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ВЧИМОСЯ ДІЯТИ  

В НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЯХ 
Сьогодні у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні, особ-

ливо актуальним стає інформування учнівської молоді про те, 

як діяти у випадках різних надзвичайних ситуацій. Школярі ма-

ють добре знати осно-

вні принципи самоза-

хисту й усвідомлюва-

ти відповідальність за 

дії під час будь-якого 

лиха. Саме з цією ме-

тою 19 квітня відбувся 

День Цивільної захис-

ту.  

У ході підготовки до 

Дня ЦЗ виготовлено стенди щодо дій учнів у надзвичайних си-

туаціях, «МНС України попереджає»; проведено конкурс малю-

нків «Небезпека очима дітей»; випущені стінні газети 

«Допоможи собі сам»; учні 8-Б класу організували інтерв’ю 

для школярів і вчителів 

«Що я знаю про надзви-

чайні ситуації?».  

   Відбулися виховні го-

дини на тему надзвичай-

них ситуацій, особливу 

увагу класні керівники 

звернули на дії населен-

ня під час пожеж, аварій 

соціального й військового характерів.  

Після сигналу повітряної тривоги колектив та учні школи 

покинули приміщення й розмістились у безпечній зоні. 

Упродовж дня школярі змагалися за кращий бойовий лис-

ток і реферат. Найактивніших було нагороджено грамотами 

на підсумковій лінійці.  

Н.М. Бороденко,  

учитель української мови та літератури 
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Однією з форм роботи з творчо обдарованою 
молоддю є Мала академія наук України, де вихова-
но багато талановитих учених, державних діячів, 
творчих особистостей різних фахів. Результатом 
плідного навчання учня в МАН є написання під ке-
рівництвом ученого або вчителя-предметника нау-
ково-дослідницької роботи, з якою діти виступають 
на наукових конференціях, колоквіумах, захища-
ють під час конкурсу-захисту. 

Нагода представляти Сумську область на рес-
публіканському рівні випала двом одинадцятиклас-
ницям ЗОШ №6: Катюжинській Анастасії та Бара-
хович Анастасії.  

Катюжинська Анастасія писала науково-
дослідницьку роботу на відділенні мовознавства, 
секція – українська мова і посіла ІІІ місце серед   
24 учасників. Барахович Анастасія обрала відді-

лення хімії та біології, сек-
ція – медицина та отрима-
ла Диплом учасника.  
На запитання щодо вра-
жень від конкурсу учениці 
люб’язно надали відпо-
відь. 
  - Коли і де відбувався 
захист робіт? Як він про-
ходив? 
   У Києві, 21-24 квітня. У 
перший день було урочис-
те відкриття конкурсу, у 
другий – контрольна робо-
та, у третій – захист і на 

завершення – нагородження. 
- Чи важко було готувати науково-

дослідницьку роботу? 
Звичайно, підготовка була досить складною, 

адже було багато нової інформації, яку потрібно 
опрацювати. Але завжди за будь-яких умов треба 
вміти долати труднощі і справлятися з хвилюван-
ням. 

- Що під час захисту робіт запам’яталося най-
більше? 

На захист приїхали учні з різних областей Украї-
ни, у кожного з них по-своєму оригінальна робота. 
Було цікаво змагатися з кожним з них. Мабуть, най-
більше запам’ятався сам захист, презентація влас-
ної роботи та відповіді на запитання. 

- Що або хто допомагав, підтримував увесь 
цей час? 

КРАЩІ СЕРЕД ЮНИХ НАУКОВЦІВ КРАЇНИ 

Насамперед, це - науковий керівник, від яко-
го завжди отримували підтримку та велику до-
помогу в написанні роботи. 

- Які враження 
ви отримали від 
захисту наукової 
роботи? 

Від захисту за-
лишилися лише 
гарні враження. З 
упевненістю можна 
сказати, що пере-
жили б усі ті емоції 
знову. 

- Що, взагалі, ви 
винесли для себе, 
готуючи наукову 
роботу? 

Чесно кажучи, 
отримали величез-
ний досвід. Стали більш обізнаними кожна в 
своїй секції, з’явилася впевненість у собі. МАН 
допомогла зрозуміти, ким хочеш стати в   май-
бутньому. 

- Чи плануєте  пов’язати своє життя далі з 
наукою? 

Точну відповідь дати важко, але одне знаємо 
точно, наука дуже подобається, тому вона, обо-
в’язково допоможе в майбутній професії. 

- Якщо не секрет, куди плануєте вступа-
ти? 

Зараз говорити ще рано, бо все залежить від 
ЗНО. 

- Що б ви хотіли побажати учням, які хо-
чуть стати учасниками МАН? 

Ми, безперечно, радимо усім учням писати 
наукові роботи, адже це великий досвід. А поба-
жати хотіли б вірити у свої сили, удосконалюва-
ти знання, ніколи не зупинятися на досягнутому. 

Участь дівчат в захисті науково-
дослідницьких робіт в МАН стала можливістю 
заявити про себе як про майбутнього науковця. 
Катюжинська Анастасія та Барахович Анастасія 
є одними з кращих учениць школи, міста, облас-
ті і країни. Тож побажаємо одинадцятикласни-
цям вдало здати ЗНО, вступти до омріяного ву-
зу і, звичайно, не залишати наукову діяльність. 

