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НАЩАДКИ  
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 

Із давніх-давен в Україні існувала традиція щороку 14 жовтня відзнача-
ти  День Покрови 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 відбувся 
міський етап Всеукраїнського 
фізкультурно-патріотичного 
фестивалю школярів 
«Козацький гарт». На змаган-
нях були присутні поважні 
гості: начальник міського від-
ділу освіти Людмила Григорів-
на Васянович, головний спе-
ціаліст відділу освіти Марина 
Миколаївна Колоша, голова 
міської організації військово-
патріотичного руху «Джура» Юрій Леонідович Негреба, директор школи Іри-
на Миколаївна Калиновська, головний суддя, учитель фізичної культури 
Тарас Михайлович Горобець. 

Під час спортивних конкурсів хлопці й дівчата змагались у швидкості, 
спритності, 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 міського від-
ділу освіти та солодкі подарунки. 

Н.М.Бороденко,  
учитель української мови та літератури 
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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 виконуючий обов’язки військового 

комісара Володимир Миколайович Бойко, заступник дирек-
тора з виховної роботи Тетяна Миколаївна Говоруха, бать-
ки та учні школи. 

Перед кошовим отаманом школи Романом Пісоцьким 
учні предста-
вляли свої 
загони: 2-А 
клас - 
«Козацький загін імені Івана Виговського», 2-Б - 
«Козацький загін імені Петра Дорошенка», 2-В - 
«Козацький загін імені Пилипа Орлика». На святі шко-
лярам бажали стати шанувальниками рідного слова, 
бути гідними козацької слави, поважати всі народи сві-
ту, любити свою Батьківщину. 

Посвята в козачата – дуже важлива подія. Із цього дня другокласники мають  дотримуватимуться 
заповідей козаків, розвивати свій розум, кріпити волю й дух. 

Дар’я Кебець,  
учениця 9-Б класу 

ВИВЧАЄМО 
НІМЕЦЬКУ 

Сьогодні німецька мова друга за популярністю 
іноземна мова в Україні. Тому 2017-2018 навчаль-
ний рік оголошено «Роком німецької мови». 

У рамках цієї події Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 6, враховуючи побажання батьків та учнів 5-х 
класів, запровадила вивчення другої іноземної мо-
ви – німецької мови. Адміністрацією та педагогіч-
ним колективом була проведена підготовка   на-
вчального закладу до вивчення цього предмету. 

Уроки німецької мови проводить кваліфікований 
досвідчений вчитель Ємельяненко Людмила Васи-
лівна. Діти з особливим інтересом вивчають нову 
для себе дисципліну. 

КРАЩІ ФУТБОЛІСТИ 
20 жовтня на міському стадіоні «Дружба» 

відбулися міські змагання з футболу на призи 
клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків             
2005 р.н., у яких брали участь команди шкіл 
міста.  

За результатами змагань перемогу здобу-
ла команда ЗОШ №6 , ІІ місце посіла ЗОШ 
№2, ІІІ місце – ЗОШ №3 

Команди-призери були нагороджені грамо-
тами відділу освіти міської ради та отримали 
солодкі подарунки. 

Щиро вітаємо юних футболістів і бажаємо 
нових спортивних перемог!  

Анастасія Дем’яненко,  
учениця 9-Б класу 
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ЛЬВІВ ДИВУЄ! 
Золотими осінніми днями учні 9-Б, 8-Б, 7-Б класів вирушили в незабутню подорож до одного з  най-

гарніших міст Європи – древнього Львова.  

Чарівна атмосфера міста відчувається з першим подихом львівського 

повітря. Старі будинки, кожен другий з яких архітектурна цінність, вимо-

щені бруківкою дороги – незмінні атрибути міста Лева. Міська ратуша, 

Італійський дворик, Вірменський собор, Домініканський костел, Замкова 

гора, Оперний театр, – лише частина пам’яток, за допомогою яких мож-

на поринути в далеке ХІІІ сто-

ліття. 

     Окремо слід сказати про жи-

телів міста, які привітно став-

ляться до туристів. Вони мо-

жуть дуже довго спілкуватися  

на своєму рідному діалекті. 

