
 

 
Газета дитячого самоврядування 

Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3, 30 листопада 2018 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат  
у листопаді 2018 року 

9 листопада 2018 року 

- День української писемності та мови.  

Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1241/97 від 06.11.1997 р. 

16 листопада 2018 року 

- Міжнародний день толерантності. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/51/95 

20 листопада 2018 року 

- Всесвітній день дитини. 
Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/836 (ІХ) 

21 листопада 2018 року 

- Собор Архістратига Михаїла 

- Всесвітній день телебачення.  

Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/51/205 

24 листопада 2018 року 
- День пам’яті жертв голодоморів.  

Відзначається щорічно у четверту суботу листопада 

відповідно до Указу Президента № 1310/98 від 

26.11.1998 р. 

27 листопада 2018 року 

- 155 років від дня народження Ольги Юліанівни 

Кобилянської (1863—1942), української письменниці 

та громадської діячки. 

 
 

 

 Вечір-реквієм, 

присвячений Дню Гідності 

та Свободи «Ми не 

зганьбили славу наших 

предків, нових героїв дали 

небесам». 

 Радіодиктант 

національної єдності. 

 Відкрита виховна 

година «Добро і милосердя 

у твоєму житті».  

 Захист проекту учнів  

9 класу. 

 Цікаві моменти. 

 



 

 

 

 

 

 
Вечір-реквієм, присвячений  Дню Гідності та Свободи 
«МИ НЕ ЗГАНЬБИЛИ СЛАВУ НАШИХ ПРЕДКІВ, 

НОВИХ ГЕРОЇВ ДАЛИ НЕБЕСАМ» 
  

Захід підготували та провели учні  8-Б класу, спільно з класним керівником Верешко С.І. 

Флешмоб підготували учні 3 класу (керівники: Генцар А.І. та Дроняк Г.В.) 

 

Епіграфом заходу були такі слова: «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки!» 

Учні вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні під мелодію гімну Майдану «Пливе кача». 

Школярі переглянули відеофільм «Зима, що нас змінила» та вшанували пам'ять Героїв 

Небесної сотні хвилиною мовчання. Учасники заходу перегорнули сторінки історичних 

подій на Майдані, акцентували увагу на героїчних подвигах борців – представників 

різноманітних верств населення та національностей, декламували вірші про героїв 

Небесної Сотні тощо. На завершення заходу було проведено флешмоб «Діти єднають 

Україну заради гідності і свободи».  

  

  
  
 

 

 

Сторінку підготувала  учениця 8-Б  класу  

Грицюк Інна 

Фотокореспондент – учень 10 класу 

Лаюк Андрій 

Тема номера 



  

 

 
 

 У День української писемності та мови, 9 

листопада, всі охочі мали нагоду написати 

вісімнадцятий радіодиктант національної 

єдності. 

 Вчителі та 45 учнів Сергіївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів долучилися до написання радіодиктанту 

національної єдності «Крила України». Його 

автором став - викладач, автор підручників з української мови Олександр Авраменко. 

Текст «Крила України» 
 Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Щось піднесене: небо, крила, 

політ… Недарма саме «Мрією» назвали найбільший у світі літак, сконструйований, до 

речі, у Києві. Щоб злетів цей велетенський і, на перший погляд, непідйомний залізний 

птах у синю височінь, свій досвід і талант у нього вклали люди різних національностей. 

Власне, сила наша в тому, що нас багато і ми різні. А здійснених разом, здавалося 

б, нездійсненних мрій нам не бракує. 

 Скажімо, Сергій Параджанов, вірменин за походженням, захопив увесь світ 

фільмом «Тіні забутих предків», зібравши десятки нагород на численних 

міжнародних кінофестивалях. Народжена в російському Смоленську Тетяна Яблонська 

полонила наші душі українськими мотивами, від споглядання яких неначебто очищаєшся 

й стаєш добрішим. А як не згадати нащадка давнього грузинського роду Iвана 

Кавалерідзе, якого знають у світі як талановитого українського скульптора, що 

перетворював мармур на живі фігури? 

