.  

У 2011 році загальноосвітня школа №6 перегорнула ще одну сторінку своєї історії. Саме тоді 
був започаткований у місті Глухові кадетський рух, а на базі нашої школи відкрився перший ка-
детський клас. Зараз їх уже п’ять. Майбутні офіцери вивчають не тільки базові дисципліни, а й зай-
маються стройовою підготовкою, виїжджають на стрільби. З ними працюють хореографи, психоло-
ги, офіцери-вихователі. Юні кадети - це окраса нашого міста, її гордість. 

Летять роки, міняються десятиліття, оновлюється педагогічний колектив, а школа впевнено кро-
кує вперед, перегортаючи золоті сторінки своєї історії. І поки гомінкими струмочками будуть по-
спішати до стін альма-матер її діти, доти й буде жити школа, радіючи успіхам своїх пташенят і до-
рослішати разом з ними. 

С.В. Олійник, учитель української мови та літератури  



ЗУСТРІЧАЄМО  ГОСТЕЙ 
Є в нашому житті прекрасна традиція – святкувати ювілеї.  

     10 жовтня ЗОШ№6 зустрічала гостей. На двадцять п’ятий День на-

родження школи завітали з подарунками поважні гості міський голова 

Ю.О.Бурлака, заступник міського голови І.І.Терещенко, секретар місь-

кої ради Н.І.Нанай, начальник фінансового відділу міської ради 

Н.М.Полушкіна, начальник відділу освіти Л.Г.Васянович, завідувач ме-

тодичним кабінетом В.Г.Дячкова, директори шкіл і завідувачі дитячими 

садками міста, колишні вчителі, учні, батьки школи. 

     Із самого ранку в стінах школи панувала святкова атмосфера. На 

перервах коридори     пере-

творилися на справжній яр-

марок – кожен клас торгував 

солодощами.  

     Та справжнє дійство по-

чалося після уроків – усі  

зібралися на концерт. Зі сце-

ни лунали теплі слова, зву-

чали пісні, вражали танці. 

Справжнім сюрпризом став 

танцювальний номер «Дикі танці» від учителів школи.   

Н.М. Бороденко,  учтитель української мови та літератури  

ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

І ЗНОВУ ПЕРЕМОГА! 
18 вересня в м.Кролевець відбувся Міжнародний 

літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі 
рушники». 

Вихованці вокального гуртка «Барви» нашої шко-
ли (керівник Олександр Іванович Тюльпа) взяли 
участь у фестивалі ще раз довівши, що в  загально-
освітніх закладах є талановиті творчі особистості як 
серед учителів, так і серед учнів.  

Як результат, ансамбль у складі Анни Губатенко, 
Крістіни Хлонь, Катерини Шаман, Дар'ї Примаченко, 
Тамари Яловенко, Діани Співак став лауреатом        
І Премії Міжнародного конкурсу пісенної творчості 
«Мелодії вічності» в номінації Естрадний вокал. 

Тож побажаємо нашим переможцям творчих ус-
піхів і натхнення рухатися вперед. 

Ломакіна Дар’я,  
учениця 7-Б класу 

ПОЛЬОВІ ЗБОРИ 
Днями кадети 5-А та 6-А класів разом з офі-

церами-вихователями О.М. Абрамчуком і 
М.В.Пирогом, класним керівником 
І.Ф.Хоруженко, шефами Територіальною гро-
мадською вартою Р7 вирушили на  польові 
збори. 

Навчально-польові збори були організовані 
у формі військово-спортивних ігор. Юні кадети 
отримали навички оборони й наступу, подо-
лання перешкод, але найбільше хлопцям запа-
м'яталися стрільба з бойової зброї. 

І хоч учні трохи стомилися, проте запевня-
ли, що з нетерпінням чекатимуть наступних 
зборів. 

 
О.М. Абрамчук,  

вихователь 5-А класу  



ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

СИВОЧОЛИЙ ЧЕРНІГІВ 
Люблю чернігівську дорогу –  

Весною, влітку, восени. 
Там досі моляться Стрибогу 

Високі в сонці ясени. 
Так писала про одну з найчарівніших доріг Украї-

ни поетеса Ліна Костенко. Саме нею, на відстань 
240 км, зі своїми класними керівниками       Надто-
чій С.М., Балюк В.Є., Бороденко Н.М. вирушили юні 
мандрівники 5-Б, 6-Б і 7-Б класів. 

