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СТОП БУЛІНГ! 
Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка) – це агресивна і вкрай 

неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої 
дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском. 

ВИДИ БУЛІНГУ: 

  фізичний: штовхання, підніжки, 

зачіпання, бійки, стусани, ляпаси,    
«сканування» тіла, нанесення тілесних 
ушкоджень;  

 економічний: крадіжки, пошко-
дження чи знищення одягу та інших осо-
бистих речей, вимагання грошей;  

 психологічний: принизливі погля-
ди, жести, образливі рухи тіла, міміка 
обличчя, поширення образливих чуток, 
ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, 
маніпуляції, шантаж; 

  сексуальний: принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прі-
звиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягаль-
нях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти; 

  кібербулінг: приниження за допомогою мобільних телефонів, інте-
рнету, інших електронних пристроїв.  

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ БУЛІНГУ: 

 Втрутитися і припинити цькування – булінг не слід ігнорувати;  

 Зайняти нейтральну позицію в суперечці – обидві сторони конфлік-
ту потребують допомоги, запропонувати дітям самостійно виріши-
ти конфлікт; 

 Пояснити, які саме дії Ви вважаєте булінгом і чому їх варто припи-
нити; - Уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби за-
побігти тавруванню і розподілу ролей;  

 Повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що 
склалася і вимагати вжити заходів щодо припинення цькування. 

       ПОРАДИ ДІТЯМ: 
Якщо дитина піддається образам, зазнає цькування з боку однолітків, інших 
дітей, дорослих, є свідком подібної поведінки стосовно інших, то їй будуть 
корисними наступні поради: 
1. Не замовчуй проблему і не бійся звертатися по допомогу до дорослих 
(батьків, учителів, державних органів та служби у справах дітей). 
2. Якщо потрібна термінова допомога, звертайся на гарячу лінію 116-111 
або 116-123. 
3. Якщо ти хочеш порадитися з юристом, телефонуй на всеукраїнську гаря-
чу лінію системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 
(цілодобово, безкоштовно). 

Т.В.Козловська, соціальний педагог  
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 
     Із давніх-давен в Україні існувала традиція щороку 14 жовтня відзначати  День Покро-

ви Пресвятої Богородиці. Це було велике козацьке свято. Саме тоді 

відбувалася  Генеральна січова Рада.  

     Цей день запам’ятався всьому українському народу як найголовніше 

свято всіх людей, які відносять себе до козацького роду. 

     Напередодні Дня українського козацтва на базі нашої школи відбув-
ся міський етап Всеукраїнського фізку-
льтурно-патріотичного фестивалю шко-
лярів «Козацький гарт».серед школярів 
міста. Команда нашої школи посіла ІІІ 
місце. 

      До Дня Українського козацтва у закладі освіти були проведені те-
матичні заходи з історії козацтва.    Одним із традиційних заходів для 
учні 2-х класів є " Посвята в козачата". 

      У 1-Б класi до Дня захисника України були проведенi " Козацькi 
забави". Хлопцi iз задоволенням брали участь у рiзноманiтних конкурсах, демонструючи свою 
спритнiсть, знання та вмiння. 

      Дiвчата ж активно вболiвали за маленьких козачат, вручили їм подарунки. 

Т.М.Говоруха,  
заступник директора з ВР 

КОНКУРС  
УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ 

Українська пісня… Це частина духовного 
життя народу і вона не залишає його ні в 
радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним 
від дитинства до старості.  

У нашій школі від-

бувся конкурс україн-

ської пісні. Мета цього 

заходу  розвивати 

творчі здібності дітей, 

залучати їх до успад-

кування   українського 

фольклору, виховувати любов до національ-

них традицій і бажання відроджувати, обері-

гати їх. Усі класи старанно підготувалися до 

конкурсу, починаючи від вибору   пісні та 

закінчуючи вбранням. 

Подяки отримали усі 

класи, що брали 

участь у конкурсі. 

Переможцями стали: 

І місце– 6-Б  

ІІ місце– 8-Б, 10   

ІІІ місце– 5-А, 6-В  

Так тримати!Пишаємося нашою таланови-

тою молоддю! 

О.П.Лагута,  

учитель української мови та літератури 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 
         З метою поглиблення знань дітей щодо прав та 

можливостей їх захисту, підвищення рівня правової 

культури та формування 

громадської компетент-

ності в освітньому закладі 

провели "Тиждень права". 

Відбулася зустріч учнів  

9-11 класів з юридичним 

консультантом Олексан-

дром Анатолійовичем 

Осьмаковим. 

