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ПОСВЯТА В КАДЕТИ 
     Минуло лише три місяці, як учні 5-А переступили 
поріг кадетського класу. За цей невеликий проміжок 
часу хлопці й дівчата з гордо піднятою головою но-
сять форму.  
     На  першому   кадетському святі,   що   відбулося 
7 грудня, у присутності поважних гостей, учителів, 
учнів і батьків вихованці склали урочисту обіцянку. 
      Із привітальним словом до винуватців свята звер-
нулася заступник міського голови Маріанна Іванівна 
Васильєва, яка наголосила на важливості військово-
патріотичного   виховання   в наш  час. Начальник 
відділу освіти Глухівської міської ради   Людмила   
Григорівна Васянович також привітала зі святом під-

ростаюче покоління й побажала хлопцям бути гідними звання кадета. 
Після складання урочистої обіцянки кадетами  заступник директора школи з ВР Тетяна Ми-

колаївна Говоруха зачитала Наказ «Про присвоєння звання «Український кадет».  
На свято завітали шефи, бійці військової части-

ни, із рук яких учні отримали шеврони, де зазначено 
звання кадета Глухівської ЗОШ №6. 

     По закінченні учні свята закружляли у святко-
вому полонезі.      

     Багато теплих слів у цей святковий день було 
звернено до кадетів. У нелегкій справі виховання 
справжнього захисника немало зусиль доклали кла-
сний керівник Тетяна Яківна Ахмедзянова та офі-
-вихователь Олександр Миколайович Гайдук . 

 
 
 
 

О.П.Лагута 
учитель української мови та літератури 

Читайте в номері: 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

МІСЬКИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НВР 
   Відповідно до плану роботи відділу освіти Глухівської міської на 
2018 -2019 навчальний рік, 13 грудня 2018 року на базі нашого освіт-
нього закладу відбувся міський семінар для заступників директорів з 
НВР закладів загальної середньої освіти міста з теми «Спрямування 
змісту й організації освітнього процесу на формування в учнів зага-
льнокультурної грамотності в умовах становлення нової української 
школи». 
   Заступник директора з НВР Шершень Лариса Миколаївна привіта-
ла учасників семінару та виступила з питання «Методологічні засади 
формування в учнів загальнокультурної грамотності в умовах стано-
влення нової української школи». 
  З метою налаштування учасників семінару на плідну та конструкти-

вну роботу вчитель початкових класів Гапонько Тетяна Миколаївна, поділилася досвідом роботи з питання 
«НУШ: реалізація сьогодення». У проведенні практичної частини міського семінару взяли участь: учитель 
інформатики Зінчук Олександр Васильович,  учитель фізики Хоруженко Ірина Федорівна,  учитель українсь-
кої мови та літератури Хоменко Олена Віталіївна, учитель історії Некрасова Людмила Михайлівна. Пилипе-
нко Людмила Миколаївна, вихователь ГПД та Кебець Світлана Миколаївна, вчитель трудового навчання. 
Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичного та науково-практичного рівнів заступників директорів 
з навчально-виховної роботи з питань спрямування змісту й організації освітнього процесу на формування 
в учнів загальнокультурної грамотності в сучасних умовах. 

На завершальному етапі міського семінару методист відділу освіти Глухівської міської ради Дячкова В.Г. 
надала методичні рекомендації щодо спрямування змісту й організації освітнього процесу на формування в 
учнів загальнокультурної грамотності в умовах становлення нової української школи. 

Л.М.Шершень,заступник директора з НВР 

100 ДНІВ У ШКОЛІ 

100 днів у школі... На перший погляд це так 
мало, а насправді для учнів 1 класу - це ціле 

«маленьке життя». Нові друзі, звички, уроки, 
перерви, відповідальність... Емоції перепов- 

нюють... Учні 1 - А класу  пройшли  
«Посвяту у першокласники» і отримали  

Посвідчення школяра.  
Дорога до знань складна, але дуже цікава. 

  
Т.М.Гапонько, 

учитель початкових класів 

“НОВОРІЧНІ ФАНТАЗІЇ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-18 грудня у школі відбулися святкові заходи до 

дня Святого Миколая: виставка поробок «Новорічні 
фантазії» та ярмарок смаколиків. Мета проведення 

заходів - заохочення дітей та батьків  
до спільної творчої діяльності. 

За підсумками переможцями стали 140 учнів  
1-4-х класів, які були нагороджені грамотами. 

Кожен клас отримав подяку за організацію та про-
ведення святкової ярмарки від адміністрації школи. 

 
О.Г.Курган, 

заступник директора з НВР 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ МІСТА 

   12 грудня на  базі  школи 
відбулося методичне об'єд-
нання учителів інформати-
ки міста.  Тема "Сучасні 
інформаційні технології, як 
нові     перспективи для 
підвищення  ефективності 
освітнього процесу".         
Учитель інформатики  Зін-
чук Олександр Васильович 

показав фрагмент уроку з у 6 класі "Анімаційні ефекти в 
презентаціях".  Учні  працювали   з  он-лайн підручни-
ком "Інформатика 6 клас" (автор І.О.Завадський). 
     Муковоз Ольга Григорівна 
запропонувала відеофрагменти 
інтегрованих уроків інформатики 
у початковій школі: інформатика 
та образотворче   мистецтво, 
інформатика та англійська мова, 
інформатика та українська мова. 
 Бойко Олександр Анатолійович 
виступив з доповіддю  на тему: 
"Відображення базових графіч-
них примітивів". Продемонстру-
вав  практичну частину за допомогою середовища Laz-
arus. 

