
               Любий солдате! 
   Пише тобі п`ятикласниця Марина. 
Хоча ти мене не знаєш, зате я знаю 
тебе. І ти справжній патріот, за-
хисник нашої держави. 
Я не знаю, де і за яких умов тобі 
доведеться читати цього листа. Не 
знаю навіть, чи ти взагалі його 
отримаєш, але все одно пишу. Бу-
ло б добре, якби цього листа ти 
отримав одного гожого дня із пові-
домленням про закінчення війни. 
Цієї звістки чекає вже давно Україна. 
   У цьому листі я хочу висловити тобі, дорогий 
солдате, подяку за те, що ти разом зі своїми поб-
ратимами захищаєш Україну, за вашу силу, муж-
ність, витривалість. І хоча я навчаюся в 5 класі, та 
мені дуже болить душа за тих людей, які невинно 
гинуть  у цій неоголошеній війні. Я понад усе хочу, 
щоб спокійно ходили діти до школи, дорослі на 
роботу, але щоб ніхто  ніколи не воював. Бо війна 

для мене - це страшне лихо. 
Я вірю у те, що війна на сході 
України скоро закінчиться. За-
вдяки твоїй мужності та герої-
зму ворог обов’язково відсту-
пить, настане мир та злагода 
на нашій землі. 
   Дорогий воїне, я дякую тобі,  
що ти борониш не тільки мою 
родину, а  й всю нашу рідну 
Україну. Адже завдяки тобі я 
спокійно ходжу до школи, спі-

лкуюсь із друзями, бачу гарні сни. Ти сміливий та 
дужий. Я бажаю тобі триматися, не здаватися, 
перемогти всіх ворогів. Я вірю в нашу перемогу і 
прошу лише про одне – повертайся живим! Низь-
кий тобі уклін! 

З найкращими побажаннями Шевчук Марина,  

5-Б клас  
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   Захисники-наш 
взірець, адже, щоб  
створити державу май-
бутнього з миром та 
злагодою в кожній оселі, 
потрібно почати  фор-
мувати свою сильну 
особистість, яка згодом 
зробить хоч маленький, 
але внесок для матінки 
України. Багато за-
хисників ціною свого 
життя врятували ціле 
суспільство від 

руйнівної сили. 
  У День збройних Сил України по всій Україні 
волонтери збирали кошти, аби допомогти пат-
ріотам.  Наша школа теж долучилася до акції. 
За порадою волонтерів було придбано праль-
ні, миючі засоби (бл.2000),чай, каву(бл.1300). 
Для цього було зібрано 2300 грн. від школярів 
та 1000 грн. від вчителів. Участь в акції довела 
кожному з нас, що важливо цінувати наших 
хоробрих захисників. Не забуваймо, кому ми 
завдячуємо життям, допомагаймо і цінуймо 
один одного, адже ми творці не лише свого 
життя а й країни. 

Серпутько Анна, 10-Б          
  

    Я живу  в найкращій країні у сві-
ті, прославленій нашими предка-
ми, оспіваній сучасниками. 
   Українська земля для мене як 
рідна матір. Щоразу, милуючись 
природою України, починаю  
усвідомлювати   сенс життя, його 
цінність та, надихнувшись повно-
тою краси української землі, почи-
наю творити перлами свободи 
майбутнє. 
   Вітчизна—наша матір. Кожен з 
нас, замислюючись над цим силь-
ним словом, уявляє рідні обличчя. 
На жаль, Україна потерпає від безглуздої та жор-
стокої війни, яка несе смерть, сльози, страждан-
ня. Але саме сьогодні відчувається пробудження 
національної свідомості, патріотизму. Потрібно 
збагнути ціну нашої волі. Ми вільні, ні від кого не 
залежні, але завдяки чому? Завдяки кому ми мо-
жемо вільно ходити барвистими шляхами неньки 
України? 
   Мабуть, кожен із нас відповість:  завдяки нашим 
захисникам. Спокон-віків знаходились справжні 
патріоти нашої Батьківщини, які невтомно боро-
лись за все суспільство… Страшна війна на Сході 
дає про себе знати: горе, сльози, відчай у багать-
ох сім`ях. Чорна хмара нависла над домівками 
українців. Коли я думаю про це, моя душа болить 
та плаче…  

Цінуй своїх захисників та свою країну! 

