
Читайте в номері: 

 Вчимося діяти в надзвичайних ситуаціях 

 Здай батарейку — врятуй планету! 

 “Почуй світ” 

 Хто здоровий, той сміється 

 Добрі справи до Великодня 

 Якби я була режисером… 

 Цікаві свята 

 

Це цвіт талантів учнів наших… 
КВІТЕНЬ, 2018р., № 71 (4) 

ВЧИМОСЯ ДІЯТИ В  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

23 квітня у школі відбувався День Цивільного захисту. 
День Цивільного захисту - це можливість застосувати практичні навички і пригадати все про надзвичайні 

ситуації та правила поводження під час повені та пожежі. Розпочався день урочистою лінійкою, на якій нача-
льником ЦЗ, директором школи Калиновською І.М., було поставлено завдання перед учнями школи. Під час 
лінійки виступила шкільна агітбригада рятівників «Палаюче серце». 

У рамках Дня Цивільного захисту населення в школі було прове-
дено ряд заходів. У вестибюлі школи були представлені малюнки, 
реферати, бойові листи, які знайомили учнів з надзвичайними ситу-
аціями та правилами поведінки при виникненні пожежі та під час 
повені. Упродовж першого уроку були проведені виховні години: 
«Правила поводження з вогнем» (у 1-2-х класах), «Як вести себе під 
час пожежі?» (у 3-4-х класах), «Повені в Україні» (у 9-Б класі), 
«Пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини і матеріали»  (у 
9-А класі), «Повені та противопаводковий захист в Україні» (у            

9-В класі), «Червона кві-
тка – друг та ворог» (у 5-х класах). 
     Були проведені практичні заняття  «Надання першої допомоги 
при порізах та кровотечі», «Надання першої медичної допомоги 
людині при отруєнні димом» з дівчатами 11 класу .Учні 7-х класів 
змагалися між собою у спортивній естафеті-змаганні з пожежної 
безпеки .Учні 8-х класів перевіряли теоретичні знання під час про-
ведення вікторини «Знай і умій»  
     Під час сигналу «Увага! Усім!» перевірялися правильність дій зі 
сторони технічних працівників та вчителів школи щодо проведен-
ня евакуації школярів з причини пожежі в школі. 

Правила поведінки учнів під час пожежі (у місці займанні – коридор школи) опрацьовувалися учнями 7-А 
класу під керівництвом офіцера-вихователя Абрамчука О.М. 

Закінчився День цивільного захисту підбиттям підсумків.  
Л.М. Шершень, заступник директор з НВР 
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ЗДАЙ БАТАРЕЙКУ— ВРЯТУЙ ПЛАНЕТУ! 
За даними журналу «National Geographic» сумарно у світі використовується понад 70 млрд. батарейок 

на рік. Одна українська сім’я купує їх близько 12. Одна пальчикова батарейка, яку здали до пункту пере-
робки, збереже від забруднення важкими металами близько 20 квадратних метрів площі землі. У лісовій 
зоні - це територія для двох дерев, двох кротів, одного їжачка і декількох тисяч дощових черв’яків. Сьогодні 
кожен ще змалечку має усвідомлювати необхідність захисту навколишнього середовища, а саме грунту, 

повітря, води.  
     З метою популяризації екологічних знань на початку квітня учні      
6-Б класу (Гурець Поліна, Міхно Маша, Павленко Богдан) загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №6 під керівництвом вчителя біології 
Гулакової Інни Миколаївни провели міську акцію «Здай батарейку – 
врятуй планету». 
      Основне завдання акції – інформування дошкільнят про шкідливий 
вплив відпрацьованих батарейок, екологічно безпечні способи 
утилізації елементів живлення, залучення родин до «правильного» 
сортування небезпечних відходів; облаштування пунктів збору відпра-
цьованих батарейок на тери-

торії закладів освіти. 
Під час проведення акції учні показали виставу «Дарина та Пет-

рик. Роздуми, як врятувати парк», демонстрували мультфільм, про-
водили ігри та конкурси, дарували тематичні розфмальовки. Так у 
легкій ігровій формі під час невимушеного спілкування діти дошкіль-
ного віку знайомилися з історією створення батарейки, впливу 
відпрацьованих батарейок на живі організми та довкілля, дізналися, 
як людство може запобігти негативному впливу відпрацьованих еле-
ментів живлення. 

Також у рамках акції її учасниками було облаштовано пункти 
збору відпрацьованих батарейок на території нашої школи та закладів дошкільної освіти міста . 

Долучаючись до просвітницьких акцій, здійснюючи популяризацію екологічно безпечної поведінки, 
підростаюче покоління вносить свій вклад у збереження екології нашої прекрасної планети. 

І.М. Гулакова, учитель біології 

“ПОЧУЙ СВІТ!” 
По всіх регіонах України у період з 2 по 22 квіт-

ня 2018 року проходила ХІІІ Всеукраїнська благо-
дійна акція ВБФ 
«Серце до  серця» – 
«Почуй світ!», голов-
ною метою якої був 
збір коштів для дітей з 
вадами слуху,       при-
дбання медичного об-
ладнання для дитячих 
лікарень відповідної 
області. 

