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НАЩАДКИ  
КОЗАЦЬКОЇ   СЛАВИ 

З давніх-давен в Україні існувала традиція щороку 14 жовтня від-
значати День Покрови Пресвятої 
Богородиці. Це було велике коза-
цьке свято. Саме тоді відбувала-
ся  Генеральна січова Рада.  

Цей день запам’ятався всьому 
українському народу як найголов-
ніше свято всіх людей, які відно-
сять себе до козацького роду. 

Напередодні Дня українського 
козацтва на базі нашої школи від-
бувся міський етап Всеукраїнсько-
го фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». 
На змаганнях були присутні поважні гості: начальник міського відділу 

освіти Людмила Григорівна Васянович,  
головний спеціаліст відділу освіти Ма-
рина Миколаївна Колоша, директор 
ЗОШ №6 Ірина Миколаївна Калиновсь-
ка, директор ДЮСШ Федір Геннадійо-
вич Колтачихін, головний суддя, учи-
тель фізичної культури ЗОШ №6 Тарас 
Михайлович Горобець. 
   Під час спортивних конкурсів хлопці й 
дівчата змагались у швидкості, сприт-
ності, кмітливості, силі. Боротьба між 

командами була дуже запеклою. У результаті перемогу здобула      
школа-інтернат, ІІ місце посіла 
ЗОШ №4, ІІІ – ЗОШ №6. Учасники, 
гості та глядачі змагань отримали 
масу позитивних вражень. 

За участь у «Козацькому гарті»  
командам вручили грамоти та со-
лодкі подарунки. 

 
 
 

Софія Сидоренко,  
учениця 8-Б класу 



ШКІЛЬНИЙ     КАЛЕЙДОСКОП 

МАЛЕНЬКІ КОЗАЧКИ 
Традиційною в нашій школі стала «Посвята в козачата». 12 жовтня учнів 2-х класів приймали 

до славетного шкільного роду козацького. 
На святі були присутні  заступник директор з навчально-виховної 

роботи Олена Григорівна Курган, заступник директора з виховної 
роботи Олена Вікторівна Колтачихіна, охоронець  школи Оксана 
Олександрівна Горбач, батьки та учні школи. 

Перед кошовим отаманом школи Романом Пісоцьким учні пред-
ставляли свої загони: 2-А клас - «Козацький загін імені Максима За-
лізняка», 2-Б - «Козацький загін імені Павла Скоропадського», 2-В - 

«Козацький загін імені 
Павла Полуботка», 2-Г 
- «Козацький загін імені Северина Наливайка». На 
святі школярам бажали стати шанувальниками рід-
ного слова, бути гідними козацької слави, поважати 
всі народи світу, любити свою Батьківщину. 
    Посвята в козачата – дуже важлива подія. З цього 
дня другокласники мають  дотримуватимуться запо-
відей козаків, розвивати свій розум, кріпити волю й 
дух. 
 

Дар’я Кебець,  
учениця 8-Б класу 

ЗНАЄМО ПРАВА,  
ВИКОНУЄМО ОБОВ’ЯЗКИ 

Актуальною стала зустріч учнів 7-8 класів з дільничим 
інспектором Віктором Андрійовичем Петуніним.  

 Дільничий розповів про адміністративну та кримінальну 
відповідальність  підлітків за правопорушення. Детально по-
яснив, що таке хуліганство, як поділяються злочини за сту-
пенем тяжкості. Особливу увагу Віктор Андрійович звернув 

на  відповідаль-
ність батьків за 
правопорушення 
дітей, а також пові-
домив про наслідки 
розпивання спирт-
них напоїв, паління, 
вживання наркотич-
них речовин непов-
нолітніми з боку 

фізіології людини та законних обмежень. 
Під час зустрічі учні пригадали свої обов’язки та правила 

поведінки в школі, громадських місцях. 
Безперечно, зустріч запам’яталася школярям, бо вони 

почули чіткі відповіді про відповідальність підлітків за скоєні 
правопорушення. 

Анастасія Дем’яненко,  
учениця 8-Б класу 

Вітаємо  
Сотніченка Артема,  

учня 2-В класу,  

за зайняте І місце в обласних 
змаганнях із шахів серед учнів 

ДЮСШ, шахових клубів і гуртків. 
 

Бажаємо наснаги, достойних 
суперників і нових перемог на 
шаховому полі! 



ШКІЛЬНИЙ     КАЛЕЙДОСКОП 

ДО КОБЗАРЯ – У МІСТО КАНІВ 
Хтось сказав, що всі дороги в Україні ведуть до Канева. Саме в це чудове містечко, розташоване на 

берегах розлогого Дніпра, вирушили учні 8-Б і 7-Б класів. Маршрут юних мандрівників включав кілька 
зупинок в дивовижних українських містах: Переяслав-Хмельницький, 
Канів, Київ.   

