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Ш а н о в н і      в ч и т е л і !!! 

З  Днем  учителя  ми  Вас  вітаємо, 

Легкої  праці  Вам  бажаємо. 

Щоб  гарний  настрій  був  у  Вас 

Навіть  у  найскрутніший  час. 

Щоб  все  в житті  було  гладенько, 

І  щоб  усе ішло  гладенько. 

Щоб  Вас  всі  учні  поважали, 

Приємні  спогади  лишали! 

ВЕСЕЛКА  

ЖОВТЕНЬ 
Розмальовує, фарбує 

місяць  Жовтень  

                         навкруги. 

Ніби танець він танцює, 

Ще й співає залюбки. 

Про пташок у вирію, 

тихий затишок дібров, 

І про місяць Вересень, 

що від нас уже пішов. 

                   Недін Лариса 

Школярі нашої школи взяли активну участь в акції «Посилка сол-

дату». Учні початкових класів малювали малюнки, 

листівки, виготовляли обереги 

своїми руками. Усі  вони були 

передані на  передову для 

українських солдат, які зараз 

відстоюють   наше  право на 

мирне життя  та свободу.  Ду-

же приємно,  отримувати  сло-

ва  подяки  від  військових  за 

підтримку  та  малюнки . 

Зворотній  зв’язок 



Мої враження від дня самоврядування ... 
Напередодні Дня Вчителя у нашій 

школі пройшов день самоврядування. 

Учні 9-11 класів на один день стали вчителя-

ми. Вони проводили уроки, слідкували за по-

рядком. Обов'язки директора виконувала пре-

зидент дитячої організації "Хвиля" Пастуше-

нко Вєроніка, а завуча - учениця 8 класу Фо-

мичова Аліна. Усі "вчителі" підійшли до 

справи дуже відповідально, тож добре впора-

лися із своїми обов'язками. Після уроків було 

проведено "урочисту педраду",  на якій учні 

поділилися своїми враженнями від проведе-

них уроків. Більшість із них зізналися, що 

робота вчителя є дуже важкою та відповіда-

льною, але сподобалася. Тож сподіваємося, 

що декого з них у майбутньому ми будемо 

називати колегами .  
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Історія українського коза-

цтва – це одна з найвизначні-

ших сторінок життя нашого на-

роду. У найтяжчі часи інозем-

ного поневолення козацтво бу-

ло справжнім захисником рід-

ної  України, оборонцем  віри,  

моралі  та державницьких тра-

дицій нашої вітчизни. Упро-

довж століть могутнє козацьке 

братство здійснювало вплив на 

європейську історію. Саме з 

козацького роду вийшли відомі 

всьому світу діячі національно-

го відродження та визвольного 

руху України. Й донині нащад-

ки козаків розвивають найкращі 

традиції наших предків, що є 

для нас зразком доблесті та від-

даності Україні.             

Вшановуючи 

традиції, 11 жо-

втня у нашій 

школі відбулося 

свято до Дня 

захисника Укра-

їни. Лунали ві-

тання та щирі 

поба-

жання 

нашим 

хлоп-

цям, вчителям та пра-

цівникам школи.  Для 

учнів 1-А та 1-Б кла-

сів проведено веселе 

та цікаве свято « Пос-

вята в козачата», під 

час якого першачки 

дізналися багато но-

вого про 

захисників 

України – 

козаків  У кожному 

класі відбулися го-

дини спілкування, 

де учні дізналися 

про свято Покрови, 

українське козацтво 

та сучасне свято за-

хисника України.      

Лунали   також  

приві-

тання 

та пісні від дівчат 

для хлопців, на-

ших майбутніх 

захисників.     

     Ми   дякуємо  

тим,  хто,  ризи-

куючи власним 

життям, захищає 

нашу Україну, 

береже добробут 

в українських 

оселях та бореться за мир на 

рідній землі. Ми дякуємо сол-

датам України, які зараз пере-

бувають у зоні АТО. Нехай ва-

ші сила та мужність завжди 

опираються на любов і підтри-

мку рідних і близьких людей. 

