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Зробимо  життя  яскравим! 

   З ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Є професія у світі —  

Серце віддавати дітям!  

Серце вчителя безкрає,  

Як би він його не краяв. 

 

Тому гідний вчитель  

                          шани.  

Так, любові і пошани  

За роботу непросту  

І за те, що я росту! 

 

Хай же вистачить тер- 

                            піння  

Передати нам уміння.  

А за працю вашу діти  

Щиро вам дарують 

                           квіти! 

  С. Гордієнко  
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Шкільна  дитяча  організація  

«Хвиля»  вітає  наших  шановних  учи-

телів  із професійним  святом Днем   

Учителя!  

    Сьогодні  по  праву  ваше  свято! 

Свято скромних, але гідних людей, свя-

то добра, мудрості  та  любові!  Низький  

уклін  за  вашу натхненну й самовіддану 

працю! За вашу непохитну віру  в  кож-

ного  учня,  в  кожного  з  нас!  За  ваше 

розуміння, підтримку  й  за частинку ду-

ші, подаровану дітям  і  рідній  справі!  

За  наше  минуле,  теперішнє  й  майбут-

нє!  

      В святковий день прийміть вітання 

      Та найщиріші побажання: 

       Здоров’я, щастя та добра, 

       Наснаги, успіхів, тепла. 

       І повсякденно, повсякчас 

       Хай буде все у Вас гаразд!!! 

Любі вчителі!  Ми Вас дуже 

любимо та цінуємо!   Зі святом! 
      Волошина  Валерія  

(Президент ДШО “Хвиля”) 

Головна  тема:    День  Учителя  в школі 

 

14 жовтня – День захисника України 

та Покрови Пресвятої Богородиці. Цей 

день ще з часів Київської Русі був 

пов'язаний із українським військом, адже 

Богородиця вважалася покровителькою 

козаків.  Окрім того 14 жовтня 

вважається датою створення Української 

повстанської армії. 

День захисника України – свято 

ширше, аніж День української армії. 

Захисниками вважаються не тільки ті, 

хто служив у Збройних силах України. 

Серед наших захисників і бійці 

добровольчих батальйонів, і волонтери. 

Часто захисниками України є й люди 

цивільних професій, які без зброї у руках 

захищають свою Батьківщину від ворога.  

   Захисник України - це...   

той, хто захищає територіальну ціліс-

ність і незалежність України ; 

той, хто стримує від навали російського 

окупанта; 

той, хто знищує терористичну нечисть, 

ризикуючи власним життям; 

той, хто відновлює бійців і ставить їх на 

ноги; 

той, хто допомагає бійцям і робить 

армію сильнішою; 

той, хто захищає майбутнє  нашої  

держави. 
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Шановні  колеги!  Пропонуємо  

хоча  й  несерйозний,  але  непога-

ний  спосіб  розрядити  атмосферу  

звичайного робочого дня, втішити 

насамперед себе, щоб із новим по-

глядом на ту ж саму справу,  обра-

ти єдине  вірне  рішення.  Не  

сприймайте  на  власну  адресу:  

зрештою  усі  ми  –  тільки  люди!  

ДУМКИ ВГОЛОС  

  Боже милий! Допоможи мені 

стати таким учителем, яким хоче 

бачити мене  директор.   

  Прошу,  дай  мені  невичерпної  

мудрості,  щоб  пояснювати  учням  

навіть  те,  чого мене самого не 

вчили.  

  Дай мені такої любові до ближ-

нього, щоб учня, який вперто не 

хоче вчитися,  я  міг  наставити  на  

шлях  істини  своїм  прикладом  і  

м’яким  переконанням  замість то-

го, щоб негайно «стерти 

його на порох».  

 

  Всели в мою душу мир і спокій, 

навчи усміхатися навіть тоді, коли 

до школи їде комісія, а в мене усе  

летить  шкереберть.  

 Зроби  мене  наймудрішим,  най-

добрішим,  найдалекогляднішим  і  

найпроникливішим серед смерт-

них. 

 А коли, Боже, ти допоможеш  

мені досягти вершин, яких вимагає 

від  мене  директор,  коли  я  наре-

шті  стану  зразком  для  всього  

світу,  ось  тоді,  Боже,  тобі  дове-

деться   посунутись.  

 Але  насправді  тільки  гли-

бокі  знання,  кропітка  праця,  кре-

ативне  мислення,  чуйність  

зроблять  із   спеціаліста  

справжнього  Вчителя.  Тобто  вчи-

теля  можна  виховати,  а  ось  пе-

дагогом  можна  тільки наро-

дитись!  

         Зі святом,  Педагоги!!!  

          ***********************  

В одному з навчальних закладів 

Лондону стався такий випадок. 

Дівчатка старших класів наносили 

на вуста губну помаду, а потім від-

тиск поцілунку залишали на дзер-

калі. Уявляєте, який жахливий ви-

гляд мало  дзеркало під кінець 

дня?! З дівчатками розмовляли 

вчителі, запрошувались батьки. 