Оперезаний красунею-Десною, прикрашений 
зеленню парків, Чернігів радо зустрів глухівчан. 

 У жодному місті України не збереглося стільки 
пам’яток домонгольської епохи. Серед них – курган 
Чорна Могила, Спаський та Борисоглібський собо-
ри, П’ятницька та Єлецька церкви, Болдіни гори, 
Антонієві печери. З нетерпінням учні очікували по-
бачити таємничого привида, який давно дивує гос-
тей міста.  

Після відвідування історичних пам’яток на шко-
лярів чекали розваги в парку «Дитяча планета» і 
кафе «МакДоналдс». А на останок учні побували в 
зоопарку м.Мена. Діти мали змогу не тільки зблизь-
ка роздивитися тварин, а деяких з них навіть погла-
дити і покормити.  

Незабутніми залишаться враження в пам’яті уч-
нів від легендарного Чернігова. 

Ольга Володько,  
учениця 7-Б класу 

МАЛЬОВНИЧИЙ 
НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКИЙ 
Учні 4-В і 4-А класів здійснили екскурсію до 

м. Новгород-Сіверський. 
На території Спасо-Преображенського чоло-

вічого монастиря, перед учнями постала неймо-
вірна картина – могутні споруди собору, церкви, 
келій, теремів і музею, а доповнювала все це 
природа. 

Неймовірне враження справила на дітей 
найбільша споруда Спаського храму, збудова-
ного в 1033 р. Своєю величчю і могутністю храм 
передав нам дух минулих часів.  

Ліворуч від собору розташований музей, де 
багато експонатів присвячено «Слову о полку 
Ігоревім». Діти з захопленням блукали кімната-
ми споруди, із подивом роздивляючись старо-
винні речі та пам'ятки історії. Біля головних па-
лат священнослужителів  діти побачили древні 
руїни «Княжого терема», що лежать під захис-
ним склом. 

Історичний дух і неймовірні пейзажі Новгоро-
да-Сіверського не залишили байдужим жодного 
учня. 

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

ПІЗНАЄМО  ГЛУХІВЩИНУ 
  В один із сонячних осінніх днів 2-А вирушив на екскурсію до мальов-
ничого села Білокопитового, що на правому березі річки Клевень. 
  Білокопитове зустріло учнів розкішними садами, привітними озера-
ми. Школярі побували на Заруцькому вапняному заводі, побачили 
барабан, що переробляв крейду. Багато цікавого дітям розповіли про 
процес добування та переробки будівельних матеріалів. 
  Екскурсія допомогла більше познайомитися з чудовими куточками 
Глухівщини.  

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



 

СПОРТИВНІ    ПЕРЕМОГИ 
Вітаємо Продан Тетяну,  

ученицю 8-В класу,  

за зайняте І місце у фіналі кубку України з лижо-

ролерів, присвяченого пам’яті ЗТУ 

І.Бушмельова. 

 Бажаємо нових спортивних перемог! 
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Вітаємо Самодєлову Дарію,  

ученицю 8-Б класу,  

за ІІ місце в змаганнях Фіналу Трофею 

України з картингу (клас картів 

«Популярний – юнаки»).  

Бажаємо нових спортивних звершень! 

Матеріали публікацій  

та пропозиції подавати  

відповідальному за 

випуск 

КОЗАКУЙТЕ, КОЗАКИ! 
У школі відбулася посвята в козачата учнів 2-х класів. На святі були присутні осавул Міжнародного 

громадського об'єднання козаків Сергій Іванович Хіро, директор школи 
Ірина Миколаївна Калиновська, адміністрація, батьки та учні школи. 

Учні представляли свої загони: 2-А клас - «Козацький загін імені Івана 
Богуна», 2-Б - «Козацький загін імені Івана Вишневецького», 2-В - 
«Козацький загін імені Івана Сірка», 2-Г - «Козацький загін імені Петра 
Дорошенка».  

На святі школярам бажали стати шанувальниками рідного слова, бу-
ти гідними козацької слави, поважати усі народи світу, любити свою   
Батьківщину. 

Анастасія Дем'яненко, учениця 7-Б класу 


