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          Шановні учні, батьки, педагоги! 

                     

Знову ранок  

першого вересневого дня напов-

ниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову 

вулиці нашого   міста розквітають  від  дитячого щебету та 

юнацьких посмішок . Ностальгічні погляди дорослих, душевний 

щем, смуток і радість – переплелися разом. Усі шляхи цього дня  

ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який  

завжди означає відкриття нової, осяйної і, часто, нелегкої дороги. 

      Любі учні! Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Упевнена, що 

зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і 

плідним буде кожен ваш день, кожен урок, кожна хвилина проведена у стінах нашої рідної школи. Переко-

нана, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. 

Дорогі колеги! Хай у добрі та злагоді розпочнеться новий навчальний рік, який запалить жагу знань,  

принесе світло й радість, нові здобутки. 

      Бажаю Вам професійного зростання та вдячних й талановитих учнів. 

Шановні батьки! Щиро дякую, що довірили нам своїх дітей. І хочу, щоб Ви завжди відчували за них радість 

та гордість! 

Ірина Миколаївна Калиновська,  
директор школи 
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СВЯТО ЗНАНЬ 
       Цього дня всі дороги ведуть до порогу школи, бо розпочи-
нається новий навчальний рік, який означає, що учням 
відкриється нова, осяйна дорога у майбуття.  Перший дзвоник 
у нашій школі пролунав саме у суботу 1 вересня. Це  
велике загальношкільне свято, яке адресоване учням,  
вчителям і батькам. На урочистій церемонії виступали гості, 
адміністрація школи, перші вчителі, батьки. Вітання пер-
шокласникам подарувала сім’я Ланіних з донечкою-

першокласницею.  
      Привернуло увагу вбрання одинадцятикласниць, які  
обрали строгі сукні чорного кольору з мереживом.  

     Лінійка проходили за звичайним сценарієм, потім усі 

педагоги разом з учнями 9-х класів долучились до урочис-

тостей з нагоди Дня визволення Глухова від німецько-

фашистських загарбників біля меморіалу загиблих. 

       До речі, першокласники Німеччини відрізняються тим, 

що у День Знань приходять до школи не з квітами, а з великим різнокольоровим па-

кетом. Цій традиції майже 150 років. Напередодні свята діти майструють конусо-

подібний пакет, в який батьки кладуть солодощі та потрібні для навчання речі; вже 

сидячи за партою, першокласники можуть розгорнути яскравий шкільний подарунок 

і подивитися, чим цікавим його наповнили батьки. Можливо і ми започаткуємо  таку 

чудову традицію! 

О.П.Лагута,  

учитель української мови та літератури 

ВІТАЄМО БАЛЮК ВАЛЕНТИНУ ЄГОРІВНУ! 
          Вітаємо Балюк Валентину Єгорівну з отриманням нагрудного 
знака «Василь Сухомлинський». До цієї нагороди представляють 
педагогічних працівників, які досягли визначних успіхів у навчанні та 
вихованні підростаючого покоління, науковому та навчально-
методичному забезпеченні загальної середньої освіти, створенні  
високоякісних підручників і навчальних посібників для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Це все про Валентину Єгорівну. 
         Критеріями результативності   Балюк  Валентини Єгорівни є 
підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета,  якості 
знань учнів, розвиток їх творчих здібностей та комунікативних нави-

чок, креативності мислення.  Готуючись до кожного уроку, учитель прагне зробити 
процес навчання багатоаспектним: виробляти в учнів уміння грамотно писати й вис-
ловлюватися, емоційно розповідати, доречно підбирати  слова в певній ситуації, 
передавати своє ставлення до зображуваного. 

Бажаємо успіхів та творчої наснаги! 
Учителі та учні школи! 
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ФЛЕШМОБ “Я ЛЮБЛЮ ГЛУХІВ” 
      Одним з найяскравіших молодіжно-спортивних за-
ходів 1 вересня став флешмоб «Я люблю Глухів», у 
якому взяли участь школярі.  
       Навпроти Спаської церкви учні з різних шкіл міста 
вишикувались та створили напис великими літерами 
«Я ♥ Глухів», сфотографувавши його з висоти.  
       Фотознімок, який в результаті  отримали, стане 
згадкою про перше вересня 2018 року, та залишиться 
в серцях і пам’яті Глухівчан.  