Але рішення проблеми не  знахо-

дилось.  І  ось  диво!  Одного  дня  

поцілунків  на  дзеркалі  не  стало.  

Тому  що...  Прибиральниця,  по-

мивши підлогу, на очах дівчат, 

намочила у відрі щітку і старанно 

протерла дзеркало...  

        Є вчителі і є педагоги!!! )))  

                         З  інтернету!!! 

            

Святкуємо День  Учителя 
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Педагог – це покликання  душі! 

День Учителя в нашій школі  

проходить  весело  та креативно.  

Однією з  традицій цього  свята  є  

проведення   Дня  Самоуправління,  

під час якого відбувається  обмін 

ролями  між  вчителями та учнями 

старших класів. Це той незабутній 

досвід, який неодмінно треба про-

йти в своєму житті. 

   Отже, розпочався  день свят-

ковою лінійкою, на якій ми співали 

гімн дитячої організації,  вітали 

вчителів, а  також адміністрація 

передала свої  обов’язки  учням. 

   На четвертому уроці учні  дев’я-

тих  класів  пробували  себе  в ролі  

вчителів.  Уроки проходили  дуже  

весело,  кожен намагався якомога 

краще  впоратися  зі  своєю роллю.             

     На  перерві  в актовій  залі   від-

булася мала педагогічна нарада,  у  

якій взяли участь вчителі та учні, 

які виконували їх  ролі.  Кожен із 

присутніх висловив свої відчуття  

та  побажання. Закінчився день 

святковим концертом, під  час   

якого  вчителів  привітав  творчий  

колектив  школи:  були запальні танці, щирі пісні  та відверті вірші. 

    Під час  заходу ми  ще раз пере-

коналися,  що  праця  Вчителя  

клопітка   й заслуговує щирої   по-

дяки.  Поважайте своїх любих вчи-

телів!        

         Зі    святом,  вчителі!    Ви   - 

найкращі!!!      

               Волошина Валерія (9—Б кл.) 



     Цікаво   й  насичено  

цього  року  пройшов  у 

нашій   школі  Тиждень до 

Дня українського  козац-

тва  та  Дня Захисника 

України.     

   Підготовка  до  свята   

розпочалася  ще  на  почат-

ку  жовтня.  Учні  школи,  

їх  батьки   та  педагоги  

взяли  участь  у  акції  

«Посилка  солдату».   

 Протягом  двох  тижнів  

школа  збирала      теплі  

речі,  смаколики,  малюн-

ки,  листи, обереги.  Ча-

стина  зібраного  була  

вручена  під  час привітання  із  святом   воїнам   

АТО  із  львівської  80 бригади.  Інша  частина   була  

передана  волонтерам  міста  Лисичанська й  від-

правлена  на передову  нашим  захисникам.   

    Напередодні  свята  (11.10.2016 р.)  учні  8-9 

класів  та  пе-

дагогічний  

колектив  

шкли  відвіда-

ли  концерт,  

присвячений    

Дню  Захисни-

ка  України  

при  Міському  

Палаці  куль-

тури,   із  участю  Тернопільського  військового   

оркестру   44 ОАБру.    Музиканти  зачарували  гля-

дачів    виконанням   патріотичних   та   українських   

пісень  і класичних творів   у сучасній джазовій 

обробці.  Керував  оркестром  військовий  диригент  

Тарас  Когут.  Цікаво,  що цей  оркестр   відомий  

тим,  що  музиканти  під  час  своїх  виступів  у  зоні  

АТО  спустилися  в соляну шахту  в  місті Соледар  і  

виконали  національний  Гімн  України,  чим  

офіційно зафіксували рекорд України – дефіле 

військового духового оркестру на максимальній гли-

бині під землею.  Знаходиться  ця  шахта  на глибині 

289,5 метрів під землею і заввишки   як   семипо-

верхівка.   Чудова музика,  чудове  виконання 

-  і  ми  отримали  величезне  задоволення  від  

концерту. 

     12.10.2016 року  учні 6, 7,  8  класів  взяли  

участь  у  брейн-рингу  до  Дня  українського  

козацтва.  Учні  змагалися у  знанні   історії 

українського 

козацтва.   Ко-

манди  

відповідали на 

запитання, від-

гадували ребу-

си, згадували 

українські  

прислів’я,  ди-

вились 

відеофільми, 

"варили"  український   борщ.  У  запеклій 

боротьбі перемогу здобули  учні  6 класу.  А 

всі  разом  отримали  величезне  задоволення  

та  нові  враження. 

    13.10.2016   учні    9-х  класів  подивилися  

фільм  «Історія Запорізької Січі: виникнення та 

знищення».  

