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Це цвіт талантів учнів наших... 
ЛИСТОПАД, 2015 р., № 48 (9) 

ВІДЗНАЧИЛИ ЗМІСТОВНО 
9 листопада українська спільнота відзначає День української пи-

семності та мови . 
З нагоди цього свята ЗОШ №6 відбулися заходи під гаслом «У 

Слові все розквітло, із Сло-
ва вийшли ми». 

Учителі-філологи, класні 
керівники провели виховні 
заходи ( «Мова – коштовний 
скарб народу», «Рідна мова 
чиста, як краса», «Поезія – 
це завжди неповторність», 
«Борімося за красу мови», 
―З рідним словом міцніє дер-
жава‖). 

У підготовці до свята 
Дня української писемнос-
ті  проявили ініціативу учні-
активісти, лідери школи, 
які  підготували до заходів 
плакати, стіннівки, вислови. 

Бібліотекарем школи 
Ющенко З.Б. була презен-
тована книжкова експозиція 
«Становлення та розвиток 
української писемності». 

     У День української писемності відбувся І етап Міжнародного 
конкурсу знавців української 
мови імені Петра Яцика. 
    Заходи, присвячені  Дню 
української писемності та мо-
ви, були спрямовані на вихо-
вання школярів почуття патрі-
отизму та національної гордо-
сті за свою державу. 

 
 
 

Н.М. Бороденко,  
учитель української мови та 

літератури 
 



«РІДНА СУМЩИНА» 
У цивілізованих країнах родина, школа, суспільство завжди ставили перед собою завдання — 

виховувати громадянина — людину, обізнану з правами й обов'язками, яка поважає й дотримується 
соціальних норм, правил і моралі, традицій своїх предків і співвітчизників. Адже саме від цього буде 
залежати, якою буде держава.  

На підставі частини першої ст. 6, ст. 22, 39 Закону України ―Про місцеві державні адміністрації‖ з 
метою сприяння розвитку краєзнавчого руху на Сумщині, набуття дітьми та молоддю поглиблених 

знань з історії рідного краю, залучення учнівської та студе-
нтської молоді до краєзнавчої та пошуково-дослідницької 
роботи, привернення уваги державних установ, громадсь-
кості до збереження та відродження історико-культурної 
спадщини українського народу 2011 році було впроваджено 
обласний освітній проект ―Рідна Сумщина‖. 
    Щороку учні нашого міста беруть активну участь у проек-
ті, цей раз не став винятком. Глухів представляли учні  
ЗОШ №6 Примаков Роман (7-А клас), Шрамченко Анна     
(11 клас). 
     Учасники другої та третьої вікових категорій взяли 
участь у краєзнавчій вікторині «Історія Сумщини від мину-
лого до сьогодення» за напрямами: «Історичні події», 

«Пам'ятки архітектури», «Видатні земляки», «Історико-культурні та природні заповідники».  
Міський тур відбувавсь у формі письмової тестової контрольної роботи, за результатами якої ви-

значалися переможці кожної вікової категорії. 
Обласний, завершальний тур, мав два етапи: перший - у формі комп'ютерного тестування; другий 

- фінальний – нагородження переможців та учасників конкурсу. 
Примаков Роман і Шрамченко Анна стали лауреатами у своїх вікових категоріях. 

Т.Я. Ахмедзянова,  
учитель історії 

ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТИЗМ 
Традиційними стали краєзнавчі походи для учнів 7-А класу. З метою поліпшення військово-

патріотичного виховання, формування готовності до захисту Вітчизни, 
виховання бережливого ставлен-
ня до природи, кадети вирушили 
на військово-патріотичну   спор-
тивну гру «Зірниця».  
   Загальне керівництво, організа-
ція гри здійснюється офіцером-
вихователем Гайдуком О.М. і 
класним керівником Ахмедзяно-
вою Т.Я., активом класу. 
    У класі діють два загони, що 
мають власні атрибути: назву, 

девіз, відзнаки. Кожною командою керує командир, який вимагає 
від особового складу дотримання правил гри та дисципліни.  

Протягом гри між загонами точилася цікава запекла боротьба. 
Кадети проявили знання сторінок військової історії нашого рідного 
краю, командну роботу, спортивні вміння та навички. 

