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Народна мудрість стверджує, 

 що земля може нагодувати людину своїм хлібом,  

напоїти водою зі своїх джерел,  

але захистити себе не може.  

 

Уже стало доброю традицією до Дня Захисника 

Вітчизни проводити у нашій школі змагання для 

старшокласників. 

Ось і 13 жовтня, напередодні свята Покрови, ми 

зібралися для того, щоб привітати зі святом юнаків та 

провести святкову програму для майбутніх захисників 

Вітчизни «Козацтво – слава України».  

Нелегка військова служба. Це ранні підйоми, багатокілометрові пробіжки і 

армійська дисципліна. 

Та під час змагань учасники продемонстрували свої знання і вміння з 

допризовної підготовки, силові та фізичні якості, кмітливість. 

Між конкурсами звучали слова привітань, веселі жарти та пісні. Найбільше 

всіх вразили презентація, приурочена подіям в АТО, виконана учнями 11 класу; 

найкреативніший виступ учнів 5 класу; а 4 клас порадував присутніх найкращим 

виконанням української пісні.  

Перемогу отримала команда «Тигри». Вітаємо! Так тримати! 

Всіх учасників команд було нагороджено грамотами та невеличкими 

призами.  

 

Після свята дівчата влаштували для майбутніх 

захисників смачне чаювання.  
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По особливому промайнув останній тиждень 

жовтня для наших другокласників. У цей період їхній 

кабінет  був схожий на вулик, де плідно та 

згуртовано працювали вчителі, учні та батьки. Робота 

була спланована 

так, щоб заходи 

охоплювали різні 

сфери діяльності  

були цікавими, корисними, сприяли 

інтелектуальному та творчому розвитку дітей. 

Кожну деталь продумала класовод Чеховська 

Наталія Миколаївна разом із своїми вихованцями. 

  З першого дня молодші школярі занурилися в 

круговерть подій. Розпочався тиждень змістовною та 

яскравою  виставкою малюнків «Золота осінь». Варто 

відмітити таких учнів: Гичко Каріну, Чеховську Дарину, 

Боровську Марію, Стелюк Вікторію. 

 У ході проведення виставки 

«Зошит дякує» відзначено 

учнів, що охайно та 

каліграфічно ведуть записи у 

своїх зошитах: Ключка 

Марка, Боровську Марію, Чеховську Дарину, Стелюк 

Вікторію та Подкауру Сергія 

 На виставці поробок «Дуже умілі руки» усі учні 

2 класу представили свої творчі роботи із природного матеріалу, пластиліну та 

кольорового паперу. 

Неменше цікавою була відкрита виховна година «Книга вчить, як на світі жить» 

спрямована на розширення уявлення дітей про книгу. Кожен учень 

продемонстрував себе як знавець правил поводження з книгою, використав свої 

знання з історії книг, згадав прислів’я про книги та брали участь у різноманітних 

конкурсах. 

Яскравим закінченням 

тижня класу став «Веселий 

базар». Гості разом із учнями 

познайомилися із традиціями 

сорочинської ярмарки, 

відчули атмосферу 

української родини, яка вміло 

господарює та базарує. 
  



Перерва+____________________________________№2    31.10.2016 
 

Саме під такою назвою пройшов у школі 21 жовтня веселий ярмарок.  

Вже з самого ранку кожен клас 

наповнили солодко-медові пахощі, які 

так манили покупців. Зібравшись у холі, 

учні, вчителі,  батьки були приємно 

вражені жартівливим ярмарковим 

дійством учнів другого класу, які 

порадували присутніх веселими 

піснями, дотепними жартами, 

інсценізаціями.  

Після цього кожен клас, по-своєму 

цікаво оформивши та  представивши 

таку смачну продукцію, запросив усіх 

бути щедрими та веселими.  

Присутні могли купити чудово 

прикрашені торти; випечені грибочки, 

персики та ведмедики; різноманітні 

кекси (з начинкою і без); вафлі, змащені 

вареним згущеним молоком; трубочки з 

кремом; була навіть піца і цілющий мед! А запити все це можна було домашнім 

свіжим натуральним морсом. 

 

Вибираючи товар, покупці 

прицінялися, а продавці припрошували, 

продавали за зниженими цінами. 

Після веселої ярмарки усі 

залишилися задоволеними та у гарному 

настрої!  

Дирекція школи щиро дякує 

батькам за активну участь в 

«Українському смаколику». Бажаємо Вам 

міцного здоров’я, достатку, натхнення 

творити ще прекрасніші та смачніші 

солодкі вироби на радість усім!  
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Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
З 1 по 31 жовтня 2016 року в нашій школі 

проводився місячник шкільної бібліотеки під назвою: 

«Книга і читання – важливий чинник у вихованні 

духовних цінностей». 