Т.М.Говоруха,  

заступник директора з ВР 

ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

     Щороку в другу суботу вересня в Україні відзнача-
ють День фізкультури та спорту. Традиційно 8 верес-
ня найкращі спортсмени школи разом із адміністра-
цією та вчителями вирушили на стадіон «Дружба», 
де  показали свої фізичні вміння. 

      Якщо ви професійний спортсмен або просто лю-
битель, якщо ви хоч раз бували на пробіжці 
(не обіцяли собі з понеділка почати, а реально бува-
ли), якщо хоч раз тримали в руках штангу або хоч 

би шахи, якщо знаєте, що таке кріпатура, якщо у вас є абонемент в тренажерний 
зал, якщо можете піднятися по сходах без задишки... Словом, якщо відчуваєте себе 
спортсменом, значить, це ваш день!  

       Саме свято спрямоване на популяризацію спорту в країні серед молоді та про-
паганди здорового способу життя. 

Я.В.Васянович,  

учитель  англійської мови 

ДЕНЬ МИРУ 

          Мир – головна цінність для людства. Тому до між-
народного Дня Миру учнями було організовано флеш-
моб  «Мир». Також діти власноруч виготовляли паперо-
вих голубів як символ миру та духовного розвитку нації. 
До кожного паперового голуба учні прикріпили свої лис-
ти, у яких зверталися до учасників АТО, дякували їм за 
мужність, бажали здоров’я, висловлювали прохання 
зберегти мир і спокій. 

       Під час проведення заходу учителями застосовувалися мультимедійні презе-
нтації та пісні про мир. 
       Посмішки на обличчях, радість у серцях учнів, учителів вселяли надію та впе-
вненість у тому, що в Україні та в усьому світі не буде місця війнам. 

О.В.Хоменко,  

учитель української мови та літератури 
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ДЕНЬ БАТЬКА 
      Сьогодні День батька святкують у близько 
40 країнах світу, таких як США, Канада, Пів-
денна Африка (ПАР), Японія, Франція, Швей-
царія, Сполучене Королівство Великобританії 
і Північної Ірландії. 3 жовтня святкує Грузія, 
19 березня – Італія та країни Піренейського 
півострова, 8 травня – Південна Корея.  У су-
сідній   Польщі  День батька   відзначають   
23 червня. 

      На честь цього 
свята у класах про-
ведені виховні захо-
ди. Учні принесли   
фотографії  своїх  
тат й зробили виста-
вку під гаслом  «Мій 
тато,   якого   я  люб-
лю!». Небайдужими лишилися і молодші наші 
школярі, які продемонстрували малюнки із 
зображенням татусів. 

      Це свято – сімейне та затишне. Тому при-
йнято вітати батьків віршами чи прозою, а та-
кож дарувати подарунки. Найчастіше діти ро-
блять подарунки власними руками, щоб ви-
словити свою вдячність та любов. 
         Враховуючи, що свято в Україні святку-
ють не так давно, якихось конкретних тради-
цій ще не сформувалося. 

Т.М.Говоруха,  

заступник директора з ВР 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО МЦПО 
        13 вересня 2018  року   учні   
5-Г класу відвідали міський центр 
позашкільної освіти. Щепетова  
Віталіна Юріївна провела дітям 
незабутню екскурсію у еколого-
натуралістичному відділі. Учні із 
задоволенням познайомилися з 
роботами  вихованців, подружи-
лись з домашніми тваринами та 
погодували   їх   смаколиками.                    
Наостанок педагог відділу запро-
сила нас до дендропарку, де хлоп-
ці та дівчата скуштувала справж-
ній барбарис. 

        Екскурсії у колі однокласників 

для дітей здаються великими при-

годами, спогади про які разом зі 

світлинами, залишаться на все 

життя. 

О.П.Лагута,  

класний керівник 5-Г класу 

   


