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 Календар дат. 

 День Знань в школі. 

 Перший урок «Це – наше і це – 

твоє». 

 Свято-ярмарка «Щедра осінь». 

 Флешмоб «День миру». 

 Олімпійський тиждень в школі. 

 Чому вересень має таку назву. 

 Як читають українці. 

 Міжнародний день миру. 

 Всесвітній день серця. 

 Всесвітній день туризму. 

 Поради психолога. 

 Наші іменинники. 

 Хвилинка гумору.  

 

 



 
 

 

Лютий 
2 лютого 2017 
• 205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812—1848), українського поета. 

• 120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897— 1968), українського поета, 
мистецтвознавця, літературознавця. 

4 лютого 2017 
• 80 років від дня народження Григорія Титовича Гайового (1937), українського поета, гумориста. 

13 лютого 2017 
Всесвітній день радіо. Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 2011 р. 

14 лютого 2017 
День Святого Валентина. 

15 лютого 2017 
Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента № 180/2004 від 11 лютого 2004 року 

16 лютого 2017 
• 65 років від дня народження Віктора Олексійовича Жадька (1952), українського письменника, публіциста, 

науковця, видавця, некрополезнавця, краєзнавця, енциклопедиста, фотоаматора 

20 лютого 2017 
Всесвітній день соціальної справедливості. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 

Асамблеї ООН А/RES/62/ 10 від 18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України № 

1021/2001 від 04.11. 2011 р. 

День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 69/2015 від 

11.02. 2015 р. 

21 лютого 2017 
Міжнародний день рідної мови. Проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 

• 130 років від дня народження Леся Курбаса (1887—1937), українського режисера, актора, драматурга, 

публіциста, перекладача, теоретика театру 

 
 

Сторінку підготував учень 5 класу Юрчишин Артем 

 



 
 

 
 

 
 

 
З 20 по 25 лютого у школі проходив тиждень пам’яті «Герої сьогодення», протягом якого 

були проведені бесіди, виховні години, уроки мужності, уроки-пам’яті, присвячені героям 

Небесної Сотні. На завершення тижня класний керівник Вовк Ю.М., спільно з учнями 5 

класу, підготувала та провела вечір-реквієм «Пам’яті героїв Небесної Сотні». 

У залі панувала атмосфера великого патріотизму. Учні згадали про страшні події, які 

відбулися у нашій державі. Розповіли про численні акції протесту, в яких загинуло багато 

невинних людей. Це були: студенти, науковці, архітектори, будівельники, програмісти, 

учителі, лікарі, приватні підприємці, журналісти, волонтери… Під час заходу були названі всі 

імена загиблих Героїв. Учні запалили лампадки та  вшанували їх хвилиною мовчання. Вечір 

супроводжувався аудіо-відео презентацією. Присутні зі сльозами на очах переглядали 

фотосвітлини, відеоролики, які вкотре нагадали про події, що сколихнули весь світ. 

Юлія Михайлівна спільно з бібліотекарем Александрюк О.Г. підготували тематичну 

виставку. 

У низькій скорботі учні схилили голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя за 

Україну. На знак подяки було проведено флешмоб «Герої не вмирають!», який підготувала 

педагог-організатор Дроняк Г.В. 

У залі лунало: «Слава Україні! – Героям слава!». 
 

            

       

 

Тема номера 



 
 

 

  
 

 

 

«АФГАНІСТАН ЖИВЕ В МОЇЙ ДУШІ І ЧУЄТЬСЯ 

БЕЗСОННИМИ НОЧАМИ…» 
«Ти – вічний біль, Афганістан, 

Ти – наш неспокій. 

І не злічить глибоких ран 

В борні жорстокій. 

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей – 

Не всі вернулися сини із тих ночей…» 

 15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 28 років тому в Афганістані закінчилася 

десятилітня військово-політична спецоперація Радянського 

Союзу, участь у якій взяли 160375 військовослужбовців – вихідців з України, 3360 з яких – 

загинули, 72 – пропали безвісти, 3560 – стали інвалідами. Згодом війну в Афганістані 

керівництво тодішнього СРСР визнало політичною помилкою, однак це аж ніяк не 

применшує особистого подвигу тих, хто став прикладом самопожертви та вірності військовій 

присязі. 