Лист солдату 



Тиждень англійської мови 

   З 26 по 30  листопада 2018 року 
в школі проходив тиждень англій-
ської мови «English is Great!», в 
якому брали участь учні 1-11 кла-
сів. Метою проведення даного ти-
жня було зацікавлення учнів у ви-
вченні англійської мови, залучен-
ня школярів до позакласних захо-
дів, розвитку творчих здібностей і 
талантів учнівської молоді та роз-

ширення краєзнавчого світо-
гляду. 
    Вчителями кафедри англій-
ської мови було організовано 
та проведено багато тематич-
них заходів, свят, конкурсів та 
ігор. В день відкриття тижня 26 
листопада учні 5-11 класів по-
казали свої презентації 
"Motivation Cards» та плакати 
«Вивчаймо англійську!». Для 
першокласників був організова-

ний показ мультфільмів 
«English cartoons» (Павленко 
Т.Є.). Цікаво та змістовно прой-
шов конкурс «The best» для уч-
нів 9-А та 9-Б класів (Ляшук 
Т.В.).  
   Учні 8-А та 8-Б класів підготу-
вали та провели телеміст «Київ 
–Лондон» під керівництвом Ши-

шковської Т.В. та Князєвої Н.П. 
Для учнів  5-А та 5-Б  класів 
був організований конкурс 
«Найрозумніший» (Павленко 
Т.Є.), в ході якого 
п`ятикласники показали свої 
знання  з англійської мови. Учні 
10-А класу підготували та про-
вели  позакласний захід 
«Святкування Дня Подяки в 
США» (Князєва Н.П.).  Учні 6-А 
та 6-Б класів підготували пре-
зентацї  «Good manners are the  
beginning of good discipline».  
Cемикласники взяли участь у 
конкурсі «I love Eng-
lish» (Шишковська Т.В.). Учні 2-
4 класів мали змогу стати арти-
стами у виховному заході 
«Fairy Tales» та інсценізувати 
казки англійською мовою. 

Андріївські вечорниці 

    З давніх – давен в Україні існу-
ють народні обряди та традиції. 
Наш клас підготував  свято Анд-
ріївських вечорниць.  
   Андрій Первозваний  - христия-
нський святий, але в народній 
традиції звичаї і обряди в цей 
день мають дохристиянський  
характер: ворожіння на майбутню 
долю, заклинання, ритуальне ку-
сання  калити. 
    В народі ще це свято назива-
ють Калита. Воно вважається па-
рубочим святом, оскільки у Анд-

ріївську ніч парубкам дозво-
лено бешкетувати і робити 
різні збитки, а дівчата цієї 
ночі можуть дізнатись свою 
долю. 
   За традиціями наших пред-
ків дівчата та хлопці сходи-
лися до однієї хати ввечері 
12 грудня. Жартували, опові-
дали цікаві історії та грали в 
різні ігри, а в ніч з 12 на 13 
грудня ворожили. 
   Так в нашому класі за такими 

традиціями і пройшло свято. 
Дівчата та хлопці були чепурне-

нько вдягнені, показували свої 
таланти та вміння. До святко-
вого столу учні приготували 
смачні страви, які були 
обов`язковим атрибутом сто-
лу. Також були і ворожіння дів-
чат на майбутню долю і зага-
дування бажань. Запрошеними 
гостями були 6 – А клас, вчи-
телі.  
   Всім сподобалося наше свя-
то,  гості були приємно вражені 
грою акторів. 

Горбатюк Софія, 9-А клас  



Правознавча конференція 
   29 листопада в нашій школі 
відбулася конференція з права 
на тему «Права свої ти знай,  
але й про обов`язки  не забу-
вай». 
   Ми, учні 9-Б класу,  разом з 
класним керівником Жабро-
вець Тетяною Валеріївною під-
готували даний захід. 
   Розпочалася конференція з 
поезії, тематика якої була 
пов`язана з правознавством. 
Також ми поділилися з іншими 
корисною інформацією, яка до-
поможе нам не порушувати пра-
ва інших і нагадати всім, що 
наші повсякденні вчинки мають 
правову оцінку, а права й 
обов`язки супроводжують нас 
все життя. 
Між іншим, ми взяли участь у 

бліц - турнірі. Ми мали можли-
вість згадати вивчений матері-
ал про важливі правові події і 
терміни з такого предмета як 
«Основи правознавства». 
Також ми розв`язували різні 
правові  задачі та ситуацій, від-
повіді на  яких потрібно було 

шукати серед статей Конститу-
ції України. 
   Між іншими, учні нашого класу 
підготували відео-ролик для 
кращого засвоєння даного ма-
теріалу. На мою думку, найціка-
вішим моментом була мить, ко-
ли ми мали можливість запита-
ти у вчителя відповіді на питан-
ня які, на нашу думку, стосува-
лися подій, що порушували пра-
ва учнів. 
   Сьогодні ми стоїмо на порозі у 
доросле життя, тому ми повинні 
пам`ятати про наші обов`язки й 
відстоювання свої права для 
щасливого життя. 

