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Це цвіт талантів учнів наших… 
ЛЮТИЙ, № 69 (2), 2018 р.  

Дорогі жінки! 
     Вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем 8 Березня! 
      Ви – берегині домашнього вогнища. Завдяки вашій ніжності, 
жіночності та вмінню знаходити компроміси нашій сім’ї - міцні. 
Від вас залежить добробут і затишок у домі, що впливають на 
завтрашній день країни. Саме ви, дорогі жінки, надихаєте 
чоловіків на добрі справи. 
     Щиро бажаю вам успіхів, здоров’я й енергії. Нехай 
кожен новий день буде наповнений радістю перемог. 
Нехай увесь рік з вами буде відчуття весни – світ-
лої і прекрасної. Нехай у ваших родинах 
панує любов і злагода. 

Щастя вам, добра, краси, мирного неба над головою! 
 

НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ 
На базі Сумського обласного інституту післядиплом-

ної педагогічної освіти відбувся обласний (очний) фінал 
змагань усного рахунку Прангліміне (естонсько-
український проект «Міксіке»). 

Серед 35 учасників змага-
лась учениця 11 класу ЗОШ №6 
Ковтун Вікторія, яку підготувала 
вчитель математики  Л.А. Само-
щенко. 

Відповідно до правил зма-
гань п’ятиборства тривали       
50 хвилин, за якими в on-line 
режимі спостерігали керівники 
команд. 

По завершенні змагань об-
ласний координатор проекту 
«Міксіке» в Сумській області, Удовиченко І.В. оголосила 
результати, відзначивши переможців та учасників       
дипломами й подарунками. Вікторія посіла почесне            
ІІІ місце. 

Щиро вітаємо Вікторію та бажаємо активного дору-
чення до «Міксіке». 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

ГОСТИННО ШКОЛА ДВЕРІ ВІДЧИНИЛА 
Уже стало доброю традицією проводити День відкритих дверей для майбутніх першокласників у 

школі . Цей рік не виключення.  
3 лютого 2018 року Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6 гостинно відчинила свої двері вихованцям дитячих садочків міста. 
Із привітальним словом до батьків звернулася директор школи Ка-

линовська Ірина Миколаївна. Її виступ супроводжувався мультимедій-
ною презентацією «Стан. Досягнення. Перспективи розвитку школи». 

Про умови та систему роботи вчителів початкової освіти, реалізації 
впровадження Концепції Нової української школи та Державного стан-

дарту загальної початкової осві-
ти розповіла заступник директо-
ра Курган Олена Григорівна. 
Батькам майбутніх першоклас-
ників був представлений до перегляду відеоролик «Нова укра-
їнська школа», серед основних принципів якої педагогіка парт-
нерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя та батьків. 
     Практичний психолог навчального закладу Володько О.Д. у 
своєму виступі «Готовність дитини 6-річного віку до навчання 
в школі» розповіла про психологічні особливості учнів даного 
віку. Батьки отримали поради практичного психолога та пам’я-

тки щодо підготовки дитини до школи. 
З нетерпінням чекаємо наших першокласників у 2018 – 2019 навчальному році. 

О.Г. Курган,  
заступник директора з НВР 

ДО ШКОЛИ НА ЕКСКУРСІЮ! 
Школа й дитячий садок – дві суміжні ланки в системі осві-

ти. Саме відвідування малюками школи допомагає найбільш 
успішно почати їм своє навчання й зробити більш плавним і 
безболісним перехід у «нове життя». З цією метою вихованці 
ДНЗ «Журавка» завітали до Глухівської ЗОШ №6 на екскур-
сію. 

Основною цікавинкою для малят було те, що вони прибу-
ли під час навчально-виховного процесу й могли на власні 
очі спостерігати за учнями, які 
навчалися й по дзвінку вибігали 
на перерви. 

Дошкільнята пройшлися прос-
торими коридорами школи, заві-
тали до бібліотеки, кабінету ін-
форматики, спортивної зали, 
їдальні; із захопленням розгля-
дали експонати в кімнаті-музеї 
народознавства. Але найбільше 
враження на малечу справив 
басейн. 

Сподіваємося, що цікава й 
змістовна подорож школою ста-
не для дітлахів першою сходин-
кою в цікавий світ пізнання. 

  
 

Т.М. Говоруха,  
заступник директора з ВР 

АКТИВНИЙ  
ВІДПОЧИНОК 

Учні 8-А класу разом з вихователем Пи-
рогом М.В. організували польовий вихід. 
Кадети відпрацювали військово-тактичні 
вправи, активно відпочили та приготува-
ли смачний обід. 
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ВАЖЛИВО: ООБЛИВОСТІ ЗДАЧІ ЗНО 
9 лютого відбулися збори учнів 11 класу та їхніх батьків, адміністрації, вчителів з метою ознайомлення з 

особливостями проведення ЗНО в 2018 році, правилами 
вступу у ВНЗ, структурою сертифікаційних робіт з        
навчальних предметів, які виносяться на ДПА та ЗНО. 

Перед учасниками зборів виступили вчителі матема-
тики Самощенко Л.А., історії Некрасова Л.М., української 
мови та літератури Курган О.Г., англійської мови Макає-
ва С.О. Заступник директора з НВР Шершень Л.М. зосе-

редила увагу 
батьків на ви-
бір предметів 
ДПА, ЗНО при 
вступі ВНЗ України. 
     Окрім обговорення питань особливостей ЗНО у 2018 році, 
учні 11 класу та батьки мали можливість прослухати поради 
практичного психолога школи Володько О.Д. щодо підготовки 
до ДПА та ЗНО. 
      У ході проведення батьківських зборів класний керівник Са-
мощенко Л.О. розповіла присутнім про оформлення пакету не-

обхідних документів учнів для реєстрації на ЗНО. 
Самощенко Л.О.,  

класний керівник 11 класу 

СТВОРЮЙ,  
СПІЛКУЙСЯ, ПОВАЖАЙ 

6 лютого 2018 року у світі відзначається День без-
печного Інтернету.  