Невеличке містечко Переяслав-Хмельницький має дуже багату 
історію. Головною його особливістю є найбільша кількість музеїв, тут 
їх аж 26! Важко уявити, але за статистикою один музей припадає на 
тисячу мешканців міста, що є своєрідним рекордом в Україні. 

Сонячною погодою зустрів глухівчан мальовничий Канів. Саме 
тут, на Тарасовій горі, похований письменник і художник, символ 
України Тарас Григорович Шевченко. Подолавши шлях на гору в 342 
сходинки, юні туристи опинилися біля підніжжя пам’ятника Великому 

Кобзарю. Тут вдалося відві-
дати музей Тараса Шевчен-
ка, Тарасову світлицю і, зви-
чайно, насолодитися      
неосяжною панорамою 
Дніпра. 
     У Києві на дітей очікува-
ла незабутня поїздка на  
теплоході, під час якої можна було помилуватися колоритними 
пейзажами, а визначні місця столиці відкрилися в незвичайно-
му ракурсі. 

 Незабутні враження від невеличкої мандрівки залишаться в пам’яті ще надовго, а нова інформація 
про Великого Кобзаря обов’язково стане в пригоді на уроках. 

Н.М.Бороденко,  
класний керівник 8-Б класу 

ЯК ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ 
 ЗЕРНО 

Учні 3-В класу ви рушили на екскурсію до 
високотехнологічного елеваторного комплексу 
групи «Росток-
Холдинг» 

Під керівни-
цтвом завідую-
чої лабораторі-
єю Марини Ва-
силівни Співак 
діти спостеріга-
ли, як з вантаж-
ної машини з 
насінням соняшника брали проби спеціальним 
щупом. Далі воно потрапляло в лабораторію і 
на спеціальному обладнанні перевіряли воло-
гість, наявність зайвих решток.  

Один з приладів лабораторії миттєво вивчав 
клітковину, вологість і білок у зернах пшениці. 
Пшеницю з «Росток-Холдинг» транспортують у 
порти України, а далі по всьому світу. 

О.І.Сугоняка, класний керівник 3-В класу 

ПІДТРИМУЄМО  
ВОЇНІВ АТО 

Протягом місяця батьки та учні школи збира-
ли благодійну допомогу воїнам в зону АТО про-
дукти харчування, теплі в’язані шкарпетки). Наші 
школярі також виявили ініціативу підтримати 
своїх захисників малюнками, плакатами  зі щи-
рими  побажаннями миру, здоров’я, життя та 
віри в перемогу.  

Крім того, 
учні 7-А, 7-В, 
9-А класів 
долучилися 
до роботи 
волонтерсь-
кої організа-
ції «Центр 
активних глу-
хівчан».    
Спільними 
зусиллями школярам вдалося виготовити три 
маскувальні сітки бійцям в зону АТО. 
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СТОРІНКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

18 жовтня – день протидії торгівлі людьми 

Здавалося б, людство давно забуло про 
явище работоргівлі, проте проблема, маючи 
потужне економічне підґрунтя, є цілком сучас-
ною реалією, має глобальний характер, адже 
постраждати від торгівлі людьми може людина 
будь-якого віку, статі, походження, з будь-якою 
освітою і рівнем достатку. 

Одним з основних кроків України, направле-
них на розв’язання проблеми торгівлі людьми, 
є прийняття Закону України «Про протидію то-
ргівлі людьми». Торгівля людьми заборонена і 
карається законом України за статтею 149 кри-
мінального кодексу. 

«Торгівля людьми»– здійснення з метою 
експлуатації вербування, перевезення, пере-
дачу, приховання чи утримання людей шляхом 
погрози силою або її застосування чи інших 
форм примушення, викрадення, шахрайства, 
обману, зловживання владою або уразливістю 
стану або шляхом підкупу у вигляді платежів 
або користі для отримання згоди особи, що 
контролює іншу особу. 

Постраждала від торгівлі людьми особа має 
право на одноразову матеріальну допомогу, 
допомогу у отриманні освіти, профпідготовки, 
працевлаштуванні. Для встановлення статусу 
постраждалого від торгівлі людьми необхідно 
звернутися до райдержадміністрації (у відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту). 

Більшість постраждалих від торгівлі 
людьми вважають, що їхнє рішення мігру-
вати у пошуках кращого працевлаштуван-
ня – це підконтрольний їм процес. Вони 
не усвідомлюють, що від самого початку 
їх обманюють аби лише створити ситуа-
цію, в якій їх можна буде експлуатувати. 

На сьогоднішній день найбільш попу-
лярним видом експлуатації є трудова екс-
плуатація (77 %). Основними країнами 
призначення є Росія (47%), країни члени 
ЄС (28%). Помітна тенденція до зростан-
ня експлуатації дітей. В Україні (станом 
на кінець 2014 р.)73 особам надано ста-
тус постраждалих від торгівлі людьми . 

Т.В.Козловська,  
соціальний педагог 


