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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
     «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова…» - пи-
сав Панас Мирний. І це справді так. Українська мова є найціннішим скарбом 
нашої нації. Вона може втішити серце, загоїти душевні рани, недарма її нази-
вають солов’їною. 

     9 листопада вся Україна відзначає важливе свято 
– День української писемності та мови. Учні разом з 
вчителями української мови та літератури ретельно 
готувалися до цього дня. Класними керівниками були 
проведені   виховні  години на тему: «Якою мовою 
говоримо?» 
           У актовій залі школи відбувся презентаційний 
меседж «Рідна мова чиста, як роса…». Старшоклас-
ники презентували відеоматеріали та розповіли про 

тернистий шлях нашої мови, історію її виникнення, читці декламували вірші 
(конкурс «Як парость виноградної лози, плекайте мову»), акцентуючи увагу 
своїм виступом на важливості української мови в сучасному житті. Згадали 
події, коли українська мова і писемність заборонялась, закривались школи, 
бібліотеки, припиняли роботу друкарні. Організатори намагались зацікавити 
молодших учнів вивчати та берегти рідну мову. 
Завершальним патріотичним акордом меседжу було душевне виконання пісні 
«Мова єднання». Українська мелодія запалила своєю енергетикою весь зал. 
Свято рідної мови вдалося змістовним та цікавим. Учні ще раз переконалися, 
що рідна мова – це «мова єднання», братньої любові та поваги, 
взаємопідтримки й розуміння. 
        Традиційно  цього  дня учні написали XVIII 
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. 
Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щоро-
ку всі охочі можуть взяти участь у написанні 
радіодиктанту та не стільки з´ясувати, чи добре 
знають українську мову, як продемонструвати 
єдність з усіма,  хто любить і  шанує  українське 
слово. 
      Найкращі   мовознавці   школи   взяли участь   у 
І етапі Міжнародного конкурсу ім.Петра Яцика. Дітям було цікаво перевірити 
свої знання та вміння володіти рідним словом. 

О.П.Лагута,  
учитель української мови та літератури 
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ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
        У рамках відзначення   Міжнародного   Дня толерантності  
(16 листопада) та з метою формування в учнів загальнолюдських 
моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та 
розвитку толерантних відносин між учасниками навчально-
виховного процесу у нашій школі стартував Тиждень толерантно-
сті. 
        Учні 5-Г класу підготували проект "Планета толерантності" 
та багато цікавої   інформації!  Звернули увагу на необхідність 
дотримуватись принципів терпимості, доброзичливості, взаємної 
поваги та мирного співіснування. 
Як підсумок виховної години діти 
об'єдналися у міцне коло-серце, 

щоб  показати свою   повагу та добре ставлення один до одного! 
Учні 5-А кадетського класу та провели виховну годину "Вчимося 

бути толерантними",  5-В клас—"Толерантність: гармонія і різнома-
ніття". Класний керівник провела для дітей тести та тренінгові 
впраи, які допомогли їм краще зрозуміти поняття "толерантність", 
визначити риси толерантної людини та оцінити себе і своїх друзів, 
як різних особистостей, що гармонійно співіснують в одному колек-
тиві.  

О.П.Лагута,  
учитель української мови та літератури 

СЕМІНАР КЛАСНИХ  
КЕРІВНИКІВ 9-11 КЛ. 

 
       На базі Глухівської 
загальноосвітньої школи 
№6 відбувся семінар  
класних  керівників 9-11 
класів, де розглянули 
тему   "Превентивне 
виховання та профілак-
тика негативних явищ в 
учнівському   середови-
щі ―.  
Заступник з ВР Говору-
ха Т.М.    розповіла про 
систему превентивного 

виховання в закладі освіти, соціальний педагог   
Козловська Т.В. 
презентувала про-
граму "Особиста 
гідність. Безпека 
життя. Громадська 
позиція" та відбувся 
обмін досвідом між 
класними керівника-
ми всіх шкіл міста.  

 
Т.М.Говоруха,  

заступник директора з ВР 

ГОЛОДОМОР-ЧОРНА  
СПОВІДЬ МОЄЇ ВІТЧИЗНИ 

    Голод… Це страшне слово повертає нас у 
далекі 1932 – 1933 роки. Український народ у 
смутку і скорботі доземно схиляє голови, вша-
новуючи пам’ять мільйонів його жертв, засу-
джуючи творців цієї чорної сторінки в історії 
України. 
   Так, 21 листопада 
у 8 – А класі була 
проведена година 
пам’яті і скорботи 
«Голод 33-го – біль 
душі і пам’ять сер-
ця». Учні ознайоми-
лися із трагічними 
сторінками тих страшних подій української істо-
рії, зокрема і фактами Голодомору безпосеред-
ньо в нашому краї. 

    23 листопада у 5-В 

класі відбулася година 

спілкування присвячена 

вшануванню пам'яті 

жертв голодомору. До 

цієї скорбної дати учени-

ці підготували тематичну 

газету і малюнки.  

Т.М.Говоруха,  
заступник директора з ВР 
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СНІДу НІ! 
До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 

учні 5-Г класу прослухали міні-лекцію, пере-
глянули відеоматеріали щодо профілактики 
ВІЛ-інфекції та СНІДу, після чого прийняли 
активну участь в обговоренні. Також учні 
долучилися   до акції  «Зупинимо   СНІД 
разом» і створили плакат-протесту «СНІДу 
НІ!».  

У 7-А класі відбувся захід "ВІЛ-інфекція 
та СНІД. Попереджений, значить, захище-
ний." СНІД-одна з найважливіших проблем, 
з якою людство зіткнулося у XX ст. і увійшло у XXI ст.  