 Упродовж сторіч земля від Сяну й до самого Дону кожного обдаровує 

творчими крилами. Головне – усім нам робити свою справу з любов’ю, відчувати політ, і 

тоді обов’язково мрія здійсниться!  (164 слова) 

                   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Сторінку підготувала  учениця 10  класу Паучек Інна 

                                                                                                Фотокореспондент – учень 10 класу Лаюк Андрій 

Новина місяця 
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22 листопада класний керівник 6-Б класу Генцар Т.Д. провела відкриту 

виховну годину 

  

"Добро і милосердя у твоєму житті!" 
  

     З метою виховання в молоді глибоких національно-патріотичних переконань, 

відданості Батьківщині, відродження духовних і моральних цінностей, толерантності, 

доброзичливості класний керівник 6-Б класу Генцар Т.Д. провела відкриту виховну 

годину "Добро і милосердя у твоєму житті!", під час якої обговорювали, що таке добро 

та милосердя, учні виконували різні завдання, вправи тощо. У класі панувала атмосфера 

любові й доброти. Учні мали змогу переглянути цікаві відеоролики. 

           Доброта – це важлива якість людини, особливо в наш час електроніки та егоїзму. 

Творити  добро може кожен, незалежно від віку, умов існування, релігійних вподобань. 

            Добро – це та універсальна мова, завдяки якій люди з різних куточків планети 

зможуть порозумітися одне з одним, це та людська якість, на якій будується світ. Вона 

має властивість поширюватися і повертатися до того, від кого починалася. Недарма 

народне прислів’я говорить: «Твори добро, і воно тобі повернеться».  

Всі учні 6-Б класу були задіяні у проведенні виховної години. 
Сказав Мудрець: 

- Живи, добро звершай! 

Та нагород за це не вимагай! 

Лише в добро  і вищу правду віра 

Людину відрізня від мавпи і від звіра. 

Хай оживає істина стара:  

Людина починається з добра. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Сторінку підготувала заступник директора  

                                                                                                    з виховної роботи Несторяк І.Ю. 

 

Шкільні будні 

https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Ftvir.info%2Ftvir-na-temu-pospishay-robiti-dobro%2F


 
 

23 листопада учні 9 класу, спільно з класним керівником Кочерган Г.О., підготували 

літературну композицію, присвячену вшануванню пам'яті народного месника  

на Буковині Л. Кобилиці 
  
Він був чи не єдиним за всю історію 

австрійської імперії селянином-депутатом і 

домагався у парламенті скасування кріпацтва та 

повернення землі селянам.  
Лук’яна Кобилицю  називали «королем 

гуцулів». Краса і відвага душі відбивались у його 

непересічній зовнішності. Ось як писав про нього 

 Іван Франко: «Його лице добродушне, та при тім 

поважне, з великими блискучими очима, дуже 

нагадувало лице Христа, як Його звичайно 

малюють на іконах». І ще: «Це був гуцул, розумний, повний енергії. Вся його постать 

свідчила про щось незвичайне. Він скидався на людину, що привикла розказувати». 

 

 
Сторінку підготувала редактор газети -  учениця 11  класу Чопа Ганна 

                                                                       Фотокореспондент – учениця 10 класу Малиш Альбіна 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Сторінку підготувала 

педагог-організатор Дроняк Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо 

Кивера Олександра, 

учня 9 класу, який посів  

І місце в обласній конференції  

Всеукраїнської експедиції  

учнівської молоді  

«Моя Батьківщина – Україна» 

Керівник: Верешко  

Софія Іванівна. 
 

ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ З ВІРУСОМ ГРИПУ 
 Навколо нас у зовнішньому середовищі знаходиться 

безліч невидимих для ока маленьких живих істот. Їх можна 

побачити лише за допомогою спеціальних приладів – 

мікроскопів, які у тисячі та мільйони разів збільшують 

зображення. Збудники грипу вчені та лікарі побачили під дуже 

сильним електронним мікроскопом і назвали вірусом. Віруси, 

що викликають грип, оселяються в ротовій порожнині та в горлі 

хворого. Коли хворий розмовляє, кашляє або чхає, з його рота чи 

носа вилітають найдрібніші крапельки слини і слизу. В них 

знаходяться віруси грипу. Якщо здорова людина разом з 

повітрям буде вдихати ці капельки, то вона може заразитись і 

захворіти на грип.  

