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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
За любов до рідної землі, спасибі, дорогі учителі 
Із безлічі професій на Землі, 
Які вже є, яких ще будуть вчити, - 
Є головна, як віщий, сущий хліб, 
І назва цій професії – Учитель! 
   4 жовтня, у школі було гамірно.  
З самого ранку учні з нетерпінням    
виглядали учителів, щоб привітати   з 
професійним святом –Днем Учителя. 
   Це був один із небагатьох днів у 
навчальному році, коли дітвора 
прибігла до школи ще задовго до 
шкільного дзвінка. Багато гарних слів 
було сказано на адресу     вчителів. 
Учні не скупились на привітання і 
щирі посмішки. Квіти, які дарували 
діти, були найдорожчим подарунком, 
бо дарували їх – від щирого серця. 
   Уроки пролетіли так швидко, що всі подекуди здивовано дивилися 
на годинники. Але це не було помилкою. А по закінченні уроків усіх 
учителів чекав ще один сюрприз – святковий концерт з нагоди свята. 
   В актовій залі школярі дуже хвилювалися. Адже для багатьох вихід 
на «велику» шкільну сцену був уперше.Багато пісень, танців, жартів 
та кумедних сценок змушували глядачів у залі посміхатися і гучно 
аплодувати. 
Дорогі вчителі! 
   Нехай  гарний  настрій, який  подарували  учні Вам у цей святковий 
день  залишиться  з вами  на  весь  навчальний  рік.  Посміхайтеся 
частіше і  всі  негаразди  минуть. Зі  святом  Вас, міцного  здоров’я  і    
багато   терпіння,   а   також    любові до своїх маленьких і таких 

рідних учнів! 
Редакційна колегія 
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА Й ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 
14 жовтня 2015 року Україна вперше відзначила день захисника України. Це свято започатковане 

не в легкі часи. Це свято вшанування мужності і героїзму, свято захисників незалежності, суверенітету 
та цілісності України. Захист Батьківщини став справою всіх українців, тому день захисника України, 
який оголошено вихідним днем має статус всенародного свята. З глибини віків, із давніх-давен дохо-
дять до нас легенди про воїнів, які не жаліючи життя свого  боронили рідну землю – неньку Україну.  

Маленькі козачата стали учасниками веселих конкурсів і продемонстрували спритність, витрива-
лість та інтелект. Учасники історичної секції ЛІК (літературно-історичного клубу),,Портал"(керівник 
Некрасова Л.М.),провели аукціон знань у 4-А класі (кл.керівник Хабенко В.Д),,Про козацьку силу,славу 
та звитягу". Дякуємо учням 8-В класу за гарну підготовку та змістовно проведений захід!  

 
 
 
 
 

 

ТИЖДЕНЬ  
КОСМОНАВТИКИ 

Людина завжди прагнула пізнати незвідане. 
Космос — такий близький і водночас дале-
кий — завжди вабив людей. Не даремно 
так багато науково-фантастичних творів на-
писано про відкриття таємниць космосу 
і так багато вчених та інженерів присвятили 
своє життя пізнанню космічної далечини. 

Дослідження космосу здійснили і учні 5-Б 
класу, долучившись до відзначення Всесвіт-
нього тижня космосу (4 по 10 жовтня),     
провівши виставку малюнків.   

 

ДОБРОТА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! 

Старайтесь робити добро 
День і ніч, і у кожну хвилину, 
Щоб серденько,як сонце цвіло, 
Це хорошою робить людину! 
  Протягом тижня в школі панували сміх та радощі, а 
найголовніше панувало добро та милосердя по від-
ношенню до всіх оточуючих.  А на серці у вчителя 
стає тепліше, коли він бачить щиру радість в дитячих 
очах. 
  Дякуємо школярам й учителям за чудові та креатив-
ні ідеї! 
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ДАРИ ОСЕНІ 
   Ось і завітала щедра осінь, яка повноцінно панує уже другий місяць. З давніх-давен люди відмічали 
свято осені, свято зібраного урожаю. Щорічно в нашій школі проводиться виставка дитячих поробок 
«Дари осені». 
   Уже вкотре декорації цього заходу вражають і милують око відвідувачів дійства. Різноманіття квітів, 
овочів, фруктів втілилися в чудові та цікаві композиції учнів школи, які організували виставку осінніх  
дарів. З квітів, зерна, гілочок, динь, картоплі учні створили справжні шедеври, у яких фантазії не було 
меж. 
   Дякуємо учителю образотворчого мистецтва, викладачу курсу "Дизайн та технології" Кирпичко Лідії 
Віталіївні за золоті руки та організацію чудового фотокуточку у школі! 
 

Г.І.Дерпа, 
керівник МО початкових класів 

 

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ-ЗДОРОВИЙ ДУХ! 
Одним із улюблених уроків учнів 4-Б класу (класовод Н. Шумара) є фізкультура.  

З особливим нетерпінням чекають школярі занять на свіжому повітрі. Через гру розвиваються   

вміння працювати в команді, виховується дисципліна, позитивне лідерство, толерантність. Діти   

вчаться створювати власні правила та дотримуватися їх, знаходити спільну мову один з одним.      

Учитель намагається виконувати функцію товариша, поважає думку школярів, ураховує їх інтереси, 

налагоджує діалог, застосовує диференційований підхід. Завдяки цьому урок фізкультури стає не    

лише улюбленим, а й корисним. 
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ОСІННІЙ ВЕРНІСАЖ! 
   Чарівна і неповторна осіння палітра. Невимовні пахощі наповнюють прохолодне повітря.   
Догорають яскравим полум’ям останні квіти. Спокій і тиша наповнює все навколо. І лише зрідка 
дихне легкий вітерець і пограється опалим листям та й знову кине на землю золото осені. ..А в 
бездонному небі – чиста просинь! І хочеться знятися у високе безмежне небо, і летіти, летіти, 
летіти… Саме такі емоції відгукуються в душі юних романтиків 9-Б класу, які поринули в       
безмежний осінній вернісаж та надихнулися дивовижним краєвидом міста!   

Постійна 

рубрика 

ЕКСКУРСІЯ РІДНИМ МІСТОМ 
Канікули - чудова пора, коли можна погратись, відпочити, відвідати цікаві місця. Саме історико-

культурний заповідник "Глухів " і став місцем, з якого розпочались осінній канікули в  учнів  6-Г класу. 
Діти відвідали музей. Олександр Миколайович Мірошниченко прочитав цікаву лекцію про козацькі 
страви. А найбільше учням сподобалась гра-квест, у якій вони змогли показати свою спритність і 
вміння співпрацювати разом.  

Дні осінніх канікул учні 8-Б класу вирішили провести з максимальною користю:пройшли екскурсією 
вулицями міста.  