28.11.2018 року студентка факуль-
тету педагогіки і психології ГНПУ 
ім.О.Довженка  Бабіна Світлана 
провела   з учнями кадетського 9-А 
класу виховну годину. Заняття було 
приурочене до  Дня боротьби зі 
СНІДом: "Шкідливі звички - дорого 
до СНІДу".  

Т.В.Козловська, 

соціальний педагог  

СЛОВО ДО СЛОВА 
   Учні 3-В класу із класним керівни-
ком, Дерпою Г.І., продовжують брати 
активну участь у Всеукраїнському 
конкурсі знавців української мови. 
   Бажання дітей-спробувати свої сили 
в інтернет-олімпіаді. Перебуваючи в 
рівних умовах, вони стали перемож-
цями конкурсу "Слово до слова". 
   Нагородою для школярів були дип-
ломи та сертифікати від Освітнього 
проекту  
"На урок",  
а головне - 
знання і 
задоволен-
ня від пере-
моги. 
 

 

Г.І.Дерпа, 

керівник МО початкових класів 

Продовжується ІІ етап Всеукраїнських учнівських 
предметних олімпіад з базових дисциплін.  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
- ЄМЕЛЬЯНЕНКО МАКСИМ (8-Б кл.) – І місце,  
уч. ЗІНЧУК О.В. 
- ПАНТЕЛЕЙЧУК ІЛЛЯ (9-В кл.) - ІІІ місце,            
уч. ЗІНЧУК О.В. 
- ЧЕМОДУРОВА АНАСТАСІЯ (11 кл.) – І місце,   
уч. БОЙКО О.А. 
АНГЛІЙСЬКА МОВА: 
- БУБНОВА АЛІНА (8-В кл.) – ІІ місце, уч. СОЛО-
НУХА І.П. 
- СИМОНЕНКО ЮЛІЯ (9-В кл.) – ІІІ місце, уч. КАР-
ДАШОВА Н.В. 
ГЕОГРАФІЯ: 
- ЛЄВШУ МАРИНУ (10 кл.) – І місце. 
- МИХАЙЛЕНКО ЮЛІЮ (9-Вкл.)–ІІ місце. 
- БУТЕВИЧ АНАСТАСІЮ (9-Б кл.) - ІІІ місце. 
- ХОЛЯВКА ВІКТОРА (8-Б кл.) – ІІІ місце,       
уч. САМОЩЕНКО Л.О. 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 

БІОЛОГІЯ: 
- БУРИК ВІКТОРІЮ (8-Б кл.) – ІІІ місце,  
уч. ГОВОРУХА Т.М. 
ІСТОРІЯ: 
- КЕБЕЦЬ ДАР’Ю (10 кл.) – ІІ місце,  
уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- ЛЄВШУ МАРИНУ (10 кл.) – ІІІ місце,  
уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- АЩАУЛОВУ ТЕТЯНУ (11 кл.) – І місце, 
 уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- РИБАЛКА ВІКТОРІЮ (11 кл.) -ІІІ місце, 
уч.АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
17 листопада 2018 року стартував ІІ 
(міський) етап ХІХ Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра Яцика: 
- МОВЧАН ДАРИНУ (9-В кл.) – І місце,  
уч. БАЛЮК В.Є. 
- МІХНО МАРІЮ (8-Б кл.) – ІІ місце,  
уч. НАДТОЧІЙ С.М. 
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180-річчя від дня наро-
дження Івана Семенович 

Нечуя-Левицького 
25 листопада все людство відзначає 180-річчя 

від дня народження славного представника україн-
ської культури,   письменника-демократа  Івана 
Семенович Нечуя-Левицького.  
    Із цієї нагоди у школі були підготовлені та прове-
дені заходи. Учні переглянули кінофільм, знятий за 
одноіменною повістю І.С.Нечуя-Левицького 
«Кайдашева сім’я». 
    Підготували презентацію «Життя, позначене 
працею» про життєвий і творчий шлях письменни-
ка. Також із задоволенням переглянули науково-
популярний фільм «Нечуївськими стежками». 
Учні 10-го класу взяли активну участь у читацькій 
конференції «І.С.Нечуй-Левицький. Українець на 
всі часи», де розповідали про неперевершеного 
письменника, гумориста та перекладача святого 
письма, творча палітра якого була різноманітною. 
      А учні 11-ого класу показали свою майстерність 
під   час виховного 
заходу «І знову зустріч 
з Нечуєм…» 

Проведені заходи 

залишили незабутній 

слід у дитячих серцях, 

додали гарного настрою, 

мали виховне значення.  

Постійна 

рубрика ЦЕ ЦІКАВО! 
                 

155-річчя від дня наро-

дження Ольги Юліанівни 

Кобилянської 
  З  нагоди відзначення 
155-річчя   від   дня наро-
дження видатної   україн-
ської   письменниці Ольги 
Кобилянської    в    школі 
відбулася низка заходів, 
присвячених   життю   і 
творчості "буковинської 

горлиці": учнівська читацька конференція 
"О.Кобилянська: відома й незнайома", тематичні 
книжкові виставки в шкільній бібліотеці та кабіне-
тах української мови та літератури "Вінок пам'яті 
про Гірську Орлицю", літературна композиція 
"Величава духовна квітка Буковини",    де  старшо-
класники розповіли про життєвий та творчий шлях 
талановитої письменниці, переплівши фото інсце-
нізаціями за творами 
"Людина", "Царівна". 
    Нікого не залишив бай-
дужим світ неповторної 
творчості О.Кобилянської, 
незнищенний дух її любо-
ві, жертовної до рідної 
землі. 

О.В.Хоменко,  
учитель української мови та літератури 

 


