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ВІДЗНАЧИЛИ ЗМІСТОВНО 
9 листопада українська спільнота відзначає День української писемності 

та мови. 
    Це одне з наймолодших державних 
свят, яке відзначається щорічно з 9 лис-
топада 1997 року в день вшанування 
пам'яті Преподобного Нестора-
Літописця. 
     З нагоди Дня української писемності 
та мови в ЗОШ №6 відбулися заходи. 
     Учителі-філологи, класні керівники 
провели 

виховні заходи («Бринить-співає наша мова, 
чарує, тішить і п’янить…», «О мово рідна! 
Золота колиска», «Свято рідної мови», «До 
рідного слова душею торкаюсь» та ін.). 

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

У День української писемності відбувся    
І етап Міжнародного конкурсу знавців украї-
нської мови імені Петра Яцика. Учні стар-
ших класів написали Всеукраїнський дик-
тант національної єдності 

Заходи, присвячені Дню української 
писемності та мови, були спрямовані на 
виховання школярів почуття патріотизму 
та національної гордості за свою держа-

ву. 
 
 

 
 

Н.М.Бороденко, учитель української 
мови та літератури 
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ВИХОВУЄМО ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
Проблема толерантності як однієї з провідних якостей особистості на сучасному етапі розвитку 

суспільства є предметом вивчення філософії, соціології, пси-
хології, етнографії, історії, релігієзнавства, культурології та 
інших наук.  

Для педагогіки вона набула особливого значення в остан-
нє десятиліття в умовах гуманістичного виховання, бо сучас-
на реальність відкриває перед дитиною різноманітні перспек-
тиви розвитку, освоєння світу, удосконалення взаємин з інши-
ми та із самим собою. Однак навколишній світ ставить свої 
вимоги щодо здатності дитини адаптуватися у ньому, до його 
толерантної готовності будувати конструктивні взаємини з 
навколишньою дійсністю. У процесі спілкування дитина виби-

рає свій індивідуальний спосіб самопрезентації, поведінки і 
спілкування. 

    Програма формування толерантності у поведінці учнів 
школи розкриває систему виховання і навчання всіх 
суб'єктів  навчально-виховного процесу: батьків, педагогів, 
дітей. 

     У рамках 
тижня толерант-
ності психоло-
гом школи        
О.Д. Володько в 

молодших і старших классах проведено заняття з еле-
ментами тренінгу «Толерантність у нашому житті». Учні 
ознайомились із загальнолюдськими цінностями, розши-
рили словниковий запас, сформували навички толерант-
ного спілкування. По завершенню заняття створено «Дерево толерантності».  

О.Д. Володько,  
практичний психолог школи 

ДОПОМОЖЕМО  
ЧОТИРИЛАПОМУ ДРУГОВІ 

На зібрані кошти від благодійного ярмарку 
«Допоможемо чотирилапому Другу» учні 1-В класу прид-
бали корм для тварин. Діти та батьки класу завітали зі 
смаколиками до братів наших менших. Хлопчики та дівча-
тка отримали невеличкі подарунки від О.М. Демішевоії, 
секретаря міської ради, яка завітала на зустріч з дітлаха-
ми. Усі отримали великий заряд позитиву. 

С.О. Шум, класний керівник 1-В класу 

ДОПОМОГА  
ПЕРНАТИМ 

Пізня осінь цього року ознаменувалася 
дощами, мокрим снігом і холодами.  

Для пташок – це дуже важкий час, і то-
му,учні 1-А класу разом зі своїми батьками 
змайстрували годівнички для пернатих 
друзів та розвішали їх у шкільному саду. 

 
  
 

В.Д. Хабенко, класний керівник 1-А класу 
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ВІДВІДАЛИ МЕДУЧИЛИЩЕ 
На осінніх канікулах учні 5-В класу завітали до медичного 

училища. Зустріч розпочалася з 
відвідування музейної кімнати. Май-
бутні медичні фахівці продемонст-

рували 
надання 
невід-
кладної 
лікарсь-
кої допо-
моги в 
різних 
випад-
ках.  
      Атмосфера була творча, діти з 
великим задоволенням брали 
участь в майстер-класах та дослі-
дах. Сподіваюсь, що ці знання та 
вміння їм знадобляться в житті. 