 
О.Г.Муковоз, 

учитель інформатики 

ІНТЕРНЕТ-КОНКУРС 
“ЗИМОВІ СВЯТА В ТРА-

ДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ” 

Учні 3-В класу  
з нетерпінням 
чекають зимо-
вої казки. Вони 
брали активну 
участь  у Все-
українському 
різдвяному 
інтернет-

конкурсі "Зимові свята в традиціях україн-
ського народу". Діти   дізналися багато 
цікавого і нового про українські  зимові 
традиції, відповідали на запитання: "Хто 
такий Святий Миколай", "Як українці від-
значають Новий рік, Різдво та Водохре-
ще", "Якими обрядами супроводжуються", 
"Які ще свята ми зустрічаємо взимку". 
    Усі учасники  нагороджені    дипломами 
І-ІІ ст. від освітнього проекту "На урок". 

А головне - школярі отримали позитив-
ні емоції, зацікавленість до вивчення на-
родних традицій, краще зрозуміли значен-
ня кожного свята та віру в Різдвяну казку! 

Г.І.Дерпа,  
учитель початкових класів 

“РАДІСТЬ ДОБРИХ СПРАВ” 

  До Дня Святого Ми-
колая учні 5-х класів 
вирішили долучитися 
до творчого конкурсу 
"Радість добрих 
справ",який прово-
дить Собор Трьох 
Анастасій. 
  Умови проведення 

полягають в тому,щоб написати твір (вірш, опові-
дання,казку) про добрі вчинки,справи милосердя. 
Діти з радістю взяли участь в конкурсі та проявили 
свої творчі здібності,написавши твори на запропо-
новану тему. Переможці отримають дипломи та 
подарунки! 
Бажаємо усім перемоги та чекаємо на результати! 

О.П.Лагута 
учитель української мови та літератури 

“ЕКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ” 
 

Учні 3-Б класу взя-
ли активну участь у 

Всеукраїнському 
конкурсі 

"Екологічна грамот-
ність", спрямовано-
му на накопичення 
знань про навколи-
шнє середовище, 

виховання любові до природи та формування на-
вичок екологічної культури у школярів. Діти про-
демонстрували чудові результати (І і ІІ місця), 

проявили вміння самостійно мислити та долати 
труднощі.  

 
Ю.С.Протасенко, 

учитель початкових класів 
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                      140 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО 

        13 грудня українському письменнику Миколі Хвильовому випов-
нюється 140 років від дня народження. 
  Своє життя Микола Хвильовий назвав "шляхом безумної подорожі".          
Справді, складається враження, що цій людині судилося перейти всі-
ма колами пекла, а до раю так і не потрапити... 
Мрії про побудову нового суспільства, героїка й романтика боротьби 
за високі ідеали в житті і в літературі повністю захопили митця, якого 
називають романтиком революції і нового світлого життя. Для Миколи 
Хвильового життя і творчість були тотожними поняттями. Неможли-
вість творити означала неможливість жити. Микола Хвильовий обрав 
своїм життєвим кредо слова: "Хай живе дух неспокою". 
    Глибоко і щиро вірив Микола Хвильовий у комуністичні ідеали, але 

коли побачив і відчув, що життя не таке, про яке мріяв, то мовчати не міг. 
   На уроці української літератури учні 11 класу пригадали біографію письменника, 
його творчість, зокрема, твір " Я Романтика",  пригадали  героїв, висловили  своє   
бачення до твору. Відвідали виставку в шкільній бібліотеці. Проведені виховні заходи 
на  тему:  "Шлях безумної подорожі", " Дорога до Хвильового". Умовна  мандрівка  
вулицями м. Тростянця. 
    Блукаючи вулицями й околицями цього міста, можна побачити той, старий Тростя-
нець, у якому минало дитинство письменника. Зберігся двоповерховий будинок коли-
шньої волосної школи, де мешкала родина Фітільових, батьків письменника. Стоїть 
він на вулиці Червоноармійській(!). Тепер тут також школа, і є в ній скромний меморіа-
льний куточок, присвячений видатному землякові.  Сучасники запам'ятали Миколу 
Хвильового аскетом, у шинелі епохи громадянської війни, у темній "косоворотці",        
з вихрастою чуприною, нервовим, худорлявим обличчям. 
  Він був високоосвіченою людиною, грізним полемістом, ніжним ліриком, лагідним, 
люблячим батьком, завзятим мисливцем. Говорив швидко, нервово, сміявся щиро, 
дзвінко, одне слово, був звичайною людиною, в якій жив, бунтував, сумнівався, боро-
вся і утверджувався великий талант. Цей талант тягнувся до зір. Тому й не дивно, що 
багато поетів і письменників присвячували йому свої твори. Це і В.Сосюра, 
М.Рильський, П.Филипович, Драй-Хмара, 0.Ющенко, Б.Бора, В.Стефаник, І.Дніпровський. 
 

С.М.Надточій,  
учитель української мови та літератури 

 