 Афганська кампанія залишила невиліковну рану в душах та серцях тих, хто пройшов 

вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи батьків. 

 15 лютого в школі класним керівником Прокопюк П.О. та учнями 9 

класу проведено вечір-спомин «Афганістан живе в моїй душі і чується безсонними 

ночами…». Під час заходу присутні ознайомилися з масштабами складних і неоднозначних 

подій в Афганістані, переглянули фото та документальні відео-фрагменти про афганську 

війну, вшанували пам’ять тих, хто поліг в Афганських ущелинах, схиливши голови у 

скорботній хвилині мовчання. 

 Захід супроводжували вірші про афганську війну, які декламували учні. 

 Бібліотекар школи Александрюк О.Г. та учні 5 класу підготували тематичну виставку 

«Ти – вічний біль, Афганістан…». 

 Діти з цікавістю прослухали про історичні події афганської війни. Вшанували пам’ять 

загиблих воїнів-інтернаціоналістів та переглянули книги та фотоматеріали про афганську 

війну. 

 Пам'ять про ці події  назавжди залишиться в пам'яті українського народу та буде 

прикладом для молодого покоління. 
Афганістан... 

Згадаймо ті дні, коли разом з світанком 

Вставали ми всі і мчались на танках, 

Або "БеТееРом",вперед на ті гори 

Де ворог засів, що бив по колонах. 

Афганістан... 

Згадаймо бої. Згадаймо загиблих. 

Шануймо батьків наших рідних. Пониклих 

В журбі за синочком, що смерть там знайшов... 

Геройськи загинув! У вічність пішов!... 

Шкільні будні 



 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрику підготувала заступник директора з виховної роботи 

Несторяк І.Ю. 

Фотокореспондент учень 10  класу Юрнюк Веніамин 

 

 

 



 
 

 

     3 лютого вчителем географії Маковійчук Г.Т. було проведено інтелектуально-розважальну 

гру "Я люблю Україну", в якій прийняли участь учні 8 класу. Діти були поділені на дві 

команди: команда дівчат "Марічейка" та команда хлопців "Бребенескул". Під час гри учні 

мали змогу продемонструвати свої знання з географії України у таких конкурсах: 

«Вікторина», «Склади карту», «Географічні об'єкти», «Заспіваймо», «Відгадаймо», «Хто 

більше», «Назви місто», «Склади слова», «Відгадай пісню».  

 Конкурс оцінювало журі. За підсумком балів перемогла команда "Бребенескул". 

ВІТАЄМО! 
 

 

                            
 

           
 



 
 

 
 

  

«Предмет математики настільки серйозний,  

що корисно не втрачати можливостей  

зробити його цікавим» 

Блез Паскаль 

 З  6 по17 лютого цікаво й захоплююче була проведена декада математики під девізом: 

«Не махай на все рукою, 

не лінуйся, а учись. 

Бо, чого навчишся в школі, 

знадобиться ще колись!» 

 Протягом декади вчителі математики Кимович М.О. та Бідоча Т.С. підготували 

й провели цікаві заходи: гру «Найрозумніший» (5 клас); інтелектуальну гру «Математичний 

зорепад» ( 7-8 класи); розважальну гру «Математичні перегони» ( 6-А та 6-Б класи); усний 

журнал «Цікавинки з життя видатних математиків» (11 клас); розважальну гру «Хто візьме 

гору: дівчата чи хлопці?» ( 9-10 класи). 

 Учні прийняли активну участь у підготовці та проведенні заходів, які  надали 

можливість кожному розкрити свої організаторські, творчі, інтелектуальні здібності, 

проявити інтерес до вивчення математики та відчути себе талановитою особистістю. 

Тобі, математико, наші вітання. 

Ця декада нас збирала на різні змагання. 

Всі команди добре грали, 

Хоч без досвіду гравці, 

Відповіді показали, 

Що вони всі – молодці. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотокореспондент  

учень 7 класу  Несторяк Максим 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДАРУВАННЯ КНИГИ 
 

 14 лютого в багатьох країнах світу відзначають ще й Міжнародний день дарування 

книжок (International Book Giving Day). 