Міцного здоров’я, успіхів і на-

дійного тилу! Нехай вам зав-

жди буде кого захищати, але не 

буде від кого! А найголовніше 

– швидше повертайтеся живи-

ми й здоровими, бо вдома вас 

люблять і чекають!        З Днем 

українського козацтва! З Днем 

захисника України!!! . 

Швець І.М.,  

 вчитель  4—Б класу 

Стр. 3 
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На Покрову в Україні відмі-

чають аж чотири свята! Адже 

14 жовтня – це День Покрови 

Пресвятої Богородиці, День За-

снування Української Повстан-

ської армії, День українського 

козацтва та День захисника 

України. 

День Покрови Пресвятої Бо-

городиці – це найдавніше свято,  

що припадає  на 14 жовтня. Во-

но вважається одним із най-

більш шанованих у християн-

стві та має за собою досить ці-

каву історію. За легендою, у 

цей день вороги мали напасти 

на Константинополь, але у міс-

то прийшла Пресвята Богоро-

диця та вкрила всіх містян по-

кровом свого одягу, захистив-

ши їх від нападників. Навколо 

міста здійнялась така буря, що 

вороги навіть не змогли до ньо-

го наблизитись. Саме тому в 

цей день традиційно моляться 

про захист своєї оселі, своєї ро-

дини та рідної землі. 

А оскільки українські козаки 

надзвичайно шанували христи-

янські традиції та вважали Пок-

рову одним з найбільших свят, 

то для них 14 жовтня виявилось 

визначною датою. Саме у цей 

день вони святили свою зброю, 

яку шанували не менше, ніж 

національні тради-

ції. 

Християнська ві-

ра, шанування тра-

дицій та прагнення 

понад усе захистити 

рідну землю – саме 

ці якості були влас-

тиві українським 

повстанцям. Тож 75 

років тому вони си-

мволічно обрали 14 

жовтня датою створення 

Української Повстанської Ар-

мії. Армії, яка боролась за збе-

реження самостійної України і 

з якої сьогодні беруть приклад 

наші захисники. 

У 2014 році з початком но-

вої російсько-української вій-

ни, в Україні не лише зросло 

число призовників до армії. 

Утворилась велика кількість 

добровольчих формувань. До 

їх лав стали  ті, у чиїх жилах 

тече кров козаків та пов-

станців. Сучасні захисники 

рідної землі,  добровольці, які 

в сучасному світі все ще не за-

були про важливість традицій, 

славу воїнів-предків та обов’я-

зок ставати на захист своєї краї-

ни, своєї оселі, своєї родини. 

Свято Покрови Пресвятої 

Богородиці переросло в чотири 

визначні для України події, які 

роз’єднані часом, але поєднані 

спільним сенсом. Це день захи-

сника. Тієї людини, яка покла-

дає усі свої сили, аби захистити 

найдорожче. 

У своєму класі ми теж від-

значили це свято, згадавши всіх 

тих, хто в різні часи захищав 

нашу рідну Україну. Ми вшану-

вали всіх полеглих хвилиною 

мовчання, запаливши на згадку 

про них свічки, читали вірші, 

присвячені героям.  Деяким з 

героїв не виповнилося навіть 18 

років, саме для них лунав у цей 

день урочистий шкільний дзво-

ник. Це свято змусило нас за-

мислитися над тим, що не див-

лячись на те, що ми ще малень-

кі,  вже зараз можемо зробити 

щось для своєї Батьківщини. І 

найперший наш обов’язок - гар-

но вчитися, щоб  у майбутньо-

му змінити країну на краще. 

Від усього серця ми вдя-

чні захисникам Вітчизни за мо-

жливість спокійно спати, вільно 

жити, навчатись, гуляти, радіти 

життю! 
         Живи, живи,  

герой,       солдат, 

за всіх, хто не прийшов 

назад 

з святих і вічних… 

І та земля, що прийняла  

до себе хлопців –  

тепер також свята,  

свята – на всі століття і 

віка… 

ПАМ’ЯТАЄМО!