Запам’ятайте: потрапляння в організм людини хвороботворних 

мікроорганізмів називається інфекцією, тобто зараженням.  

Перші ознаки захворювання на грип: 
 

 

 

 

 

Правила запобігання захворювання на грип: 
1. Під час кашлю і чхання прикривайте рот і ніс хусточкою. 

Потрібно знати, що при одноразовому чханні чи кашлі 

утворюється 40 тисяч краплин слини з мікробами, які 

розповсюджуються на відстань 3-5 метрів. Носова хустинка, 

складена в четверо, затримує 94 % мікробів, що видихаються 

хворими.  

2. Користуйтесь тільки своєю носовою хусточкою і рушником.  

Запам’ятайте: без носової хустинки йти не маєте права нікуди.  

3. Оберігайте себе від різкого прохолодження.  

4. Промоклий одяг і взуття зніміть із себе якомога швидше.  

5. Частіше провітрюйте кімнату.  

6. Добре споліскуйте склянку загального користування перед 

тим, як будите пити з неї воду.  

7. Частіше мийте руки з милом.  

8. Намагайтесь не ходити в дім, де є хворі на грип.  

9. Щоранку робіть ранкову гімнастику.  

10.Загартовуйтеся.  

Правила боротьби з грипом: 
1. Якщо доводиться доглядати хворого на грип, то захищайте 

рот і ніс марлевою пов’язкою, склавши її в четверо.  

2. Щоденно кип’ятіть і періть марлеву пов’язку, носові хустинки 

та рушники хворого, прасуйте їх.  

3. Не користуйтесь для своїх потреб посудом хворого на грип.  

4.Вологе прибирання приміщення здійснюйте 0,5% розчином 

хлораміну.  

5. Не займайтесь самолікування, дотримуйтесь порад лікаря.   

 

 

 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – це також і  

позитивний стан душі та добре серце. 

Тому як ніколи доречні заповіді Матері  

Терези. 

                              Запам'ятай!!! 
Крик - породжує грубість; 

Обман - народжує недовір'я; 

Посмішка - розтоплює лід; 

Прощення – приносить полегшення; 

Турбота - наповнює життя змістом; 

Посієш бажання - пожнеш вчинок 

Посієш вчинок - пожнеш звичку; 

Посієш звичку - пожнеш характер; 

Посієш характер - пожнеш долю. 

Бути добрим - це забути про себе самого,  

щоб думати за інших. 

Бути добрим - це пробачати, пам'ятаючи,  

що слабкість людська є сильніша від злості. 

Бути добрим - це мати милосердя для  

слабкості інших людей і пам'ятати, що ми  

не є кращими  від інших, навіть в їхніх  

ситуаціях ми були б, може, ще гірші. 

Бути добрим - це закрити очі на прояви  

невдячності. 

Бути добрим - це давати навіть тоді, коли  

нічого не отримуємо, посміхаючись до тих,  

які нас не розуміють, навіть недооцінюючи  

нашої доброти. 

Бути добрим - це погодитись на те, що чим  

більше будемо давати, тим більше від нас  

будуть очікувати. 

Говори з кожним на мові любові.  

Не підвищуй голосу. Не ображай. Не будь  

причиною сліз. Заспокоюй і будь добрим.  

Прощай все і усім.  

Не тримай у серці образу. Завжди роби  

перший крок до примирення, завжди дій  

на користь ближньому. Роби добро 

кожному - так, як хочеш,  щоб робили тобі.  

Думай не про те, що тобі хтось винен,  

а що ти перед іншими у боргу. 

    Вчіться, працюйте. Будьте терплячими,  

залишайтеся спокійними і отримайте свою 

 нагороду… 
 

Над газетою працювали: 
Куратор: Дроняк Г.В. 

Редактор: Чопа Ганна 

Випуск №3, листопад  2018 р.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


