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ПРОЩАННЯ ЗІ ШКОЛОЮ 

25 травня в школах пролунав останній дзвоник. Він знаменує собою закін-
чення чергового навчального року, урочисте підбиття підсумків досягнень педа-
гогів та учнів.  

Для випускників це свято справді є останнім. Залишаються позаду шкільні 

роки, сповнені відкриттів, мрій та 

сміливих планів, і розпочинається 

новий етап життя. Останній дзво-

ник — особливий день і для вчите-

лів, які допомагають пізнати навко-

лишній світ і віднайти свій життє-

вий шлях. 
   У доросле життя випускників ра-
зом з колективом школи й батька-
ми провели заступник міського 
голови Маріанна Іванівна Васильє-
ва, начальник міської ПМПК Ірина 

Миколаївна Коловоротна, які вручили учням і вчителям подяки, грамоти і, зви-
чайно, побажали випускникам успіхів і 
перемог.  

    Одинадцятикласники подякували 
вчителям теплими словами за роки на-
вчання, а наостанок подарували звору-
шливу пісню та запальний флеш-моб. 

    На урочистій лінійці вчителі і батьки 
не могли стримати своїх емоцій: у всіх 
присутніх на обличчях були і посмішки, 
і сльози одночасно. Адже у цей особли-
вий день випускники назавжди попро-
щалися зі школою, яка стільки років 
була для них другою домівкою. Попере-
ду в одинадцятикласників ЗНО і нова сходинка у доросле життя… Побажаємо 
їм удачі! 

 
Н.М.Бороденко,  

учитель української мови та літератури 
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ДЕНЬ КАДЕТА 
Традиційно у переддень свят Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги гості завітали до загальноосвіт-

ньої школа № 6 на святкування Дня кадета. 
Кадетів прийшли привітати: начальник відділу освіти Л.Г. Васянович, методисти відділу освіти І.М. Коло-

воротна та М.М.Колоша, військовий комісар Глухівського об’єд-
наного міського комісаріату, полковник О.М. Коваль, шефи ка-
детський класів, батьки. Також на свято завітали гості з Конотоп-
ської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія     Гуля-
ницького — богунівці 5-а класу на чолі з директором школи         
С.В. Пустовойтом, заступником директора з НВР Л.І. Мовчан, 
класним керівником Н.В. Хівренко та офіцером вихователем  
С.П. Курченком. 
    Із вітальним словом до кадетів звернулася Л.Г. Васянович, яка 
наголосила на подальшому продовженні кадетських традицій у 
місті. Людмила Григорівна зазначила, що юнаки підтверджують 

думку про те, що бути сьогодні патріотом, служити і захищати Батьківщину – обов’язок кожного громадяни-
на.  

До вітальних слів приєдналися С.В. Пустовойт та ше-
фи кадетських класів. 

Відбулося традиційне вручення погонів сержантському 
складу учням 5-А, 6-А та 7-А класів, яке провів полковник 
О.М. Коваль 

Випускники 4-х класів шкіл міста,батьки, учителі та гос-
ті мали можливість спостерігати за навичками стройової 
підготовки, рукопашного бою, розбирання та складання 
автоматів, що кадети здобули протягом навчання. 

Наприкінці свята із словами подяки виступили кадети 
та подарували присутнім запальні танці. 

Т.М. Говоруха, заступник директора з ВР 

КРОК ДО НАУКИ 
У Сумському обласному центрі позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю відбулася обласна кон-
ференція по захисту науково-дослідницьких робіт учнів             
6-8 класів. На конференцію приїхали учні 6-8 класів з 

усієї області, щоб поділитися 
зібраним матеріалом щодо 
проведеного екологічного             
дослідження. 
    Від міста Глухова була 
представлена групова дослід-
ницька робота учнів 6-В кла-
су  загальноосвітньої школи     
І-ІІІ ступенів №6 Поліни Гу-
рець, Марії Міхно, Богдана  
Павленка «Популяризація 
знань дітей та молоді щодо 
екологічно безпечної утиліза-
ції елементів живлен-
ня» (керівник учитель біології  
Інна Миколаївна Гулакова). 

У підсумку робота юних науковців нашої школи посіла      
І місце, а виступ Марії був відмічений як найкращий. Щи-
ро вітаємо переможців, бажаємо нових звершень! 

Дар’я Кебець,  
учениця 9-Б класу 

ЧАРІВНА КРАСА  
ВИШИВАНКИ 

17 травня в Україні відзначали День вишиван-
ки  - свято національної єдності. на роботу,  

Наша школа не оминула це свято. Класи й 
коридори розквітли усмішками, білим цвітом со-
рочок, кольоровими барвами народної вишивки.  

Протягом дня учні відгадували загадки, шука-
ли прислів’я, читали вірші, створювали ілюстра-
ції, співали українських пісень. А найактивніші 
вирушили на міський Парад вишиванок, де ще 
раз мали змогу долучитися до самобутньої куль-
тури нашого народу. 