Давно відома всім істина: книга - невичерпне 

джерело знань, мудрий друг і порадник, постійно 

життєвий 

супутник 

людини. Книги 

в нашім побуті 

повинні стати 

такою ж необхідною річчю, як стіл. Читати 

люблять всі. Протягом місячника були 

проведені такі заходи:  

 Виступ учнів 6 класу 

«Книги читати – усе знати» (на 

шкільній лінійці),  

 Оформили учні школи інформаційний бюлетень «Цікаві факти 

про книги»,  

 Випустили газету «Книга - джерело знань»,  

 Оформили плакат «Відгадай і підпиши» (до якого твору належать 

ці ілюстрації), 

 Екскурсія учнів 1 класу до бібліотеки. 

 Книжкова виставка «Книги, які заслуговують 

уваги» 

 Газета  «Чарівний світ казковий». 

 Учні 2 класу відвідали заняття у бібліотеці 

«Книга і бібліотека у моєму житті» (кожному учневі 

подарована «Пам’ятка читача») . 

 Виставка малюнків до улюблених книг «Наш 

вернісаж» 

 Захід для учнів 3-4 класів «Від сьогодні я читач». 

 Літературний турнір «Книголюби і казкознавчики». Кожному учню 3-4 класів 

подаровано для класної бібліотечки книгу для позакласного читання «Хрестоматія 

для допитливих» 

 Бесіда-зустріч «Чарівний книжковий світ» для учнів 5 класу. 

 Виховний захід для учнів 6-7 класів «Дім без книги – день без сонця»: 

 Для учнів 9 класу проведено бібліотечний урок «Свої знання ми черпаємо з 

книги». 

 Для учнів 10 класу проведено тест «Який читач» 

Книга – вчитель, добрий друг, вона 

Завжди порадить щиро допоможе. 

В ній людства мудрість зібрана земна, 

Тому вона усе на світі може! 
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Цікаво знати! 

Мови світу 

 
За приблизними підрахунками вчених-мовознавців у сучасному світі є 

близько 5 тисяч мов. Але лише 220 з них мають, крім усної форми, писемну. До 

таких мов належать і українська.  

Не всі мови однаково поширені. Двомастами мовами спілкуються колективи, 

які становлять не менше 1 мільйона носіїв, сімдесятьма – не менше 5 мільйонів, 

тринадцятьма – колективи з 50 і більше мільйонів. Рештою мов користуються 

колективи, які нараховують від кількасот до 1 мільйона носіїв. 

 

Корисно знати! 

Їжте на здоров’я 
 

Вислів «Куштуйте на здоров’я» не завжди використовують доречно. Дієслово 

«куштувати», коли його вживають стосовно їжі означає «з’їдати або виливати 

трохи чогось для проби». Отже, наведений вислів означає, що когось запрошують 

лише зняти пробу з якоїсь страви, а не з’їсти її.  

Щоб запросити споживати страву, використовуйте вислів «Їжте на здоров’я!» 

 

На дозвіллі! 

Весела вікторина 
 

1. Які два брати у слові ніколи не можуть зустрітися? 

2. Яку букву потрібно поставити між двома шостими буквами алфавіту, щоб 

утворити назву людини похилого віку? 

3. Гора і долина. Що між ними? 

4. Чого не має у воді, а є у морях, озерах, ріках? 

5. Що посеред землі стоїть? 

6. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня? 
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«Якщо людина не знає, до якої гавані вона прямує 

 для неї жоден вітер не буде попутним»  

(Сенека) 

 

Знайти своє покликання - значить виявити себе у праці, 

яка найкраще відповідала б складові твоєї душі, інтересам, 

способу життя. Потрібно правильно обирати професію, 

відчувати свої нахили, навчитися об’єктивно оцінювати себе і 

свої можливості. 

Для багатьох старшокласників в житті настає важливий момент, а саме - вибір 

професії. Для сучасного випускника визначитись з вибором майбутньої професії, а 

отже, і власної долі, є завданням дуже складним.  
Досягнути мети допоможе алгоритм цього вибору, який 

передбачає наступні кроки: 

 Крок 1.  Подумай, що тебе цікавить у житті, які професії 

тобі подобаються, що ти хотів би отримувати від своєї 

майбутньої професії?  