Мета Дня безпечно-
го Інтернету – донести 
важливу інформацію 
про те, що від кожного 
з нас залежить безпе-
ка в онлайн-просторі. 

Учителями інфор-
матики організовано та 
проведено ряд захо-
дів. 

Учні 5-6 класів бра-
ли участь у грі-квесті 
«Безпечний Інтернет». 

Учням молодших 
класів надзвичайно 
сподобались інформа-
ційно-пізнавальні хвилинки, які провели для них оди-
надцятикласники, віртуальні екскурсії сайтом «Он-
ляндія – безпечна веб-країна». 

Для учнів 2-х класів організовано перегляд відео-
роликів «Азбука безпеки в Інтернеті», «Мультфільм 
про Інтернет-залежність», «Фільм про правила безпе-
ки в Інтернеті». 

Учні всіх класів взяли участь у конкурсі проектів «Я 
– за безпечний Інтернет»; створювали презентації, 
плакати, малюнки. 

О.Г. Муковоз, учитель інформатики 

ВОДА В ЖИТТІ  
ЛЮДИНИ 

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних 
угідь. 

Серед учнів 4-6 класів проведено бесіду 
«Водойми мого міста», «Скарби боліт», «Роль 
бобрів в екосистемі водойм». Інформаційну 
годину «Значення водно-болотних угідь для 
підтримки біологічного різноманіття та розвит-
ку туризму» прослухали учні 10- 11 класів. 
Учням 7-9 
класів  запро-
поновано 
взяти участь 
у конкурсі 
малюнків, 
плакатів, фо-
тографій («Чи 
все ми знає-
мо про во-
ду?», 
«Дивовижний світ болота», «Пізнаємо водно-
болотні угіддя», «Допоможи водно-болотним 
угіддям», «Озера мого міста», «Без води не 
має життя»).  

Заходи спрямовані на підвищення обізна-
ності шкільної та юнацької молоді з питань 
необхідності збереження водно-болотних 
угідь на території свого регіону та України зок-
рема. 

І.М. Гулакова, учитель біології 
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ЦІКАВІ   СВЯТА 

Постійна 

рубрика 

                                  14 ЛЮТОГО—ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
                                     День Валентина – свято доволі розповсюджене. Його святкують майже у всіх    
                                  країнах світу. А якщо і не святкують, то точно десь про нього чули. Сьогодні вини- 
                                      кає дуже багато суперечок навколо цієї події. Зазвичай, стосуються вони поход- 
                                 ження і доцільності 14 лютого. 

                             Багато хто вважає, що це свято, так само як і Хелловін, прийшло до нас із Заходу, од- 
                       нак це не так. Народився День закоханих (принаймні у тій формі, яку ми знаємо сьогодні)  
                  в середньовічній Європі, звідки згодом помандрував до Америки, а до нас дістався разом з 
незалежністю. 
   Так от, 14 лютого пов’язане з ім’ям християнського святого Валентина. От тільки історія частенько 
замовчує, що таких персонажів насправді було як мінімум троє. Священик і лікар, якого стратили 14 лю-
того під час гонінь на християн за часів Клавдія ІІ. Єпископ, з яким фактично сталось те ж саме: був уби-
тий за приналежність до християнства під час панування Авреліана (стратили його теж 14 лютого, і на-
віть поховали в тому ж місці, що і його попередника). Кандидат на пост Папи, що проживав в Єгипті та у 
своїх проповідях говорив про шлюб як ідеал християнської любові. Однак про його смерть та місце по-
ховання нічого не відомо. 
     Вважається, що всі три Валентина возвеличували кохання, допомагали молодим залагоджувати су-
перечки й охоче вінчали закоханих. Та все ж багато людей більше схиляються до думки, що покровите-
лем закоханих був саме єпископ Валентин. Але і з його життєвою історією не все зрозуміло.  

Розповідають, що найбільшої популярності свято набуло саме в часи Середньовіччя. Перші письмо-
ві згадки можна знайти у творі "Пташиний парламент" Джеффрі Чосера. У ньому батько англійської лі-
тератури розповідає про сон, у якому птахи відзначали день Валентина. До цього не було жодних пись-
мових згадок про святкування Дня всіх закоханих. День Валентина згадується також у Шекспірівському 
"Гамлеті". 

У Парижі, подейкують, навіть було створено Верховний трибунал любові, який працював на засадах 
лицарства (сталось це в дуже символічний день: 14 лютого 1400 року). А ми знаємо, що для лицаря 
дама серця була найголовнішою жінкою в житті.  

Якщо раніше Валентина офіційно вшановували за церковним календарем, то в 1969 році відбулася 
реформа і Святого вилучили з літургічного календаря католицької церкви, оскільки відомості про його 
життя недостовірні та письмово не підтверджені.  

Ставлення не змінилось і сьогодні. Церковні священнослужителі вважають, що свято немає нічого 
спільного зі святістю чи Божою любов’ю. А ще одним аргументом проти святкування Дня Валентина є 
комерціалізація свята. Ну що ж, безперечно, 14 лютого приносить деякий прибуток окремим компаніям. 

Свято вносить у наше життя яскраві барви, допомагає боротися з рутиною і повсякденними           
проблемами, які переслідують нас повсякчас. Але не забувайте також, що висловлювати свою любов 
до інших можна не тільки один раз у році. Варто робити це щодня, і не обов’язково за допомогою пода-
рунків чи листівок!  

Редакційна колегія 
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