ШАНУЄМО!  

ПИШАЄМОСЬ! 

 Шенькарук  Софія 

 (6  клас) 
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 14 ЖОВТНЯ – ЧОТИРИ ВЕЛИКИХ СВЯТА 



 

    Напередодні Дня Захисника України в нашій 

школі відбулася зустріч із учасниками бойових 

дій, лисичанами, які захищали нашу Батьківщи-

ну. До нас завітали Артем  Коваленко, Евген 

Матус  та Валерій Неминущий. 

      Гості  побували   на  уроці  в 1 - Б класі 

(вчитель  Козаченко Л.О.). Першачки до Дня 

Захисників України читали книжечку українсь-

кої письменниці Лариса Ніцой  "Незламні мура-

ші", а потім, очікуючи гостей, намалювали ма-

люнки, які й подарували нашим захисникам. Ді-

ти із захопленням дивилися на наших воїнів, з 

гордістю тиснули їм руки, протягуючи свої тво-

ріння. 

     

 Ветерани АТО також взяли участь ,в інтелек-

туальній грі-зустрічі "В моєму серці Украї-

на". Участь у грі взяли  учні  восьмого та 

дев`ятого класів. Команди показали свої 

знання   з  історії українського козацтва та 

культури України. Також учні мали можли-

вість поспілкуватися із нашими захисниками 

й отримати відповіді на свої питання. Усі за-

лишилися задоволеними зустріччю.  

Бондаренко Н.В., вчитель  

укр. мови  та  літератури 

Зустріч  із  ветеранами  АТО 

Зробимо  життя  яскравим! 

Мовний        калейдоскоп 

Стр. 5 

 



 6 жовтня на базі Лиси-

чанського центру поза-

шкільної роботи зі школяра-

ми та молоддю відбувся місь-

кий конкурс-презентація роїв 

«Ватра! Слава Героям!». Згу-

ртувавшись у рої, з глибоким 

національним переконанням, 

у залі зібрались хлопці та дів-

чата. Саме цього дня старту-

вав черговий міський етап 

Всеукраїнської  дитячо-юна-

цької військово-патріотичної 

гри «Сокіл»  («Джура») -  

творчо-мистецький конкурс 

«Ватра».   

      У цьогорічній грі участь 

взяли 17 козацьких роїв за-

гально-освітніх шкіл міста. Наш 

рій «Залізні вовки» активно 

протягом місяця готувався до 

цього конкурсу.  Ми представи-

ли  театралізоване дійство з еле-

ментами    міні-вистави.   Про-

тягом 12 хв. команда показала 

свій звіт,   у якому розповіла  

про  Українську революцію  

1917-1921 рр.,   про історію  

українського козацтва, події су-

часної історії, видатних особис-

тостей України. Юні учасники 

рою в презентаційній формі по-

знайомили присутніх із устроєм 

життя та організацією свого 

рою. «Залізні вовки» продемон-

стрували козацький марш, спі-

вали народні та  сучасні пісні, 

жартували та демонстрували 

елементи бойових мистецтв. 

     У наполегливій боротьбі 

верх взяли п’ять команд.  Од-

ним  із найкращих  став  і  наш 

козацький рій «Залізні вовки», 

який посів ІІ місце.   

     Учасники рою нагороджені 

грамотами відділу освіти Лиси-

чанської міської ради. А резуль-

тати творчо-мистецького конку-

рсу «Ватра» будуть внесені до 

загальної таблиці рейтингу 

участі шкіл у фіналі міської 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріо-

тичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Із нетерпінням чекаємо нових 

конкурсів та, звісно,  ж пере-

мог!  

 До  речі,  свій  виступ  

команда  “Залізні  вовки”  по-

казала  й  учням  нашої  школи 

Загоруйко  В.В., 

педагог-організатор 
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