По завершенні «Зірниці» всі зібралися біля вогнища на печену 
картоплю й ароматний чай. 

 
О.М. Гайдук,  
офіцер-вихователь 7-А класу 



ШКІЛЬНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

ПІЗНАЄМО  
ПРЕКРАСНЕ 

До історії та віри дітей треба долучати ще змалку. 
Учні 2-х і 3-х класів школи №6 відвідали виставку ди-
тячих робіт «Квіти для Богородиці». 

На початку екскурсії школярі змогли зайти до хра-
му Трьох Анастасій та долучитися до історії виник-
нення свята Покрови Святої Богородиці. Потім озна-
йомилися з роботами ровесників, що були представ-
лені на виставці. Під кінець діти стали учасниками 
інтелектуально-розважальної програми.  

На згадку про подорож учні отримали маленькі 
подаруночки. Надовго в пам’яті школярів залишаться 
незабутні враження від дитячої виставки. 

С.О.Шум, класний керівник 3-В класу 

КНИГА —
ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ 
Читати систематично й осмислено дітей 

навчає школа, а бібліотека допомагає залуча-
ти учнів до роботи з книгою. 

Нещодавно учні 6-Б і 7-Б класів разом з 
класними керівниками Балюк В.Є. і   Бороден-
ко Н.М. вирушили на екскурсію до міської ди-
тячої бібліотеки. У світлому затишному примі-
щенні на дітей чекали бібліотекарі, які завжди 
раді своїм відвідувачам.  

Бібліотекар ознайомила учнів з правилами 
користування книгою, розповіла про система-
тичний каталог, показала тематичні полиці 
дитячого фонду, а також проінформувала про 
нові надходження літератури. 

Цікавим доповненням екскурсії став захоп-
люючий фільм Сари Хардинг «Полліанна» за 
однойменним романом Елеанор Портер. 

Весело й радісно промайнув день у бібліо-
теці. Діти мали змогу взяти книжки додому. 
Усім дуже сподобалася пізнавальна екскурсія, 
про що свідчили слова вдячності від учнів. 

 
Дар’я Ломакіна,  

учениця 7-Б класу 

УВАГА! ДІТИ—НА ДОРОЗІ! 
З метою підвищення інформованості учасників навчально-

виховного процесу про негативні наслідки дорожньо-транспортних 
пригод, стимулювання дій, спрямованих на усунення основних фа-
кторів ризику дорожньо-транспортного травматизму в 4-А класі від-
бувся виховний захід в рамках Всеукраїнського місячника «Увага! 
Діти - на дорозі!», на який завітали співробітники служби ДАІ. 

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



 

СПОРТИВНІ    ПЕРЕМОГИ 

Вітаємо Ліпунову Вікторію,  

ученицю 7-Бкласу,  

за зайняте І місце  

в обласних змаганнях з настільного 

тенісу  

серед учнів  дитячо-юнацьких  спортив-

них шкіл 

 

 Бажаємо нових спортивних перемог! 
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ЮНІ  
БАСКЕТБОЛІСТИ 

28 жовтня на базі ЗОШ №6 відбувся І Регіональ-
ний турнір з баскетболу «Кубок шостої школи». 

На змагання завітали команди дівчат і хлопців 
м.Кролевець, м.Глухів, с.Ярославець, с.Тулиголове, 
с.Дубовичі. 

За грою спостерігали головний суддя учитель фі-
зичної культури ЗОШ №6 Волинко Д.А., судді: дирек-
тор ДЮСШ Колтачихін Ф.Г. , тренер ДЮСШ     Гав-
риш Д.Є. 

Боротьба за кубок першості була дуже запеклою. 
І все-таки серед хлопців переможцями стала коман-
да ЗОШ №6, ІІ місце посіли учні с.Дубовичі, ІІІ місце 
вибороли спортсмени с. Ярославець. 

Серед дівчат місця розподілились наступним чи-
ном: І місце – с.Ярославець, ІІ – с.Тулиголове, ІІІ – 
ЗОШ №1 м.Глухів. 

По закінченні команди отримали кубки й грамоти з 
рук головного судді. 

Володько Ольга, учениця 7-Б класу 


