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“МИСТЕЦЬКИЙ ВОДОГРАЙ” 
25 березня відбувся міський фестиваль дитячої творчості 

"Мистецький водограй". 
До концертної зали міського палацу культури завітали гості, 

щоб насолодитися музикою, співами й танцями у виконанні учнів 
нашої школи. 

   Увазі аудиторії було представ-
лено яскраве шоу, що включало 
22 чудових виступи. Чимало 
овацій зірвали вправні танці 
"Повний автобус Буратін", 
"Іспанський квартал", «Пірати 
Карибського моря», «Дикі танці» 
у виконанні вчителів школи. 
Шквалом аплодисментів зустріча-
ли глядачі золотий голос школи 
Анну Губатенко й ансамбль 
«Барви». 
    На завершення свята заступ-
ник міського голови Роман Григо-
рович Головня висловив теплі 
слова вдячності учням, батькам і 
вчителям; а директор школи Іри-
на Миколаївна Калиновська звер-
нула увагу на те, що найталано-

витіші діти живуть у Глухові, і це зайвий раз довели гучні оплески 
та щирі посмішки глядачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.М. Бороденко, учитель української мови та літератури 

Читайте в номері: 
 «Мистецький водограй» 

 Ти завжди в серцях людей, Тарасе… 
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ШКІЛЬНИЙ    КАЛЕЙДОСКОП 

ТИ ЗАВЖДИ В СЕРЦЯХ ЛЮДЕЙ, ТАРАСЕ... 
 
В історії будь-якої держави є імена, що їх з гордістю вимовляє, пам’ятає й шанує кожен. В Україні - 

це видатний поет, прозаїк, драматург, художник, великий пророк Тарас Григорович Шевченко. 
Традиційно в перші березневі дні учні нашої школи гортають 

сторінки життя Великого Кобзаря. 
На уроках української літератури, виховних годинах в класах 

відбулися заходи, присвячені Т.Г.Шевченку: конкурс кращих читців 
поезій, інформаційні хвилинки «Шляхи Тарасової долі», вікторини 
«Чи знаєш ти твори Кобзаря», усний журнал «Вшануємо Великого 
Кобзаря», презентація-розповідь «Шевченко-художник», 
літературно-поетична година «Великий поет – вічний супутник 
свого народу», літературно-музична композиція «Шевченківська 
світлиця», книжкові виставки. 

Хотілося б відзначити зацікавленість учнів у підготовці до заходів: діти під керівництвом вчителів-
словесників малювали ілюстрації, створювали презентації, допомагали в оформленні класних кімнат. 

Минуло 155 років з того дня, як перестало битися серце геніального поета, але світлий образ 
Великого Тараса назавжди залишиться в пам’яті нащадків. 

Дар’я Ломакіна ,  
учениця 7-Б класу 

ПІДКОРЮЄМО  
ОБЛАСНУ СЦЕНУ 

Поступово традиційними стають виступи квінтету «Барви» 

Глухівської ЗОШ№6 на різноманітних міських та обласних 

пісенних конкурсах.  

19 березня юних артистів зустрічав Обласний пісенний 

дитячий фестиваль-конкурс виконавців народної пісні «Чарівні 

джерела». 

Під керівництвом вчителя музичного мистецтва Олександра 

Івановича Тюльпи квінтет у складі Анни Губатенко, Крістіни 

Хлонь, Катерини Шаман, 

Дар’ї Примаченко, Дмитра 

Романенка підготував дві 

пісні - «Не гадала, не 

ждала», «З сиром пироги». 

Під час виступу «Барви» 

вразили журі чарівними, 

неперевершеними 

голосами, своєю 

самобутністю. Не меншою 

була і підтримка залу, який 

проводжав зі сцени учнів нашої школи гучними оплесками. 

«Барви», виконуючи українські народні пісні, ще раз довели 

свою високу артистичну й вокальну майстерність. І, як 

результат, отримали Диплом переможця «Чарівних джерел» з 

рук начальника управління культури і туризму Сумської 

обласної державної адміністрації Олени Петрівни Мельник. 

Н.М.Бороденко,  

учитель української мови та літератури 

“СОНЯШНИК” 
Третього березня стартувала 

Всеукраїнська українознавча гра 
«Соняшник». Щорічно учні 1-11 
класів залюбки беруть участь у 
цьому заході.  

Гра стимулює пізнавальну 
діяльність учнів, розвиває 
мислення, пам’ять, логіку.  

Цього разу учасниками 
«Соняшника» стали 118 учнів 
нашої школи. Діти заздалегідь 
готувалися до гри: читали 
пізнавальну літературу, 
опрацьовували словники й 
довідники.  

 
С.М. Надточій,  

керівник МО вчителів 
української мови та літератури 



СПОРТИВНІ  
ЗВЕРШЕННЯ 

Третього березня на базі ЗОШ №6 від-
булися зональні змагання з баскетболу 
3х3 за участю команд с. Ярославець, 
с.Грузьке Кролевецького району, с. Баничі 
Глухівського району, м. Кролевець,     за-
гальноосвітніх шкіл №6 та №3 м. Глухова. 