 Його започаткувала американка Еммі Бродмур у 2012 році. Ідею підказав її маленький 

син, який запитав маму, чому немає особливого дня, коли люди дарують один одному книги. 

Це одне з наймолодших свят в календарі, його святкують з 2012 року. У цей день, зазвичай, 

прийнято дарувати книжки один одному та членам родини, залишати книжки в людних 

місцях, надавати знижки в книгарнях, організовувати волонтерські кампанії зі збирання 

книжок, жертвувати твори друку бібліотекам. 

 З кожним роком все більше книжок, як уже прочитаних, так і зовсім нових, вирушає в 

дорогу в усі куточки світу. Міжнародний день дарування книг – це добровільна ініціатива. 

Вона спрямована на підвищення інтересу і доступу до книги. Основна мета Міжнародного 

дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу. 

Як можна відсвяткувати цей день: 

   Подарувати книгу бібліотеці, або другові, родичу, незнайомій людині; 



 
 

      Залучіть до цього свята друзів через соціальні мережі; 

   Приєднайтесь до буккросингу ("прочитав – передай іншому"). 

 Давайте приєднаємося до акції "Подаруй книгу бібліотеці".Книги стануть доступні 

нашим читачам! Тож звертаємось до Вас з проханням, якщо маєте вдома книги, які вже 

прочитали і не користуєтесь ними – підпишіть їх гарними побажаннями і подаруйте їх нашій 

бібліотеці! Ми впевнені, якщо цю добру справу зробить кожен, багатшим стане наш 

бібліотечний фонд, а подаровані книги прочитають інші! Усі книги будуть виставлені на 

виставці у нашій бібліотеці. 

 

 
 

 Збір коштів для закупівлі осколочних бронежилетів (кивларові 

майки) нашим захисникам 5-го окремого штурмового батальйону 

Української  добровольчої Армії  (Донецька область). 

 В нашій школі було зібрано 560 грн.  
 

 

 Сторінку підготувала голова 

комісії з питань преси та інформації – учениця 9 класу Чопа Ганна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас 

величезне значення. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але й відкривають для нас дуже 

широкі можливості. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає невід’ємною частиною її власної 

особистості. Так створена людина, що рідною зазвичай стає найбільш близька до неї та її душі мова. 

 Колись ми всі говорили однією мовою. Розуміли один одного і нам не був потрібен хороший фахівець 

- перекладач. Згідно з Біблійними текстами (Буття, глава 11) поділ мов відбувся в регіоні, який був названий 

Вавилон. Не заглиблюючись у причини цього явища скажемо, що зараз на нашій планеті за оцінками 

фахівців всесвітньої організації ЮНЕСКО налічується близько 6-ти тисяч мов, причому половина з них 

перебуває під прямою загрозою зникнення. Добре це чи погано - не можна сказати напевно, проте абсолютно 

точно можна стверджувати, що окрема, самостійна мова - це своєрідний носій цілком певних традицій та 

культурної спадщини, що в свою чергу вказує на конкретну цінність, яку вона може представляти хоча б з 

точки зору історичної аналітики. 

 У 1999-му році, за даними проекту DilovaMova.com, на 30-й сесії Генеральної конференції Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення заснувати Міжнародний день 

рідної мови. Датою щорічного свята вибрано 21-е лютого. Це всесвітнє свято було засноване з метою 

сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість 

зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш 

широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, 

вирішення яких видається складним завданням. 

 Зроблені кроки по збереженню і поширенню рідних мов на практиці показали, що це активно служить 

зміцненню солідарності і терпимості, розширенню взаєморозуміння і діалогу, що особливо цінно для нас і 

нашої власної, сучасної культури і традицій. 

 В нашій школі була проведена тематична лінійка  «Слово рідне – живи вічно!» вчителем української 

мови та літератури Несторяк М.В. та педагогом-організатором Дроняк Г.В.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінку підготувала педагог-організатор Дроняк Г.В. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Танець – хвилюючий і найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки відображає життя, 

а й сам є життям. 