       Ось таким  насиченим   та  пізнавальним   

був  святковий  тиждень.   Учні  школи  згадува-

ли  історію  рідного  народу,  його минуле та  

сьогодення.  Вшановували  тих,  хто  не  шкодує  

власного  життя  для  захисту  рідної  держави,  

долучилися  до  спільної  справи – допомоги  

нашим  воїнам-

захисникам.    І 

тим самим  довели, 

що  всі ми є  

українцями,  є ча-

стиною  волелюб-

ного та  мужнього  

народу. 

       Тиждень до Дня українського  козацтва  та  Дня Захисника України.     

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

ПОДЯКА   
        ЗАХИСНИКАМ! 
Ми дякуємо вам,  
              захисники, 

 За те, що край наш  
     рідний боронили, 
 Що голови в покорі  

              не схилили, 
 Ішли у бій, як  
    справжні козаки. 
 Хай страх не раз 

 стрічав вас у анфас, 
 І хай в окопі без  
        матраца спали, 
 Ви Україну мужньо  
                захищали,  
Хоч гради й кулемети 

                рвали вас.  
Подяка тим, хто із  

            останніх сил 
 У бій вас вів і  
прикривав надійно.  
А тим, хто кинув  
      смерті у обійми,  

Ганьба навіки сто- 
         гоном з могил. 
          Крилата 



     У  жовтні  в нашому  місті  

пройшла  презентація роїв "Ми  -

завзяті козаки!"  в межах Всеукра-

їнської гри "Джура".   Команда   

нашої   школи  також  стала  

учасницею  цієї  гри. 

     Наш  рій  мав  назву  «Залізні  

вовки».  Він  складався  із  учнів  

сьомого  та  дев’ятих  класів.  

Мене  обрали  командиром  

команди.  Всі  ретельно  готу-

валися  до  виступу   і, на  

мою  думку,  виступили  дуже  

гарно.   Ми  співали, 

танцювали,  доповідали про 

роботу нашого рою "Залізні 

вовки".   На  жаль, ми не  посіли  

призового  місця,  але  спробу-

вали  свої  сили  й   нам  дуже  

сподобалось.  Тож  будемо  че-

кати  наступного  року,  щоб  

стати  переможцями.      

                     Мінкін  Єгор (9-А кл.) 

Веселка,    випуск  №  2(11),   жовтень  2016 р. 

НАД  ВИПУСКОМ  ПРАЦЮВАЛИ: 

      Журналісти:                      Фотоматеріали:                                  Редактор: 

     Мінкін Є.                            Бондаренко Н.В.                             Бондаренко Н.В. 

     Ганя  А.                               Азарова  С.М. 

     Волошина В.                      Корочий Р.Г. 

      В ГАЗЕТІ  ТАКОЖ   ВИКОРИСТАНІ  МАТЕРІАЛИ  ТА  ФОТО   З ІНТЕРНЕТУ. 

Наш  рій  “Залізні  вовки” 

     31 жовтня - Хеловін – день,  

коли  діти одягаються чудовиська-

ми  й ходять по сусідських домах,   

вимагаючи  солодощів. 

        Витоки  цього    дивного  свя-

та   належать  кельтській культурі.   

У кельтів існували чітко   визначе-

ні «початки  пори  року». Їх було 

чотири. Самайн означав   прихід 

зими й   припадав  на  31 жовтня.     

    У  7 столітті  Папа Боніфацій IV 

затвердив    1 листопада  Днем 

усіх святих,  прагнучи  відволікти  

англійців   від   язичницьких зви-

чаїв.  

     Однак, традиції    збереглися  в 

народній   пам’яти, і  перемогти  їх 

до кінца так і не вдалося.   Остан-

нім  часом  свято    повернулося   в 

Європу. 

     До  речі, гарбуз  — винахід 

американців. А до того в  Ірландії  

та Шотландії   страшні   маски, в 

які   потім вставляли свічки, вирі-

зали з репи  та   картоплі, а в Анг-

лії — з буряка.  

      Цьогоріч    це  свято    "Хело-

він"  відбулося  і  в  нашій  школі.   

У  ньому    взяли    участь     учні  

7-9  класів.  Учні    9-А   та  9-Б 

класів,  організували  й  провели   

розважальну  програму.  Ми  поба-

чили  різних    “страшних”   героїв. 

Було дуже  цікаво  та  весело.   А  

потім  влаштували   дискотеку - 

всі танцювали та  розважались!  А  

ще  обрали   короля   та  королеву 

темряви.  Ними стали   Мінкін 

Єгор   та    Ганя   Анастасія (учні  

9-А    класу).  

     А чи знаєте Ви, що українці 

мають свій український 

«хеловін»? Не вірите? Точно. У 

нас є своє свято з костюмами, пе-

ревдяганням, малюванням пичок. 

З веселощами, піснями, примовка-

ми, побажаннями. І воно ще феє-

ричніше,   ще смішніше, ніж Хело-

він. Припадає це свято на 13 січня. 

На Маланки, напередодні Василя, 

на Старий Новий рік… 

            Ганя  Анастасія (9-А кл.) 

Х  Е Л О В І  Н 