     С.М. Кебець,  
класний керівник 5-В класу 

ПІДВОДИМО  
ПІДСУМКИ 

   
 
    З 02.10. - 31.10. 2017 у школі 
тривав місячник зі збору макулату-
ри. 

Переможцями стали: 
початкова школа 

І місце- 4-В клас (Сугоняка О.І.) 
ІІ місце- 2-В клас (Дерпа Г.І.) 
ІІІ місце- 4-А клас (Гапонько Т.М.) 

 
середня та старша школа 

І місце- 5-В клас (Кебець С.М.) 
ІІ місце- 7-В клас (Сірик О.Г.) 
ІІІ місце- 7-Б клас (Надточій С.М.) 

 
Так тримати! Молодці! Готує-

мося до наступної акції! 

Учні 9-Б класу (класний керівник Н.М. Бороденко) 
посіли І місце в міському конкурсі соціальної рекла-
ми серед молоді «Майбутнє - без шкідливих зви-
чок» (номінація «Соціальна друкована реклама»).  

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 

Хореографічний колектив "Dream" (керівник 

В.І. Сазонова) став переможцем в обласному 

етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юна-

цької творчості "Чисті роси", номінація 

"хореографічне мистецтво".  

У Духовно-просвітницькому центрі від-
булася виставка дитячих робіт на тему " 
Квіти для Богородиці ". Учні 1- В класу 
взяли активну участь та отримали наго-
роди переможців.  

Вітаємо Шевченка Михайла, Севидо-
ву-Москаленко Камілу, Ковтун Дар’ю та 
Шведуна Марка!  
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Справедливість і благодійність, добро-
та і співчуття, особлива і дбайлива батьківсь-
ка любов до дітей, мудрість і деякі якості, без яких 
не обходяться сучасні супергерої - ось коротка ха-
рактеристика нинішнього збірного образу відомого 
нам з самого дитинства - Діда Мороза. За характе-
ром поведінки і набору властивих йому можливос-
тей він дуже сильно нагадує свого західного колегу 
- Санта-Клауса, прообразу цілком реальної особи - 
Миколи Мірлікійського, загальнохристиянського 
діяча, відомого своєю безкорисливою допомогою 
бідним людям, яку він здійснював у вигляді таєм-
них подарунків і день пам’яті якого відзначається 6 
грудня. Є навіть думка, що це одна і таж особа. 
Однак, з огляду на глибоку самобутність слов’янсь-
кої культурної традиції, не будемо цього стверджу-
вати, хоча диму без вогню і не буває. 

За даними проекту DilovaMova.com, День наро-
дження Діда Мороза, це хоч і вельми умовна, але 
цілком конкретна дата в наших календарях. Як   
відомо, все   має   свій   початок, день свого має  

Постійна 

рубрика ЦІКАВІ  СВЯТА 
                18 листопада—День народження Діда Мороза 

народження, справжню і реальну дату, в яку офі-
ційно можна стверджувати, що та чи інша подія 
має місце бути. Добре, коли ця дата відома, а ще 
краще, коли вона складене зі слів вірних очевид-
ців. Але що робити, коли під рукою немає паперу, 
або ручки? Або очевидцям, яким вдалося стати 
свідками тієї чи іншої події, з тих чи інших причин, 
так і не вдалося зафіксувати свої свідчення, а 
тільки передати деякі загальні моменти, пов’язані 
з цією подією. Можливо, для фіксації цієї події 
просто не вистачило часу, адже достеменно відо-
мо, що Дід Мороз народився саме з приходом 
зими, а раніше, у стародавні часи в наших широ-
тах прихід зими означав консервацію багатьох, 
звичних нам видів діяльності і це була об’єктивна 
необхідність. 

У випадку з Дідом Морозом все виявилося 
простіше. На територію, де до нині проживають 
нащадки давніх слов’янських племен, зима при-
ходить як і раніше - 18-го листопада, тому       
проблем з визначенням дати народження цієї 
чудесної і дивовижною особистості просто не ви-
никло. 

Не будемо зараз заглиблюватися в усі подро-
биці та нюанси цієї славної події, в остаточному 
підсумку кожен сам вирішує довіряти чи не дові-
ряти тим чи іншим фактам. Зосередимося на го-
ловному: доброта, любов і безкорисливість - це 
справжнє диво у всі часи. Важливо не забувати 
про це.  

Редакційна колегія 