  07.02.2017 року був проведений районний етап обласного конкурсу сучасного танцю 

 «У ритмах ХХІ століття». Танцювальний колектив нашої школи «Ексідент» зайняв ІІ місце з  
композицію «Світ без війни» (керівник колективу педагог-організатор Дроняк Г.В.).   Вітаємо 

учасників колективу! 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Рубрику підготував учень 7 класу Несторяк Максим 

 

 

Новина місяця 



 
 

 

 

 

День безпеки в Інтернеті 
 

 Ця міжнародна календарна подія виникла за сприянням організації Insafe починаючи з 2004 року. 

Воно відзначається щорічно у другий день другого тижня лютого. 

 Метою Дня безпеки в Інтернеті є 

поширення знань про безпечне, відповідальне і 

позитивне використання цифрових 

технологій для дітей та молоді. 

 У всьому світі, День безпеки в Інтернеті 

відзначається в більш ніж ста країнах і 

координується об’єднаної мережею 

Insafe/INHOPE, за підтримки Європейської 

комісії, а також 31-им національним центром 

забезпечення безпеки в Інтернеті по всій Європі. 

 Ця подія дозволяє зробити акцент на 

позитивному використанні технологій і вивчити роль, яку ми всі граємо в цілях сприяння створенню кращого 

і більш безпечної онлайн-спільноти. Воно служить закликом для молодих людей, батьків, вихователів, 

вчителів, соціальних працівників, співробітників правоохоронних органів, підприємств, політиків і широких 

верств суспільства, щоб об’єднатися з метою сприяння та створення найбільш позитивного і кращого 

інтернету. 

 В 2017 році День безпеки в Інтернеті припадає на 7 лютого. 

14 лютого, вівторок  

День всіх закоханих 
 

 Любов є найбільшою рушійною силою у всьому світі. Це 

те, заради чого чоловіки готові згортати гори, а жінки слідувати 

за своїм коханим навіть на край світу. Про неї написано і 

сказано так багато, що здавалося б нічого нового вже сказати 

просто не можливо, але будь який закоханий це з легкістю 

спростовує, знаходячи слова, вирази і вчинки, які 

представляють його особисту любов все в новому і новому 

світлі. Це унікальне почуття і стан душі. Воно глибоко духовне і 

всілякі спроби опошлити це, дароване нам Богом чудо, розбиваються як хвилі об скелю. Любов - це 

фундамент здорових відносин і запорука успіху. Вона дає перемогу при будь-якому розкладі і разом з тим, 

більш терплячого і спокійного ставлення, ніж відносини закоханої людини до причин і обставин, які можуть 

стати перешкодою в його почуттях не можна і уявити. Здавалося б протиріччя, адже любов виключає 

байдужість. Вона ревно і більш упереджена, ніж будь-яке інше почуття і разом з тим вона дає той рівень 

спокою і відчуття порядку, який не під силу отримати у відсутності любові. Це не дивно, адже нам відомо, 

що сказано про те, що Сам Бог - є любов. Так само нам відомо, що Бог створив людину за образом Своїм і 

подобою. Чоловіка і жінку створив Господь і любов між ними - це природний стан людини. 

 День всіх закоханих тому підтвердження. Якщо зазирнути в історію походження цього, без 

перебільшення - унікального свята, то можна помітити безліч протиріч, проте, за даними проекту 

DilovaMova.com, свято є, свято любимо і поважаємо в народі, воно очікуємо і хвилююче для багатьох з нас. 

Чому воно дійшло до наших днів? Не питання! Зі Святого Письма може дізнатися кожен, що любов 

довготерпить і любов милосердствує, не заздрить і не величається, не надимається і не поводиться нечемно, 

навіть не шукає свого; Вона не дратується і не думає лихого, не радіє з неправди, а поспішає сорадоватись 

істині; Любов покриває всі гріхи і всьому вірить, не втрачає надії і все переносить; «Любов ніколи не 

перестає, хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується.» - так сказано про кохання. 

