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Шановні колеги! 

     Щиросердечно вітаю вас з Днем вчителя! 
Учитель у всі часи залишається опорою для         
суспільства й держави. Саме в його руках майбутнє но-
вих поколінь.  
     Нехай світло, яке ви вкладаєте в серця своїх учнів, запа-
лює зірки та яскраво освітлює життєвий шлях, а доброта 
повертається сторицею. Спасибі вам за вашу доброту, 
терпіння, турботу, розуміння.  
      Нехай у житті будуть нові перемоги, у діяльності -   
яскраві ідеї, удома - щастя, а на серці - любов. Поваги вам, 

щирих людей поруч, благополуччя й удачі! 
Ірина Миколаївна Калиновська,  

директор школи 

Читайте в номері: 

 Сято Знань 
 Знаємо права, виконуємо обов'язки 
 Олімпійський тиждень 
 Змагалися футболісти 
 Збережемо пам'ять про подвиг 
 Узяли участь в автопробігу 
 Поради психолога 
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СВЯТО ЗНАНЬ 
У перший осінній день вулиці міста розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок і чарівної 

хуртовини різнокольорових айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний 
щем, смуток і радість – усе переплелося разом. Наша школа зустрічає День 

Знань - свято мудрості, доброти й 
людяності. 
     Із самого ранку всі класи вишику-
валися на першу в цьому навчально-
му році лінійку. Учні, батьки,  педаго-
гічний колектив радісно зустрічали 
три перших класи на чолі з класними 
керівниками Валентиною Дмитрівною 
Хабенко, Наталією Миколаївною Шу-
марою, Світланою Олександрівною 
Шум. Під керівництвом класного  ке-
рівника Інни Петрівни Солонухи та офіцера-вихователя 
Валерія Миколайовича Іванова. на лінійку мужньо крокува-
ли кадети 5-А класу. 

До присутніх із вітальними словами звернулися директор шко-
ли Ірина Миколаївна Калиновська, керуюча справами виконавчо-

го комітету міської ради Олена Олександрівна Гаврильченко, 
методист міського відділу освіти Ірина Миколаївна Коловоротна. 

Після святкової лінійки учні вирушили до класів на перший 
урок, на якому класні керівники звернули увагу на процес євро-
пейської інтеграції та участі в ній України. 

Школа вкотре радісно зустріла своїх учнів, і колись порожні 
класи наповнилися дитячими голосами і шурхотом зошитів. 

Н.М.Бороденко,  

учитель української мови та літератури 

ЗНАЄМО ПРАВА,  
ВИКОНУЄМО ОБОВ’ЯЗКИ 

Актуальною стала зустріч учнів 7-8 класів з дільничим офіцером, капітаном поліції Романом Во-
лодимировичем Михайленком.  

Дільничий розповів про адміністративну та кримінальну відповідаль-
ність підлітків за правопорушення. Детально пояснив, що таке хуліганство, як по-
діляються злочини за ступенем тяжкості. Особливу увагу Роман Володимирович 

звернув на відповідальність 
батьків за правопорушення 
дітей, а також повідомив про 
наслідки розпивання спиртних 
напоїв, паління, вживання нар-
котичних речовин неповноліт-
німи з боку фізіології людини 
та законних обмежень. 
     Під час зустрічі учні пригадали свої обов’язки 
та правила поведінки в школі, громадських міс-
цях. 

Безперечно, зустріч запам’яталася школярам, бо вони почули чіткі відповіді про відповідальність 
підлітків за скоєні правопорушення. 

 
Анастасія Дем’яненко,  

учениця 9-Б класу 
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ОЛІМПІЙСЬКИЙ  
ТИЖДЕНЬ 

З метою пропаганди здорового способу життя, розвитку 
олімпійського руху в Україні з 4 по 9 вересня в усіх     на-
вчальних закладах міста тривав Олімпійський тиждень. 

     У нашій школі відбулися  ви-
ховні години («На шляху до   
власного здоров’я”, «Спорт і фі-
зичне виховання»,  «Історія 
Олімпійських ігор», «Спорт – си-
ла, краса, здоров’я” тощо),  кон-
курси малюнків і плакатів 
«Фізкультура і спорт потрібні ко-
жному»,  вікторини, естафети, 
спортивні змагання. 
     Традиційно 8 вересня найкра-
щі спортсмени школи разом із 

адміністрацією та вчителями вирушили на стадіон 
«Дружба», де відбу-
валося свято,    при-
свячене Дню фізич-
ної культури.  

Олімпійський тиж-
день  був насичений, 
цікавий та змістов-
ний.   Учні змагалися 
у спритності та ви-
тривалості, отрима-
ли можливість більше дізнатися про історію Олімпійського 
руху, його ідеї та принципи.  