Акція відбувалася 
вже тринадцятий рік 
поспіль i за цей час 
встигла набути загальнонаціональної підтримки. 
За дванадцять років діяльності фонду обласним 
дитячим лікарням було передано медичне облад-
нання на загальну суму 31 923 461,42 грн. 

Наша школа кожного року бере активну участь 
в акції, цей рік не став винятком. Діти, батьки та 
вчителі підтримують благодійні справи в Україні. 

Т.В. Козловська, соціальний педагог 

ХТО ЗДОРОВИЙ,  
ТОЙ СМІЄТЬСЯ! 

Хто здоровий,той сміється 
Все йому в житті вдається. 

Радість б`ється в нім щоднини 
Це ж чудово для дитини! 

 
З таким деві-

зом маленька 
спортсменка, 
чемпіонка, уче-
ниця 2-Б класу 
Кулик Марія за-
вітала до групи 
"Віночок" дитя-
чого садка 
"Світлячок".  

Марія ознайомила дітлахів з таким видом спорту 
як боротьба. Діти отримали море позитивних вра-
жень, емоцій. 

Ю.С. Протасенко,  
класний керівник 2-Б класу 
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ЯКБИ Я БУЛА РЕЖИСЕРОМ... 
Перегляд фільму часто відволікає нас від повсяк-

денних справ, але деякі з них змушують замислитися 
над тією чи іншою проблемою. Щире кохання, дружба, 
вечірки або зрада, трагедія, сварка – нерідко в кіно зу-
стрічаються ці теми, та якби я була режисером, я зняла 
б фільм на тему стосунків між батьками та їхній вплив 
на світосприйняття дитини. 

На жаль, ця проблема взаємостосунків дуже розпо-
всюджена на сьогоднішній день. Статистика говорить 
нам про те, що від 60 до 90 відсотків подружніх пар роз-
лучаються в перші п’ять років спільного життя, і тому  
близько 70 відсотків дітей ростуть у неповних  сім’ях. На 
мою думку, це проблема, якої треба позбутися. Щоб 
уникати розлучень, треба, насамперед, зрозуміти їх 
причини. Однією з найпоширеніших у наш час є залеж-
ність від соцмереж. Прогулюючись вечірнім містом , я 
часто спостерігала такі  пари, у яких  хлопець і дівчина 
майже не спілкуються, а лише дивляться у свої мобільні 
телефони. Другою причиною є непорозуміння. Спочатку 
закохані сваряться, потім це повторюється частіше й 
частіше, і згодом вони не знаходять іншого виходу крім 
розлучення. Проживши довге подружнє життя, колись 
молоді й закохані чоловік і дружина часто втрачають 
інтерес, перестають  слухати та чути один одного. І це 
теж є причиною розпаду багатьох сімей.  

Розлучення – соціальна проблема сьогочасного сві-
ту. Я гадаю, що після перегляду мого фільму,  люди за-
мислилися б над тим, як слід відноситися до шлюбу, 
почуттів своїх та коханої людини. Чи потрібно  розлуча-
тися відразу , адже  можна  і потрібно шукати інший ви-
хід. У сім’ї, на мою думку, найголовнішими почуттями є 
повага, чесність та любов. Тож невже варто зопалу руй-
нувати відносини, що будувалися роками, знаючи як 
боляче буде дитині?  

Я звертаюсь  до батьків та  хочу зазначити про те, 
що  родина – найтепліше та найзатишніше місце у світі. 
Кохання рідних людей неможливо порівняти ні з чим 
іншим. Дитина, яка виховувалася лише батьком або 
лише матір’ю, виросте, але ніколи вже не отримає тієї 
любові, котру їй не додали раніше. Я вірю, що з часом 
розлучень буде все менше, і діти будуть рости в повних 
сім’ях. Піклуйтеся про своїх рідних та завжди намагай-
теся вирішити питання, не доводячи до точки неповер-
нення. 

Я хочу, щоб мій фільм допоміг підліткам зрозуміти, 
що почуття страху, гніву, сорому є природними в такій 
ситуації. Хочеться переконати  дітей, щоб вони переста-
ли  перекладати на себе вину за розлучення батьків; що 
розлучення розриває тільки зв’язок між батьками. При 
цьому  їх  зв’язки з батьком та з мамою залишаються 
незмінними, та раджу   дітям  спілкувалися з кожним із 
батьків. Звісно, зміни в житті відбулися, але потрібно 
сподіватися на краще. 

Анастасія Чемодурова, 
учениця 10 класу,  

учасниця обласного дистанційного проекту  
 «Мій світ психології»  

ДОБРІ СПРАВИ  
 ДО ВЕЛИКОДНЯ 

Великдень – одне з найбільших релігійних 
свят, яке відзначають християни всього світу. 