Дмитренко Олена, 9 – Б клас 

   6 грудня 1991 року Верховна Ра-
да України прийняла закони «Про 
оборону України» та «Про  
Збройні Сили України» . Тому са-
ме ця дата увійшла в історію су-
часної української держави як про-
фесійне свято української армії. 
   У нашій школі провели турнір 
між двома командами 9-Б класу та 
10-х класів, приурочений держав-
ному святу. Учасники хотіли про-
демонструвати свою силу і вправ-
ність, а журі і глядачі впевнитись, 
чи вміють юнаки школи створюва-
ти єдину команду і в ній працюва-
ти. 

  Усі конкури були пов’язані з 
військовою тематикою. У першому 
за назвою  «Візитка» команди 
представили себе присутнім. Для 
того, щоб налякати ворога, запо-
розькі козаки нерідко поширювали 
чутки про свою силу і неперемо-
жність. Тому юнаки доводили міць 
підйомом гирі вагою у 16 кг. Ну 
дуже сильними були учні 10-х 

класів!.  
  Одним з показників ефектив-
ності роботи команди є органі-

зованість. Щоб підтримати 
один одного, учасники впевне-
но переносили воду ложкою. 
При цьому всі намагалися бути 
обережними і швидкими 
  Один із засобів індивідуально-
го захисту від отруйних речо-
вин є загальновійськовий захи-
сний комплект. Найкращий нор-
мативний  час – 4.5 хв. Прудкі-
шими стали хлопці 9-Б класу. 
  Яка служба, коли солдат голо-

дний? Він має бути ситим і си-
льним. Що робили для цього 
учасники? Чистили картоплю 
швидко і впевнено. Вперед ви-
йшли учні 10-х класів. Потім 
суперники пришивали ґудзики, 
доводили спритність і міць дру-
жнього плеча, перетягували 
канат. Змагалися і командири. 
  Поки журі виставляли оцінки, 
учні 9-Б звеселяли гостей піс-
нями і танцями. Дідус Вероніка, 
Кашпуренко Вікторія, Ткач Вла-
да, Лавренчук Дмитро, Коропа-
тенко Руслан, Дмитренко Оле-

на продемонстрували свої не-
абиякі таланти.  
  Переможцями у змаганнях 
стали учні 10-х класів, яких ми і 
вітаємо.  
Журі визначили справжніх ко-
заків і дали добрі поради 

                                                                                                                             
Дідус Вероніка,                                                                                                              

9-Б клас 

Турнір майбутніх захисників 



Учасники курсів “Практичної журналістики” (керівники Палько Ната-

лія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна) та учні 10-Б класу (класний 
керівник Ляшук Тетяна Василівна) 
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З першим снігом та морозами  
приходять в Україну зимові 
свята. Найбільшим і найрадіс-
нішим для дітвори є свято Ми-
колая. Відбулося воно і в на-
шому класі . 
До  свята ми готувалися довго 
та відповідально. Декламува-
ли вірші, співали пісні, просла-
вляючи Миколая. Цікавою 
грою для глядачів були «Так 
чи ні ». А найвеселішим був 
виступ маленького бісика, 
який викликав усмішку у всіх 
глядачів . 
Свято  вийшло цікавим та змі-
стовним. І за його організацію 
ми дуже дякуємо своєму клас-
ному керівнику Омельченко 
Марині Володимирівні  
А за те, що  всі ми намагалися 
гарно вчитися, поважати стар-
ших, допомагати батькам про-
тягом року Святий Миколай 
пригостив нас солодощами . 
Дякуємо всім за гарний на-
стрій . 
Користуючись нагодою, вітає-
мо  вчительський та учнівсь-
кий колективи з наступаючим 
Новим роком та Різдвом Хрис-
товим. Бажаємо здо-
ров`я,щастя, радості , спокою і 
миру Вам та Вашим родинам. 

 
 
 
 
 
 
 

Час 
На світі є одна річ, 

яку не можливо повернути. 
Це час, який палає, 
але згодом потухає. 
Людино, ти можеш  
не робить нічого, 

Тоді який сенс від цього. 
Ти краще роби діла, 
аби все встигнуть, 

І цінуй свій час 
завжди, постійно. 

 
Пророки вони,  

чи ні? 
І знову падає зоря 

із чорного, нічного неба. 
Бажання загадаю я, 
а що мені ще треба. 

Чи збудеться воно, чи ні? 
Постійне це питання. 

Хіба зорі ці усі 
пророки, виконувачі бажання? 

Чи правда це, чи ні? 
скажіть мені, друзі, 

а можливо це все казочки 
для спокою нашої душі? 

Та відповідь ніхто не знає — 
 усе час вирішує. 

 

 
Шевчук Марина,  5-Б клас 

Поезія Марії Швець, 
учениці 10-Б класу 

Святий Миколай країною 
мандрує 