 Крок 2. Якщо ти не можеш зробити вибір професії, тоді уважно вивчи 

класифікацію професій за предметом, метою, знаряддями і умовами праці; 

 Крок 3. Вивчи детально описи відібраних професій. Поговори, по 

можливості, з представниками цих професій та з’ясуй, в чому зміст їхньої праці, 

чим вони їм подобаються.  

  Крок 4. Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії до 

людини, до її психофізіологічних і фізичних якостей та запиши їх. 

 Крок 6. Дізнайся в міському або районному центрах зайнятості про професії 

та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні та реальне працевлаштування 

за спеціальностями, які ти визначив для себе. 

 Крок 7. Оціни свою відповідність вимогам кожної з професій, які ти визначив 

і проаналізував: чи розвинені у тебе професійні якості, чи відповідають твої 

здібності, психологічні особливості, стан здоров’я вимогам професій. 

Основні помилки, яких припускаються при виборі професії: 
1. Обирати професію, не маючи про неї достовірної інформації. 

2. Орієнтуватися тільки на такі ознаки, як престижність або прибутковість. 

3.  Ставити знак рівності між професією та навчальним предметом. 

4.  Переносити ставлення до людини, представника певної професії, на професію 

як таку. 

5. Вибирати професію «за компанію». 

6. Підмінювати вибір професії вибором рівня освіти або місця її здобуття. 

7. Ігнорувати власні здібності та інтереси. 

8. Прислухатися до думки людей, не компетентних у питаннях вибору професії. 

9. Перенесення ставлення до людини, представника тієї або іншої професії, 

власне на професію.  
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З приходом холодів всі навколо починають говорити про грип, а все тому, що 

саме в холодну пору року трапляються епідемії грипу, які негативно позначаються 

на здоров'ї дуже багатьох людей. 

 Грип - це гостре вірусне захворювання, яке може вражати людей, незалежно 

від їх віку чи статі, і яке супроводжується такими проявами як загальна 

інтоксикація організму, а також катаральними явищами у вигляді риніту, 

закладеності носа і сильного кашлю. Статистика свідчить про те, що кожного року 

у світі на грип хворіє близько 450 мільйонів людей, причому 2 мільйони з яких 

помирає. 

Небезпека грипу полягає в тому, що він може вражати серцево-судинну 

систему, дихальні органи, а також центральну нервову систему людини. Вірус 

грипу досить сильно і різко знижує захисні сили організму, тому і ймовірність 

виникнення різних ускладнень після хвороби є дуже високою.  

Від людини до людини вірус грипу передається дуже легко, найчастіше це 

відбувається повітряно-крапельним шляхом при кашлі, чханні або при розмові. 

Основними симптомами захворювання є висока температура тіла, загальна 

слабкість, біль у суглобах і м'язах, головний біль, біль за грудиною, інтенсивний 

кашель, нежить, сухість слизової оболонки порожнини носа і глотки, а іноді болі в 

животі і діарея. При важкому перебігу грипу у хворого можуть спостерігатися 

судоми, галюцинації, блювота або кров з носа. 

Лікування грипу необхідно розпочинати негайно, як тільки виникли перші 

його симптоми. Грип не відноситься до хвороби, яку можна лікувати шляхом 

самолікування, так як це може призвести до тяжких наслідків. 

Під час лікування грипу хворому показаний суворий постільний режим, рясне 

пиття і дієта. Оскільки грип дуже негативно відбивається на стані дихальних 

шляхів, то під час хвороби вкрай важливо проводити часті провітрювання і вологе 

прибирання в приміщенні. Чисте вологе повітря допоможе зміцнити місцевий 

імунітет у слизових носа і горла. Необхідно пам'ятати про те, що при високій 

температурі будь-які теплові процедури є забороненими. 

З метою профілактики в період епідемії грипу необхідно по можливості 

якомога рідше перебувати в місцях масового скупчення народу, а якщо цього не 

вдалося уникнути, то одягати ватно-

марлеву пов'язку. Також маску 

необхідно обов'язково одягати при 

догляді за хворим грипом. Оскільки 

вірус дуже легко передається через 

брудні руки, то потрібно 

дотримуватися правил особистої 

гігієни та часто мити руки з милом. 

Дуже важливо постійно  зміцнювати 

імунітет, дотримуватися повноцінного 

та збалансованого харчування і вести 

здоровий спосіб життя. 
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Власюк Євгеній – 1 клас 

Клименко Михайло – 2 клас 

Клименко Дмитро – 2 клас 

Сарницька Ілона – 2 клас 

Ковальчук Богдана – 4 клас 

Підкаура Владислав –5 клас 

Стелюк Тетяна – 5 клас 

Дем’янчук Світлана – 7 клас 

Троцька Сніжана – 8 клас 
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