Дар’я Кебець,  
учениця 8-Б класу 
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НАЩАДКИ  КОЗАКІВ 
26 квітня на базі заміського оздоровчого дитячо-юнацького табору «Сонячний» проведено І місь-

кий етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» серед команд   загальноос-
вітніх навчальних закладів міста. У грі брали участь п’ять 
найкращих роїв шкіл міста. 

Під час гри учасники демонстрували свої здібності в 
таких випробуваннях: «Стройовий 
впоряд», «Відун», «Смуга переш-
код», «Рятівник», «Стрільба з   
пневматичної гвинтівки», 
«Перетягування линви». 
     Напружена програма гри вима-
гала від учасників значних фізич-
них навантажень і високих     мо-
рально-вольових якостей, гідних 
справжніх джур. Тому й зрозуміло, 
що боротьба за перемогу була 
досить таки запеклою. 
     І все ж І почесне місце посіла 
команда ЗОШ №6, на ІІ місці опи-

нилася школа-інтернат ім. М.І. Жужоми, ІІІ місце виборо-
ла ЗОШ №3. 

Щиро вітаємо наших переможців і бажаємо вдало ви-
ступити на обласному етапі гри «Сокіл».  

Софія Сидоренко,  
учениця 8-Б класу 

УРЯТУВАВ ЖИТТЯ 
Справжньою сенсацією для нашого містечка ста-

ла новина: хлопець-підліток урятував від смерті пе-
рехожого.  

Цим героєм став кадет 9-
А класу Андрій Кидименко. 
Він у вікно своєї квартири 
помітив, як незнайомий чо-
ловік б’ється в судомах, а 
люди просто проходять 
повз. Не думаючи довго,  
Андрій вибіг на вулицю і на-
дав першу медичну допомо-
гу. Пізніше хлопцю допоміг 
ще один чоловік.  

Кадет одразу зрозумів, 
що у хворого епілепсія. Ці знання він отримав на за-
няттях у клубі «Мужність», окрім того, Андрій планує 
вступати до медичного училища, тому вже ретельно 
готується. 

Пишаємося, що в нашій школі вчиться така не-
байдужа людина, і сподіваємося, що всі плани Анд-
рія на майбутнє обов’язково збудуться.  

Вікторія Громак,  
учениця 8-Б класу 

ПОДАРУЙ ДЕРЕВО 
До Дня довкілля учні 5-В класу разом з  

класним керівником Інною Миколаївною Гула-
ковою здійснили подорож до пам’ятки приро-
ди місцевого значення Чернечі джерела.  

Діти дізналися цікаву історію водойм, спо-
стерігали 
за зміна-
ми, що 
відбулися 
з рослина-
ми навес-
ні. І, отри-
мавши 
відповід-
ний інструктаж та практичні поради щодо по-
садки дерев, одразу взялися за справу. Пого-
да не підвела. Біля храму школярі висадили 
17 саджанців оцтового дерева, 20 - горобини 
та папороть на клумбу. 

Після активної праці відпочили за чашкою 
чаю з чебрецю. 

І.М. Гулакова, учитель біології 
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Матеріали публікацій  

та пропозиції подавати  

відповідальному за 
випуск 

“НАЙГОЛОВНІШЕ,  
ЛЮДИНОЮ ТРЕБА БУТИ НА ЗЕМЛІ” 

«Найголовніше, людиною треба бути на землі», - під таким гаслом живе Людина з великої букви, 
один з найкращих учителів міста Анатолій Андрійович Гиль. Зовсім недавно редакція нашої газети 

мала змогу познайомитися з цією непересічною особистістю. 
     Пропрацювавши 48 років учителем математики, Анатолій 
Андрійович і зараз «не покидає» «науку наук», допомагаючи 
школярам, студентам, викладачам розв’язувати складні задачі.  
Але не все так легко в житті давалося. Справа в тому, що його 
дитячі роки припали якраз на Другу Світову війну, тому й на-
вчання в школі часто переривалося вимушеними канікулами. 
Але вже тоді, як згадує сам Анатолій Андрійович, учителі в прос-
тому хлопці помітили майбутнього математики. «На контрольній 
роботі я виконував одразу 
два варіанти, сидячи за вчи-

тельським столом, щоб ніхто не списував», - згадує він зараз. 
На запитання «Що вас захоплює так само, як і математика?» 

Анатолій Андрійович відповів: «Квіти!». З п’яти років він почав їх 
вирощувати, а зараз вони стали частиною його життя. Яскра-
вим підтвердженням цього є неперевершена клумба у дворі 
будинку глухівського математика. А ще 60 сальвій ця людина з 
дивовижною душею подарувала нашій школі, тепер вони обо-
в’язково стануть окрасою фасаду ЗОШ №6.  

Серйозний математик, який усе своє життя засвічував  вог-
ники дитячих душ, зараз яскравими фарбами запалює клумби 
навесні. 

Анастасія Дем’яненко,  
учениця 8-Б лкасу 