Не дивно чому День, який належить усім закоханим не зник, а продовжує радувати нас своєю присутністю. 

 У День всіх закоханих усі ми один від одного очікуємо, але більш готуємо один одному - закоханий 

закоханому, маленькі і не маленькі сюрпризи. Не обов’язково це буде одноденна поїздка на Канари, не 

У світі цікавого 



 
 

обов’язково це буде непередаваний вечір в дорогому ресторані. Можливо це буде не один день і не один 

вечір. Можливо буде щось інше - тепле слово або обійми, поцілунок або маленька квіточка. Це не важливо. 

Важливо, що це буде певним знаком. Знаком, який можливо для стороннього здасться зовсім не значним, але 

для закоханих це буде особлива і неповторна подія - знак любові, знак небайдужості, знак потаємного й 

унікального стану - стану, який переживе все. Стану, який збережеться назавжди. Стану кохання! 

15 лютого, середа  

Стрітення Господнє 
 

 Це свято входить своєї датою в християнський календар, як один з найзначніших пам’ятних днів, які 

відзначаються усім християнським співтовариством протягом 

майже двох тисячоліть і стоїть в одному ряду з такими 

важливими подіями, як Різдво Христове, Хрещення Господнє, 

Великдень і т. д. 

 Подія, яка відзначається 15-го лютого, на 40-ий день 

після того, як Христос був народжений в наш світ Дівою 

Марією більше двох тисячоліть тому, нерозривно пов’язана з 

непорушними традиціями іудейського народу і знаходиться в 

частині закону, який передав їм Сам Бог. Священний обряд, 

що чиниться батьками немовляти, який став первістком чоловічої статі в кожній юдейській родині, котра 

шанує закон Божий, наказує його принесення до Святилища для вірного представлення перед Господом. Це 

відбувається також і в пам’ять про позбавлення від поразки Ізраїльських первістків в ніч виходу євреїв з 

Єгипту, а також переслідує своєю метою закінчення обряду остаточного очищення матері малюка. При 

вчиненні даного обряду передбачається принесення матір’ю немовляти жертовного однорічного ягня, або 

двох молодих голубів. Більш докладно, за даними проекту DilovaMova.com, це описується у Святому Писанні 

- Біблії, в третій Книзі Мойсеєвій, Левіт глава 12. 

 За Писанням Діва Марія принесла до Єрусалимського храму двох молодих голубів. В храмі в ті дні 

служив один святий старець, на ім’я Симеон. У свій час він так забажав бачити обіцяного Богом месію, 

Ізбавителя Ізраїльського, що Господь Духом Святим передбачив йому, що він не побачить своєї смерті, доки 

не побачить Христа Господнього. Симеон був дуже похилого віку, але тоді в той день по натхненню він 

прийшов у храм. Більш детально це подія описана в Євангелії від Луки у другій главі з 25-го вірша. 

Вперше свято Стрітення Господнього в історичних документах згадується вже в IV столітті нашої ери. Це 

був день, який завершував цілий сорокаденний святковий цикл з дня Різдва Христового. У християнські 

календарі він увійшов й тому, що подія, яка згадується в цей день є не тільки знаковою, але й одною з 

ключових моментів, які свідчать про високу місію, яку поклав Бог на Ісуса Христа. 

 У цей День ми вітаємо всіх християн із цим Великим святом! Бажаємо всім Божих благословень, 

розради і підбадьорення! І ми свідчимо, що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Зі святом Стрітення 

Господнього! 

20 лютого, понеділок  

День Героїв Небесної Сотні 
 Людина, розумна людина, завжди сподівається на краще. Це природно, адже ми не станемо 

заперечувати, що найчастіше обставини, що нас оточують, просто змушують нас це робити. Надія 

супроводжує нас, напевно всюди, але що ми готові зробити для того, щоб вона не залишилася марною. 

Далеко не кожній людині випадає така честь, щоб сприяти втіленню кращих сподівань. А сприяння, активне 

сприяння в цьому - є єдина причина, по якій здійснюється це велике таїнство, дане нам Богом. Адже 

погодьтеся: не важливо, пливемо ми за течією чи проти, але 

важливо - на краще або гірше, і важливо, що рухаємося, і 

рухаємося по милості Божій. 