     Говорити про Львів можна 

нескінченно довго, але якщо 

хоч раз у житті випадає можли-

вість відвідати це місто, то не 

треба втрачати її. Адже море 

незабутніх вражень ще надовго залишаться в пам’яті. 

Ольга Володько,  

учениця 9-Б класу 

МІСТО ЛЕГЕНД 
Коли осінь-чарівниця 

все змінює на свій лад, 
учні 5-В класу вирішили 
відвідати затишне поети-
чне місто, яке зберегло 
найдавнішу архітектуру – 
Чернігів. 

Історичні пам’ятки, 
цікава екскурсія та ма-
льовничий краєвид Черні-
гова подарували море 
позитивних емоцій. Не 
менше дивовижних вра-

жень залишив зо-
опарк в Мені.  
    Сподіваємося, 
що попереду в 
п’ятикласників 
багато мандрівок 
мальовничими 
куточками Украї-
ни. 
 

С.М.Кебець, класний керівник 5-В класу 

МІСТО, У ЯКЕ ХОЧЕТЬСЯ 
ПОВЕРТАТИСЯ 

Учні 3-Г класу здійснили екскурсійну подорож 
до м.Новгород-Сіверський, яке є одним з найціка-
віших для туристів нашої країни. 

Новгород-Сіверський – місто легендарного кня-
зя Ігоря Святославовича. Цінною та цікавою па-
м’яткою міста є Спасо-Преображенський монас-
тир. Усі бажаючі можуть прогулятися галереями 
мурів і зайти у вежі, з яких відкриваються  приго-
ломшливі краєвиди Десни. Поруч із південним му-
ром, на березі Десни, стоїть пам’ятник дружині 
Ігоря Ярославні. 

Утомлені та щасливі школярі повернулися до 
рідного Глухова, та на цьому юні мандрівники ви-
рішили не зупинятися, адже в Україні ще так бага-
то цікавих місць. 

І.В. Малорошвило, класний керівник 3-Г класу 
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ВІТАЄМО!  
 

учасників коллективу 
«Барви»  

Примаченко Дар'ю, 
Дем'яненко Анастасію, 

Реву Марину  
за зайняте І місце  
в Міжнародному 

фестиівалі  
«Мелодії вічності»  

(м.Кролевець) 
 

ВІТАЄМО!  
Реву Марину  

за зайняте ІІ місце  
у Всеукраїнському кон-
курсі дитячої творчості  
«Яскраві діти України» 

 

ЦІКАВІ СВЯТА 
Уже тисячі років у жовтні різні народи відзначають 

різні свята і фестивалі.  
Хеллоуїн - одне з найдавніших свят у світі. Його історія 

налічує тисячоліття, починаючи від кельтського фестивалю 
Самхейн, римського Дня Помони (богині рослин) і християн-
ського "Дня всіх святих". У ньому дивним чином поєднують-
ся кельтська традиція вшановування злих духів і християн-
ська - поклоніння всім святим. 

Сьогодні від стародавнього язичницького свята залиши-
лися забавні традиції. У ніч на 1 листопада прийнято одяга-
тися в костюми нечистої сили і влаштовувати маскаради. 

Хеллоуїн - не просто 
ніч, коли діти, переодяг-
нувшись у різні костюми, 
збирають солодощі. 

Стародавні міфи 
отримали своє продов-
ження в поп-культурі, 
символіці і сучасних тра-
диціях. У ніч на Хеллоуїн 
люди відвідують сусідні 
будинки, що символізує мертвих у пошуках їжі. Маски бісів і 
гоблінів представляють злих духів, а ті, хто роздають соло-
дощі - людей, які намагаються вмилостивити духів зла. 

Невід'ємний символ Хеллоуїна - гарбузова голова, що 
символізує одночасно закінчення збору урожаю, злобного 
духу і вогонь, що відлякує його. Так концентруються старо-
давні повір'я в одному предметі. 

Насправді походження традиційного хеллоуїнського гар-
буза зі свічкою усередині досить дивне. Хоча його можна 
пов'язати з римським святом урожаю. Блукаючі вогники і 
гарбузи зі свічок усередині, за одною з легенд, уособлюють 
душі, які застрягли між небом і пеклом. Інші вважають, що 
друїди ставили такі гарбузи для відлякування від  будинку 
злих духів. 

 

Постійна 

рубрика 