Дар’я Ломакіна, учениця 9-Б класу 
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НА ВЕРШИНАХ ШКІЛЬНОГО ОЛІМПУ 
Кажуть, що посієш, те й пожнеш. Наприкінці року в нашій школі «збирали врожай», підбивши підсумки 

роботи за рік і нагородивши найкращих учнів на "Шкільному Олім-
пі", що цього року відбувся на сцені Районного будинку культури.  
Традиційним у нас стало свято, на якому відзначають школярів, 
які стали призерами предметних олімпіад різних рівнів, творчих 
конкурсів, спортивних змагань і брали активну участь у житті шко-
ли.  
     Директор школи Ірина 
Миколаївна Калиновська 
звернулася з привітальним 
словом до присутніх, наго-
лосивши на тому, що з ко-
жним роком кількість учнів-

переможців різних рівнів предметних олімпіад зростає.  
     Переможцем у но-
мінації «Учень року» 
стала учениця 9-В кла-
су Марина Лєвша.  
     Адміністрація шко-
ли вручила грамоти, солодкі сюрпризи, була відмічена робота 
вчителів і підтримка батьків, а у подарунок усі отримали музи-
чні вітання. 
     Присутні учні, вчителі, батьки, гості ще раз мали змогу пе-
реконатися, що «Шкільний Олімп» не просто потрібний, він 
необхідний, адже це свято стимулює дітей до нових досяг-
нень, які своїми перемогами створюють імідж нашої школи. 

Ольга Володько, учениця 9-Б класу 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 
Здоров'я – дорогоцінний дар, яким наділяє людину 

природа. Недарма у народі кажуть: «У здоровому тілі – 
здоровий дух».  

Звичним для учнів нашої школи став День здоров’я, 
що традиційно відбувався на стадіоні, проте через пого-
дні умови в цьому ро-
ці свято дещо змінило 
свій формат. Станції 
розташувалися в ко-
ридорах, а загальний 
збір команд був у 
спортзалі. 

Усі класи з рук за-
ступника директора з 
виховної роботи Тетя-
ни Миколаївни Гово-
рухи отримали маршрутні листи, за якими мали пройти 
сім станцій. Чого тільки не побачили від команд: учні 
співали, читали вірші, відповідали на питання, розгаду-
вали загадки, створювали колажі. І звичайно, завдання 
на станціях об’єднувала спільна тема – «Здоров’я лю-
дини».  

По закінченні свята класи отримали грамоти за акти-
вну участь, а перемогу здобули учні 6-В класу (класний 
керівник Інна Миколаївна Гулакова). 

Анастасія Дем’яненко , учениця 9-Б класу 

“ЗЕЛЕНИЙ ДЕСАНТ” 
У рамках весняного місячника озеленення, 

прибирання та благоустрою в Глухівській зага-
льноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 відбулися 
акції: "Посади дерево та збережи його" і 
"Зелений десант". 

Учнями 5-А та 6-Б класу на чолі з класними 
керівниками та вихователя були висаджені са-
дженці дерев та кущів на території школи. 
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ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ 
                                  З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно      
                         до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. 
                                   Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Європи вважається Декларація  
                         Шумана. 
                                   9 травня 1950 року в Парижі міністр закордонних справ Франції Робер Шуман закли- 
                            кав Францію, Німеччину та інші європейські країни об’єднати їхні вугільну та сталелевар-               
                         ну галузі промисловості (основи нарощування військової техніки) та віддати їх в управлінь 
                   ня нової наднаціональної структури. Це стало «наріжним каменем Європейської федерації».      
                Завдяки об’єднанню економічних зусиль і    
            розподілу досягнутих результатів європейські 

країни уникнули накопичення військової могутності одна 
проти одної, що і забезпечило мир в Європі. 

Три з половиною десятиліття тому на Міланському 
саміті 1985 року лідери ЄС вирішили увічнити день про-
голошення Декларації Шумана та постановили щорічно 
відзначати День Європи. 
У День Європи жителі України святкують день спільних 
цінностей, історії всіх націй континенту. Традиційно уро-
чиста церемонія відкриття Дня Європи проходить 
у Києві. На Хрещатику облаштовується так зване 
«Європейське містечко» за сприяння Представництва ЄС в Україні та посольств держав-членів ЄС. 

Таке містечко складається з павільйонів, що представляють Україну, кожну державу-члена 
ЄС, Європейську Комісію та міжнародні організації. У павільйонах презентується географія, культура, історія 
найбільших міст держав-членів ЄС, організовуються публічні дебати з послами та представниками української 
влади, проводяться вікторини з європейської тематики та мовні курси, облаштовуються «куточки національ-
них страв» тощо. 

Традиційно протягом офіційного відкриття святкування Дня Європи, відбуваються зустрічі послів держав-
членів ЄС із представниками органів місцевої влади, студентами 
та викладачами місцевих університетів, представників неурядо-
вих та громадських організацій, засобів масової інформації. 

Україна — єдина держава не член ЄС, у якій на державному 
рівні відзначається День Європи. 

До речі. У 1887 році в Закарпатті (яке тоді перебувало у складі 
Австро-Угорщини) у Верхньотисянській улоговині на правому 
березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, 
що позначає  географічний центр Європи. 

Координати цього географічного центру Європи: 47 ° 563" пів-
нічної широти і 24 ° 1130" східної довготи. 

 
Редакційна колегія 

 

ОГОЛОШЕННЯ! 
До уваги випускників 1993, 1998, 

2003, 2008, 2013 років!  
16 червня о 10.00 відбудеться зустріч 

випускників ЗОШ №6. 
З нетерпінням чекаємо на вас в 

актовій залі школи. 
Адміністрація 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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