
 Присягнули на вірність Батьків-
щині 

 Важливо знати 
 Спортивні перемоги  

 Святкували весело 

 Розглядали народні іграшки 
 Про українські традиції 

 Відпочиваємо 
 Цікаві свята 

Це цвіт талантів учнів наших... 
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ПРИСЯГНУЛИ  
НА ВІРНІСТЬ БАТЬКІВЩИНІ 

Минуло лише три місяці, як учні 5-А переступили поріг 
кадетського класу. За цей невеликий проміжок часу хлопці 
й дівчата перетворилися на юних патріотів, які з гордо під-
нятою головою носять форму.  

На першому кадетському святі, що відбулося 6 грудня, у 
присутності поважних гостей, учителів, учнів і батьків вихо-
ванці склали урочисту обіцянку. 

Із привітальним словом до винуватців свята звернулася 
заступник міського голови Маріанна Іванівна Васильєва, 
яка наголосила на важливості військово-патріотичного ви-
ховання в наш час. Начальник відділу освіти Глухівської міської ради Людмила Григорівна Ва-
сянович також привітала зі святом підростаюче покоління й побажала хлопцям бути гідними 
звання кадета. 

Після складання урочистої обіцянки кадетами  ди-
ректор школи Ірина Миколаївна Калиновська зачитала 
Наказ «Про присвоєння звання «Український кадет».  

На свято завітали шефи 5-А класу, бійці військової 
частини А-3958, Ярослав Рожков та Олександр Севас-
тян, із рук яких учні отримали шеврони, де зазначено 
звання кадета Глухівської ЗОШ №6. 

     По закінченні вину-
ватці свята закружляли 
у святковому полонезі.      
     Багато теплих слів у цей святковий день було звернено до 
кадетів, багато й сил доклали учні, щоб одягнути форму. У не-
легкій справі виховання справжнього захисника немало зусиль 
доклали класний керівник Інна Петрівна Солонуха та офіцер-
вихователь Валерій Миколайович Іванов. 

 
Н.М.Бороденко,  

учитель української мови та літератури 

Читайте в номері: 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

ВАЖЛИВО  ЗНАТИ 
В усьому світі говорять про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе ця глобальна епідемія.  
Відомо, що 5 червня 1981року Американський Центр конт-

ролю над захворюваннями зареєстрував нову хворобу - СНІД 
(синдром набутого імунодефіциту).  

1 грудня в ЗОШ№6 з нагоди Всесвітнього  дня боротьби зі 
СНІДом відбулися пізнавально-просвітницькі заходи. 

Для учнів 8-х класів було організовано зустріч із лікарем-
гінекологом. Протягом дня школярі здійснювали інформаційні 
повідомлення про особливості шляхів зараження та профілак-
тики хвороби. Учні 4 класів, 7 та 8 класу взяли участь в інтерак-
тивній сценці, яка дала змогу зрозуміти, що відбувається з лю-

диною в разі проник-
нення ВІЛ-інфекції в організм. 
    Для учнів 10 класу соціальним педагогом проведено тренін-
гове заняття, де діти мали змогу перевірити свої теоретичні 
знання з різноманітних питань передачі та профілактики СНІДу, 
ставлення в суспільстві до ВІЛ-інфікованих, дотримання їхніх 
прав та власної відповідальності. 
     Протягом дня діяла виставка буклетів, малюнків, колажів. У 
творчих роботах учні повідомили про небезпеку ВІЛ-інфекції, 
шляхи передачі та засоби профілактики небезпечної хвороби. 
 

Т.В. Козловська, соціальний педагог 

9-10 грудня в місті Кро-
левці відбувалися обласні 
змагання з настільного тені-
су. Серед учасників були й 
учні нашої школи, які пока-
зали кращі результати.  

І місце  
Сергій Кузьмін (8-Б кл.), 

Вікторія Ліпунова(9-Бкл.); 
ІІ місце 

Карина Маслова (7-В кл.); 
ІІІ місце 

Марія Єрмакова (7-В кл.), 
Даніїл Шпаков (8-В кл.), 
Кіра Левшенюк (5-В кл.). 

Щиро вітаємо тенісистів і 
бажаємо нових спортивних 
перемог! 

 

Вітаємо Кулик Ма-
рію, ученицю 2-Б класу, 
з ІІ місцем у Чемпіонаті 
світу з військово-
спортивного багатобор-
ства.  

Бажаємо нових звер-
шень! 

Із 11 по 15 грудня на базі ЗОШ№ №6 
відбулися змагання з баскетболу серед 
дівчат у залік ХХVI спортивних ігор школя-
рів закладів загальної середньої освіти.  

Під час цікавої та запеклої боротьби І 
місце посіла команда нашої школи, ІІ – 
ЗОШ №1, ІІІ - школи-інтернату. 

Команди-переможці були нагороджені 
грамотами відділу освіти та отримали со-
лодкі подарунки. Вітаємо спортсменок, 
бажаємо нових досягнень! 

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

СВЯТКУВАЛИ ВЕСЕЛО 
Новий рік – чудове свято, під час якого кожен з нас мріє побачити 

доброго чарівника – Дідуся Мо-
роза. 