 20-е лютого 2014-го року стало якоюсь переломною 

датою цієї надії на краще для всього українського народу. 

Відчуваючи глибокі і тривалі приниження та відвертий гніт з 

боку пострадянської корупційної, кримінально-комуно-

кегебістсько-олігархічної химери, багатонаціональний 

український народ пробудився. Він встав перед тираном і не 



 
 

залишився у смертельної байдужості до майбутнього своїх дітей, до теперішнього своєї, даної Богом душі, до 

гідності та честі свого доброго імені. 

 На жаль «грабіжники граблять, і грабуючи, граблять грабіжно». Так написано у Святому Письмі. Ця 

дата з’явилася яскравим доказом тих слів і деспотична система вирішила умертвити цю надію. 

 Чи можна умертвити надію? «Надія лицеміра загине» - так написано у Святому Письмі. Але чи можна 

назвати лицеміром того, хто віддає найдорожче, що у нього є - життя, заради ближнього свого, заради 

кращого життя для ближнього свого? Таку людину називають героєм. Такі люди не вмирають, а їх життя 

продовжується на Небесах, поруч з Отцем Небесним. 

 11-го лютого 2015-го року, Указом Президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено особливий 

пам’ятний день - «День Героїв Небесної Сотні», який відзначається тепер щорічно 20-го лютого. Це 

зроблено, за даними проекту DilovaMova.com, «На підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення 

великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, 

завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які 

віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали 

демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України», - йдеться в документі. 

21 лютого, вівторок  

Міжнародний день рідної мови 
 Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас 

величезне значення. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але й відкривають для нас дуже 

широкі можливості. Людина так звикає до 

рідної мови, що вона стає невід’ємною 

частиною її власної особистості. Так 

створена людина, що рідною зазвичай стає 

найбільш близька до неї та її душі мова. 

 Колись ми всі говорили однією 

мовою. Розуміли один одного і нам не був 

потрібен хороший фахівець - перекладач. 

Згідно з Біблійними текстами (Буття, глава 

11) поділ мов відбувся в регіоні, який був 

названий Вавилон. Не заглиблюючись у 

причини цього явища скажемо, що зараз на 

нашій планеті за оцінками фахівців 

всесвітньої організації ЮНЕСКО налічується близько 6-ти тисяч мов, причому половина з них перебуває під 

прямою загрозою зникнення. Добре це чи погано - не можна сказати напевно, проте абсолютно точно можна 

стверджувати, що окрема, самостійна мова - це своєрідний носій цілком певних традицій та культурної 

спадщини, що в свою чергу вказує на конкретну цінність, яку вона може представляти хоча б з точки зору 

історичної аналітики. 

 У 1999-му році, за даними проекту DilovaMova.com, на 30-й сесії Генеральної конференції Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення заснувати Міжнародний день 

рідної мови. Датою щорічного свята вибрано 21-е лютого. Це всесвітнє свято було засноване з метою 

сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість 

зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш 

широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, 

вирішення яких видається складним завданням. 

 Зроблені кроки по збереженню і поширенню рідних мов на практиці показали, що це активно служить 

зміцненню солідарності і терпимості, розширенню взаєморозуміння і діалогу, що особливо цінно для нас і 
нашої власної, сучасної культури і традицій. 

 
 

  
Рубрику підготувала голова комісії з питань преси  

та інформації – учениця 9 класу Чопа Ганна 



 
 

 

Пам’ятка безпеки для учнів 
 

  Перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко 

виконувати правила дорожнього руху: 

1. рухатися по тротуарах і пішохідних 

доріжках, притримуючись правого боку; 

2. за межами населених пунктів, 

рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої 

частини, йти назустріч руху 

транспортних засобів; 

3. переходити проїжджу частину тільки 

по пішохідних переходах, зокрема, 

підземних і наземних, а у разі їх 

відсутності – на перехрестях по лініях 

тротуарів або узбіч; 

4. у місцях із регульованими рухами, слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора; 