Споконвіку Пасха мала особливий духов-
ний вимір і життєдайну силу, уособлювала 
найкращі 
людські 
чесноти, 
спонукала 
до прими-
рення та 
творення 
добрих вчи-
нків. 

Учні 3 - Г 
класу ра-
зом з батьками зібрали гостинці для діток, які 
потребують допомоги та уваги . Представники 
класу віднесли подарунки до територіального 
центру для дітей - інвалідів. 

Хочеться, щоб краплинка цієї доброї спра-
ви принесла радість дитині як і тій, що взяла 
участь у цій акції, так і тій, кому була адресо-
вана допомога, особливо напередодні Велико-
дня. 

І.В. Малорошвило,  
класний керівник 3-Г класу 

ЕКСКУРСІЯ  
НА ДЗВІННИЦЮ 

Після Великодня в деяких церквах дозво-
ляють бити в дзвін. У дні великих свят це 
нагадує нам про блаженство небесне. 

Кадети 7-А класу відвідали дзвіницю Со-
бору Трьох Анастасій, де кожен учень зміг 
подзвонити у дзвони. Дітям дуже сподобало-
ся зробити це власноруч. 

І.Ф. Хоруженко,  
класний керівник 7-А класу 
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ЦІКАВІ СВЯТА  
ПАСХА ХРИСТОВА—ВЕЛИКДЕНЬ 

На Русі народні гуляння на Великдень, з хороводами, іграми тривали в різних місцевостях 
від одного дня до двох-трьох тижнів і називалися Червона Гірка. Під народну музику люди 

водили величезний хоровод — «коло» в Болгарії, «Варош» або «Народні сабор» в Сербії, 
«таферіч» у Боснії.  

У Болгарії сотні виготовлених перед Великоднем великих і маленьких глиняних горщиків 
оздоблених добрими побажаннями скидаються з верхніх поверхів в ознаменування великод-

ньої перемоги над злом. Будь-який перехожий може взяти черепок від розбитого горщика на ща-
стя.  

У деяких країнах Європи та Північної Америки існує звичай вранці Великодня ховати великодні яйця. 
Діти прокинувшись вранці, тут же починають обшукувати весь будинок у пошуках яєць. У результаті малюки 
виявляють «гніздо» пасхального кролика з безліччю різнобарвних яєць. Великодній заєць як символ родю-
чості і багатства став символом Великодня в Німеччині з XVI століття і з тих пір поширився по всьому світу. 
У вигляді зайчиків роблять іграшки та солодощі, а також сувеніри.  

 На Україні у Великодній понеділок хлопці обливають дівчат водою, дівчата «мстять» у вівторок. У Фран-
ції в понеділок дружини можуть побити чоловіків, а ті їм у вівторок можуть відповісти. 

У більшості європейських країн Страсний тиждень і тиждень після Великодня є шкільними та студентсь-
кими канікулами. Багато європейських країн, а також Австралія відзначають Великдень і Пасхальний поне-
ділок, як державні свята. В Австралії, Великобританії, Німеччині, Канаді, Латвії, Португалії, Хорватії та біль-
шості латиноамериканських країн державним вихідним також є Страсна п’ятниця. Все Великоднє триденст-
во — державні свята в Іспанії. Ще задовго до появи Христа давні народи вважали яйце прообразом Всесві-
ту — з нього народився світ.  

Звичай фарбувати яйця пов’язаний з ім’ям римського імператора Марка Аврелія. У день, коли народився 
Марк Аврелій, одна з курок, що належали його матері, нібито знесла яйце, позначене червоними крапками. 
Щасливе передвістя було витлумачено як народження майбутнього імператора. З 224 року у римлян стало 
звичаєм посилати як привітання один одному пофарбовані яйця. Християни перейняли цей звичай, вклав-
ши в нього інший зміст: червоний колір має особливу силу, бо яйце у великодні свята забарвлене кров’ю 
Христа.  

Інша легенда фарбування яєць свідчить: після смерті Христа сім іудеїв зібралися на бенкет. Серед страв 
були смажена курка і зварені круто яйця. Під час бенкету один з присутніх, згадавши про страченого, ска-
зав, що Ісус воскресне на третій день. На це господар будинку заперечив: «Якщо курка на столі оживе, а 
яйця стануть червоними, тоді він воскресне». І в ту ж мить яйця змінили колір, а курка ожила.  

Офіційна християнська версія- За часів римського панування було прийнято, відвідуючи імператора, при-
носити йому дар. І коли бідна учениця Христа, свята Марія Магдалина прийшла в Рим до імператора Тиве-
рія з проповіддю віри, то подарувала йому просте куряче яйце. Тіверій не повірив у розповідь Марії про Вос-
кресіння Христа і вигукнув: «Як може хтось воскреснути з мертвих? Це так само неможливо, як якби це яйце 
раптом стало червоним ». Тут же на очах імператора відбулося диво — яйце стало червоним, засвідчуючи 
істинність християнської віри. І Тіверій вигукнув: «Воістину воскрес!». 

Редакційна колегія 
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