У нашій школі були організо-
вані новорічні святкові заходи 
для учнів, батьків і гостей. 

З 20 по 23 грудня тривали 
новорічні ранки для учнів поча-
ткових класів. Святкова приго-
да заінтригувала всіх своєю 
таємничістю й бурхливістю роз-
гортання подій.  

Дітей урочисто вітали Дід Мороз і Снігуронька (Ченчик Дмитро і 
Ковтун Вікторія) разом із каз-
ковими героями (Скоченко 
Дарія, Ткаченко Емма, Гор-
бачов Ярослав, Пісоцький 
Роман). Учні 1-4 класів підго-
тували цікаві номери худож-
ньої самодіяльності, які зу-
стрічали гучними оплесками 
глядачі. 
    В останній день семестру 
старші класи поринули у  
святкову казку, яку підготува-

ли учні 9-х класів. Закінчився вечір традиційним запальним новоріч-
ним балом-маскарадом. 

Дар’я Ломакіна,  
учениця 9-Б класу 

РОЗГЛЯДАЛИ 
НАРОДНІ  
ІГРАШКИ 

Учні 1-В класу відвідали 
виставку українських авторсь-
ких дерев’яних іграшок і ля-
льок-мотанок у міському крає-
знавчому музеї. 

Виставка розкрила історію 
української народної іграшки.  

Діти із захопленням слуха-
ли розповідь екскурсовода та  
розглядали різноманітні ляль-
ки, дитячі музичні інструменти. 
Подорож до музею залишила 
дуже приємне враження 
у школярів. 

С.О. Шум,  
класний керівник 1-В класу 

ПРО УКРАЇНСЬКІ  
ТРАДИЦІЇ 

День Катерини, яку вважають береги-
нею жіно-
чої долі, 
відзнача-
ють право-
славні хри-
стияни 7 
грудня.  

Як пове-
лося свят-
кувати і що  
варто зна-
ти про цей день - дізналися учні 7-Б кла-
су.  

С.М. Надточій,  
класний керівник 7-Б класу 

ВІДПОЧИВАЄМО 
Весело і змістовно розпочалися канікули в 2-Б (класний 

керівник Юлія Сергіївна 
Протасенко) і 2-В класах 
(класний керівник Галина 
Іванівна Дерпа). 

22 грудня учні вирушили 
у феєричну подорож до м. 
Суми. Школярі відвідали 
обласний академічний те-
атр драми та музичної ко-
медії ім. М.С.Щепкіна, у 
якому мали змогу перегля-
нути новорічну виставу. Продовжили свій відпочинок діти в 
розважальному центрі, де отримали бадьорий заряд енер-
гії. На завершення екскурсії на маленьких школярів чекали 
подарунки від ресторану швидкого харчування 
«McDonald’s». 

Ю.С. Протасенко, класний керівник 2-Б класу 
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                                  19 грудня - день святого Миколая. Св. Миколай також відомий під іменами: 
                                Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Но- 
                           ель, Сінтер Клаас. 
                   Це н айбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята малеча пише до Миколайчика  
            листи зі своїми побажаннями і вкидає їх у поштову скриньку або кладе за вікно і молиться до Свя- 
       того, просячи передусім здоров’я собі та батькам. У день перед святом згадує всі свої добрі і злі  

вчинки, зважує чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? Бо чемні діточки обов'язково знайдуть 
під подушкою подарунок, а неслухняні – прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням, що час задумати-
ся над своєю поведінкою і виправитися. 

      А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Мико-
лай і кладе під подушку подарунки. 
У сучасні часи з’явилася добра традиція – саме в День Святого Ми-
колая опікуватися сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм по-
дарунки.  
                    Народні традиції на Миколая 
     Колись господарі у цей день варили пиво, скликали гостей, гуля-
ли, веселилися. А по обіді запрягали найкращі коні в "козирки" і з 
піснями та веселими вигуками їздили навколо села - "бо треба ж 
знати, чи слизький сніг цього року випав!" 
      На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині свя-
тки, на які варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити 
врожай на жито й плоди. 
     На Поділлі хто першим прийде зранку до хати, той буде першим 

"полазником". "Полазами" вважаються чотири дні в році: Введення, Миколая, Анни і Різдво або Новий рік - 
четвертий і останній "полаз". У ці дні першим перейти подвір'я має господар, ніхто інший.  

На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудоч-
кою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, 
помилуй та сохрани нас від усякого лиха!». 

Святий Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті, вважається 
покровителем дітей і студентів, моряків, торговців і лучників. 

У народних переказах Святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Усі 
одеські рибалки у своїх куренях мали образ Святого Миколая. Виходячи в море на промисел, рибалки зав-
жди брали з собою образ Святого Чудотворця.  

Редакційна колегія 

19 ГРУДНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

http://traditions.in.ua/kukhnia/tradytsiini-napoi/1338-pyvo
http://traditions.in.ua/kukhnia/obriadovi-stravy/1452-kutia
http://traditions.in.ua/kukhnia/tradytsiini-napoi/1342-uzvar
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/1622-4-hrudnia-vvedennia-abo-tretia-prechysta
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/280-7-sichnia-rizdvo