5. виходити на проїжджу частину і з - за транспортних засобів, упевнившись, що не 

наближаються інші транспортні засоби; 

6. чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, 

узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху; 

7. на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна виходити на 

проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая; 

8. у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або 

синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу проїжджої 

частини або негайно залишити її; 

9. категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї 

ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встановленими місцями; 

10. по проїжджій дорозі на велосипеді рухатися можна тільки дітям, які досягли 16 - ти років; 

мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та світлоповертачами: попереду 

– білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного; на голові у водія має бути захисний 

шолом; слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху; 

11. водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним гальмом і 

звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли поряд є велосипедна 

доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати 

ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби; 

12.заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання (скейтборд, 

самокат, ролики тощо), обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках; 

13.учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, із 

якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, виховних  годинах, інших навчальних 

спеціалізованих установах, предметних уроках; 

14. дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих; 

15. учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених 

для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування. 

  

 
  

Сторінку підготувала заступник директора з виховної роботи  

Несторяк І.Ю. 

 

 

 

Наше здоров’я  



 
 

 
 

 
1 клас 

Тимуш Андрій   18.11 

2 клас 

Ністор Станіслав 

02.11 

Несторяк Світлана 28.11 

3 клас 
Ялов’як Михайло 

21.11 

Булега Лілія 27.11 

4 клас 

Туряк Олександр 04.11 

Різак Даніелла 07.11 

Кричун Яна   20.11 

5 клас 

Крижановський Дмитро  

07.11 

Олійник Ангеліна  10.11 

Боцвин Тетяна   13.11 

Фокшек Михайліна 16.11 

Лучик Євгеній   19.11 

6-А клас 
Захарюк Марія03.11 

Сметанюк Іванна21.11 

7 клас 

Малиш  Михайло 08.11 

8 клас 

Лаюк Андрій30.11 

9 клас 

Чопа Ганна 26.11 

10 клас 

Дроняк Анна 26.11 

Сорочан Владислав 30.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рубрику підготувала учениця 11 класу Калинич Наталія 

 

Наші іменинники 

 

 КИМОВИЧ М.О. (04.02), ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 

ГОВДАН О.В. (06.02), ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; 

ГЕНЦАР Т.Д. (13.02), ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ; 

ПРОКОПЮК П.О. (19.02), ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ; 

НЕСТОРЯК І.Ю. (24.02), ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ. 

 



 
 

 

Сміймося… 

Економія 
 Після закінчення навчального року другокласник Петрик прибіг додому і 

радісно закричав: 

- Тату, мамо, я зробив для вас економію! 

- Яку економію? 

- Вам не доведеться цього року купувати мені підручники! 

- Чому? 

- Я залишився ще на рік у другому класі. 

Не піду до школи 
   Не піду до школи! – заявив хлопчик батькам після першого дня навчання. 

–    Ні читати, ні писати я не вмію, а розмовляти мені не дозволяють. 

Грамотна ручка 
—  Оксанко, дай мені своєю ручкою пописати! 

—  А хіба твоя зіпсувалася? 

— Та ні, вона робить багато помилок... 

Штани 
—  Як на твою думку,— питає вчителька, — слово «штани» — в однині чи в множині? 

—  Я так   думаю, що верхня частина у них однина, а нижня — множина. 

Занедужали котлети 
 Ігор побачив, що батько кладе гірчицю на котлети. 

—   Мамо,   іди   швидше,   котлети   захворіли, тож батько ставить їм гірчичники! 

Кмітливий 
 Учитель вирішив перевірити учнів* на кмітливість: 

—  Хто хоч один раз обпікся, той завжди   боїться   вогню.   Скажи   що-небудь схоже. 

Учень відповів: 

—  Кого один раз вимили, той боїться води! 

Портфель з п'ятірками 
 Батько    купив    синові    портфеля    і наказав: 

—  Дивися ж, хлопче, щоб ти щодня приносив повний портфель п'ятірок. 

—  А куди ж я покладу підручники? 

 

  

 

Сторінку підготував учень 6-А класу Сметанюк Андрій 
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Хвилинка гумору 