ДЕНЬ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 

         До Дня протидії 

торгівлі людьми соціальним 

педагогом та студентами-

практикантами були прове-

дені  заходи  для  учнів 

школи. Надані  корисні   

рекомендації та правила 

безпечної поведінки. 

Т.В.Козловська, 

соціальний педагог  

соціальний педагог  



Стор. 3 «Спектр», № 74(7) 

ШКІЛЬНИЙ         КАЛЕЙДОСКОП 

ДАРИ ОСЕНІ 
      Різнобарвною, строкатою могли побачити Королеву 
Осінь усі, хто побував на виставці осінніх композицій  
«Дари осені», що проходила у школі 18 жовтня. 
      Роботи представлені учнями початкової школи були 
дуже різними – і за тематикою, і за матеріалом, з якого  
виконані, і за власне застосованими техніками. Але 
об’єднувало їх одне – бажання щось зробити, показати  
себе, проявити власну думку, творче мислення, індивіду-

альність. 
     Кожен клас був відміче-
ний грамотою за активну участь. Були відзначені композиції й 
у різних номінаціях, зокрема, 
за креативність, підтримання народних та фольклорних тра-
дицій, найкраще втілення ідеї конкурсу,  оригінальність  та   
нестандартний підхід, естетичний смак, яскравість вирішення 
теми, розмаїття експозиції тощо. 
     Витвори мистецтва, зроблені ручками маленьких творців, 
тепер прикрашають класні кімнати школи. 
 

Г.І.Дерпа, 
керівник МО початкових класів 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 

      18 жовтня стартував І етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентсь-
кої молоді імені Тараса Шевченка. 

      Йому передувало урочисте відкриття, на якому була представлена літературно-музична компо-
зиція «Вінок Кобзареві», відеопрезентація «Жива душа поетова святая, жива в простих його речах…» 
для широкого шкільного загалу. 

      У класах відбулися вікторини («Шевченко – геній українського народу»), конкурси («У вінок Кобза-
реві», «Тарас Шевченко – народний співець»). 

     Учні 9-11 класів під керівництвом учителів організували 
виставку останніх видань творів Кобзаря «Так заповів Тарас 
Шевченко». 

     Учні 5-11 класів взяли участь у конкурсі. Школярам були 
запропоновані творчі завдання, пов’язані з життям і творчістю 
видатного українського поета, художника, драматурга, осно-
воположника сучасної української мови Тараса Григоровича 
Шевченка. 

     Переможці  конкурсу  стануть  учасниками  ІІ етапу  та  

продемонструють свої мовно-літературні вміння і навички на 

міському рівні. 

С.М.Надточій,  

учитель української мови та літератури 
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ЦІКАВІ СВЯТА 
31 жовтня відзначається День всіх Святих або Halloween (Хеллоуїн). Не так дав-

но це свято почали відзначати і у нас. Добре, що ще по квартирах не ходять і цукерки не 
вимагають. Ну так от, напередодні Хеллоуїна хотілося б висвітлити цікаві факти про це 
свято.  

1. Стародавні кельти — перші, хто почав від-
значати Хеллоуїн, правда тоді він називався Са-
майн. Вони вірили, що в цю ніч злі духи можуть 
потрапити в наш світ і їх відлякували, переодягаю-
чись в нечисть.  
2. Це свято відзначають уже понад 2000 років. 
3.  Спочатку Гарбузові ліхтарі (Лампади Джека) 
робилися не з гарбуза, а з ріпи.  
4. В Америці саме в цей день продаються 
найбільше солодощів. Теж саме відбувається і з 
гарбузами, причому до цього свята вирощують 

спеціально гігантські сорти.  
5. Хеллоуїн — найбільш комерційно прибуткове свято в США після Різдва.  
6. Самайнофобія — це панічна боязнь Хеллоуїна, в честь старої назви Хеллоуїна.  
7. Чорна кішка є важливим символом Хеллоуїна в зв’язку з повір’ям про зв’язок з 

темними силами, а в Англії таким символом є біла кішка.  
8. У деяких країнах це свято називається Кель-

тським Новим роком.  
9. Згідно з легендою жив на світі один скупий чо-

ловік на ім’я Джек О’Лантерн, який безліч разів 
обманював диявола. Через це Джека не пуска-
ли не тільки в пекло, але і в рай. З тих пір він 
змушений все життя поневірятися і світити 
своїм ліхтарем, збиваючи людей з правильно-
го шляху. На честь нього прийнято вирізати 
ліхтарики з гарбуза....  
 
 

Постійна 

рубрика 