Софія Сидоренко,  
учениця 9-Б класу 

ЗМАГАЛИСЯ  
ФУТБОЛІСТИ 

З 14 по 15 вересня на міському ста-
діоні «Дружба» тривав міський етап 
Всеукраїнських змагань з футболу на 
призи клубу «Шкіряний м’яч». У змаган-
нях брали участь збірні команди шкіл 
міста. 

Після запеклої боротьби призові міс-
ця розподілилися наступним чином: у 
віковій категорії 2007 р.н. І місце посіла 
ЗОШ №6, ІІ - школа-інтернат 
ім.М.І.Жужоми, ІІІ – ЗОШ №3; у віковій 
категорії 2006 р.н. І місце посіла ЗОШ 
№2, ІІ – ЗОШ №3, ІІІ – ЗОШ №6. 

Команда нашої школи показала дос-
тойні результати, тож вітаємо юних  
футболістів і бажаємо нових спортив-
них звершень! 

Ольга Володько,  
учениця 9-Б класу 

ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОДВИГ 
22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.  
Партизанський рух завжди відображав прагнення народу до сво-

боди. Понад п’ятсот з’єднань і сотні загонів народних месників, що 
діяли в тилу ворога під 
час Другої світової війни 
на території України, 
зробили вагомий внесок 
у визволення країни від 
фашистських загарбни-
ків. 
    Протягом тижня в 
школі відбулися уроки 
мужності «Подвиги  підпільно-партизанського  руху в роки 
Другої світової війни», кінолекторії для учнів 10-11 класів 
«Дума про Ковпака», екскурсії до шкільної кімнати-музею 
«Партизанськими стежками», конкурси проектів, газет, 
листівок «День партизанської слави». 

Дар’я Кебець,  
учениця 9-Б класу 
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УЗЯЛИ УЧАСТЬ  
В АВТОПРОБІГУ 

За підтримки військово-патріотичного клубу 
«Мужність» кадети 7-А класу взяли участь в автопробі-
гу «Чернівський бій», мета якого - вшанування пам’яті 
воїнів, які заги-
нули в бою з 21
-24 вересня 
1941 року. 

Учасники 
поклали квіти 
до Вічного вог-
ню на площі 
Рудченка, по-
тім вирушили 
до урочища 
Борок, де вшанували пам’ять загиблих у Другій світо-
вій війні. Після невеликого перепочинку зі смачним 
чаєм та булочками колона рушила до пам’ятника  за-
гиблим у Чернівському бою на 12 км автошляху Глухів
-Суми, на Поле полкового комісара Миколи Гнатовича 

Пивоварова та 
протитанковий 
рів урочища 
«Берізки». 
    Добре, коли 
діти дізнають-
ся про історич-
ні факти не 
тільки із підру-
чника, а й від-
відавши ті міс-
ця, де відбува-

лися справжні події. Особливо, коли це стосується рід-
ного міста чи району. 

 
І.Ф.Хоруженко,  

класний керівник 7-А класу 

ПОРАДИ  
ПСИХОЛОГА 

 Перший рік навчання - період адапта-
ції школяра до нового кола спілкування,  
режиму дня, збільшення фізичного та 
емоційного навантаження.  

Звикання до школи - тривалий індиві-
дуальний процес. Згідно зі статистикою, 
тільки 50% дітей адаптується до нових 
умов і вимог протягом півроку. Другий 
половині потрібно більше часу. Від чого 
залежить тривалість адаптації? Перш за 
все, від того, чи була дитина психологіч-
но готова до школи, а також від її стану 
здоров´я та рівня розвитку. 

Так батьки можуть допомогти своє-
му першокласнику:  

1.Пояснити дитині, що означає «бути 
школярем» та для чого це потрібно. Роз-
повідати про школу, про існуючі в ній пра-
вила, щоб дитина була обізнана і, відпо-
відно, відчувала себе впевнено, не боя-
лася і не сумнівалася у своїх здібностях.  

2.Продумати режим дня, суворо його 
дотримуватися.  

3. Навчити першокласника задавати 
вчителю питання (не боятися і т.д.).  

4.Розвивати навички емоційного конт-
ролю, вміння підкорятися правилам.  

5.Пояснити, що означає «акуратно», 
«старанно», формувати самооцінку.  

6.Розвивати комунікабельні здібності. 
7.Підтримувати бажання вчитися.  
8.Вислуховувати уважно дитину, ради-

ти, як діяти в тій чи іншій ситуації.  
9.Активно взаємодіяти з учителем і 

шкільним психологом. 
О.Д. Володько,  

практичний психолог 