Юні спортсмени нашої школи показали 
достойні результати, виборовши призові 
місця. 

І місце – серед юнаків старшої групи; 
ІІ місце – серед дівчат молодшої групи; 
ІІ місце – серед дівчат старшої групи. 
Тож вітаємо баскетболістів і бажаємо 

нових спортивних перемог! 
 

Анастасія Дем’яненко,  
учениця 7-Б класу 

ШКІЛЬНИЙ    КАЛЕЙДОСКОП 

МЛИНЦЕВЕ  СВЯТО 
Останній тиждень перед Великим постом в Україні називають Масляною. Наші предки вірили, 

що саме в цей час зустрічаються зима й весна.  
    Щороку на Млинцеве святої школи міста вражають глухівчан 
яскравістю атрибутів, пов’язаних із приходом весни.  
     До Масляної ЗОШ №6 готувалася заздалегідь. Кожен клас 
власними зусиллями виготовляв сонечка, вибирав костюми, аби 
колона нашої школи була 
найяскравішою. Зі сцени гостей 
зустрічали яскраві ведучі, улюблені 
казкові персонажі й аматори 
місцевої сцени. Тепла сонячна 
погода сприяла проведенню свята, 

тому весняний настрій був гарантований усім без винятку.  
Словом, Масляна вдалася на славу – море усмішок, дитячого 

щебету і непідробної радості та щастя в очах. Масу позитивних 
емоцій отримали всі глядачі. 

 
Дар’я Кебець,  

учениця 7-Б класу 

ЮНІ  ПОЖЕЖНИКИ 
Традиційним став у нас шкільний фестиваль 

Юних пожежників. 
Днями всіх бажаючих до 
актової зали збирали 
учні 8-х класів. Увазі 
присутніх було 
представлено виступи 
трьох команд: «Палаюче 
серце» (8-А клас), 

«Агенти 101» (8-Б клас), 
«Вогнеборці» (8-В клас).  

Усі без винятку 
команди 
продемонстрували 
знання правил пожежної 
безпеки, у 
гумористичній формі 
зуміли донести до 
глядачів основну ідею – 
поводитися з вогнем треба дуже обережно.       

    Переможцем стала 
агітбригада 8-Б класу 
«Агенти 101» (класний 
керівник С.О.Макаєва), 
яка незабаром буде 
представляти нашу 
школу на міській сцені. 
 

 
Ольга Володько,  
учениця 7-Б класу 



ШКІЛЬНИЙ    КАЛЕЙДОСКОП 
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ДЕНЬ СМІХУ.  
ЦІКАВІ ФАКТИ 

Дуже скоро у світі відзначатимуть День дурня або Міжна-
родний день сміху, коли прийнято розігрувати родичів, дру-
зів, знайомих людей. Редакція нашої газети вирішила зібра-
ти цікаву інформацію про 1 квітня. 

Виявляється, за соціологічними опитуваннями, більше 
70% людей збираються розіграти кого-небудь зі своїх знайо-
мих саме 1 квітня. Причому найбільше витівок слід очікувати 
від студентів і, як не дивно, від школярів. 

Що ж це за свято таке? Яка його історія? 
1 квітня офіційно не занесене в жоден календар відомих 

дат або всенародних свят, проте його цілком можна віднес-
ти до міжнародних. Із однаковим успіхом День сміху відзна-
чається і в Україні, і в Німеччині, і в Англії, і у Франції, і в 
Скандинавії, і навіть на Сході. 

Чому ж цей день припадає саме на 1 квітня, точно сказа-
ти ніхто не може. На цей рахунок існує кілька версій. Одні 
приписують зародження свята Стародавньому Риму, інші 
стверджують, що воно виникло ще в стародавній Індії.  

За деякими Інтернет-джерелами, жарти в перший день 
другого весняного місяця пов'язані з перенесенням нового 
року, що до другої половини XVI століття починався в кінці 
березня. Все ж таки з плином часу багато людей продовжу-
вали святкувати Новий рік 1 квітня. Їх стали називати 
"першоквітневими дурнями", яких стало модно розігрувати й 
висміювати. 

Коли почали святкувати День сміху в Україні, точно неві-
домо, але у творах багатьох письменників і поетів кінця 
XVIIст. з'являлися рядки про першоквітневі розіграші  

Тож будьте насторожі, запасіться почуттям гумору, набо-
ром свіженьких жартів і забавних віршиків, на розіграші не 
ображайтеся, а відповідайте ними ж! 

 
Редакційна колегія 

ЖИВА  
ПРИРОДА 

Учні 4-А класу відвідали живий куточок 
нашої школи, що поповнився новими тва-
ринками й рослинами.  

Учитель біології Інна Миколаївна Гула-
кова розповіла про особливості догляду 
тваринок й рослин. У ході екскурсії школя-
рі зробили     висновок, що тварини – це 
наші брати й сестри, вони схожі на людей, 
тільки говорять іншими мовами.  

 
О.В. Боровик,  

класний керівник 4-А класу 

Матеріали 

публікацій  

та пропозиції 

подавати  

відповідальному за 

випуск 


