
розповідали подробиці дійств. Що 

ще потрібно вчителю, якщо не щас-

ливі очі своїх учнів після успішного 

уроку?! 

 

Чи знаєте ви, яке цікаве життя ви-

рує у 1-4 х класах? Ось і нещодавно,  

з 10 по 19 грудня проходив тиждень 

педагогічної майстерності, учнівської 

творчості початкової ланки. На уроці 

зв'язного мовлення у 4-Б класі учні ра-

зом зі Сніжинкою та Сонечком подоро-

жували у країну казки, на уроці читання 

у 2-А класі “Як рідну матусю бережи 

природу” була створена справжня атмо-

сфера успіху. Першокласники раділи та 

веселились на святах “Ми вже не маля-

та, ми вже школярі” та “Будьмо знайо-

мі”. Учні 4-Б класу зустрічали свято Ми-

колая, розповідали вірші, співали пісні, 

танцювали, возвеличуючи його доброту 

та радість, яку ніс він простим людям. 

На запитання, чи сподобались дітям такі 

свята, учні погоджувались та з радістю 

Перемагати нелегко... 
Всі ми  знаємо, що перемагати 

нелегко.  Особливо, якщо ти розрахо-

вуєш на слабкого суперника, а він ви-

являється краще підготовленим.  

Слабких суперників не буває на 

предметних олімпіадах, тому й отрима-

ти призове місце — значить доказати, 

що ти — сильніший. 

Цьогорічні районні  олімпіади 

проходили з 17  шкільних предметів. У 

них взяли участь 60 кращих учнів на-

шої школи. 

З них вибороли перші місця—16, 

другі місця—14, треті—9 учнів школи.  

Окрім того, у конкурсах Ім. П. 

Яцика та Т.Шевченка переможцями 

стали  18 учнів. Честь району в області 

захищатимуть: з географії — Марченко 

Михайло (8-А),  з фізики—Сингаєвський 

Олександр (10-А), з історії—Сорока Мико-

ла (9-Б) та Марченко Михайло (8-А), з 

біології Марченко Михайло, з російської 

мови—Дармограй Дар’я (11-Б) та Мазур-

кевич Яна (10-А), з англійської мови—

Дейнеко Лев (10-А), з технологій—

Дідківський Дмитро (10-А), з математи-

ки—Швець Тетяна (7-Б), Дмитренко Ірина 

(10-А), Євтух Сергій (11-Б), з інформати-

ки—Савочкін Сергій (10-А), Лавренчук 

Артем (9-Б), Марченко Михайло (8-А), з 

хімії—Дмитренко Ірина (10-А), з екології—

Євтух Сергій (11-Б). 

  На обласний конкурс Ім.П. Яцика 

поїде Сингаєвський Олександр. А на кон-

курс ім.Т.Шевченка—Кондратюк Анна (6-

Б) та Мартинюк Діана (10-А). Це ті учні, які 

стали першими. 

Побажаємо їм тільки призових місць в 

Житомирі. Але для цього ой-ой як багато 

потрібно ще працювати і учням, і їх настав-

никам.  З Новим роком усіх школярів та 

учителів!!! Нових досягнень Вам усім!!! 

 Палько Наталія Миколаївна, 

заступник директора школи з 

навчально-виховної роботи 
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Під такою назвою напередодні 6 

грудня, Дня Збройних Сил України, в 

наший школи відбувся конкурс-

змагання між командами 7-А та 7-Б 

класів. 

З давніх часів наш народ умів захи-

щати свою землю. Яскравим прикладом 

є українське козацтво. Саме козаки 

демонстрували зразки мужності, звитя-

ги на полях битви із ворогами, звершу-

вали подвиги, якими захоплювався і 

продовжує  дивуватись світ. 

В змаганні приймали участь два 

курені: Івана Мазепи та Івана Підкови. 

Козаки куренів показували не лише 

спритність, силу, кмітливість, а й дізна-

лися про історію створення Запорізької 

Січі, про гетьманів України та згадали 

їх імена, про звичаї та      традиції коза-

ків, про історію появи гопака, про коза-

цький одяг та інші. 

В першому конкурсі  “Обернення 

на козаків” приймали участь курінні  

отамани, які довели свою кмітливість, а в 

козацькій естафеті “Хто перший взує 

чоботи” члени команд продемонстрували 

свою кмітливість.  

У вільний від боїв час козаки 

відпочивали, слухали цікаві розпові-

ді обов'язково зі своєю люлькою. Кожен 

учасник конкурсу за певний час мав виго-

товити і прикрасити люльку. З завданням 

справилися дві команди. 

На Запорізьку Січ жінок не допуска-

ли. Козаки самі собі готували страви. 

Тож і наші козаки продемонстрували вміння 

готувати український борщ, а курінні отама-

ни поласували смачними українськими варе-

никами. 

Багато цікавих конкурсів і вікторин було 

проведено на святі. Дівчата підтримували 

козаків украї-

нськими піс-

нями та дру-

жніми оплес-

ками.  

Настає най-

більш хвилю-

юча частина. 

Слово нада-

ється журі. Визначають переможців. Найси-

льнішим і найспритнішим виявився курінь 

Івана Мазепи. 

Вітаємо всіх зі святом. Зичимо щирого 

неба, добра, радості, а юнакам бути віддани-

ми патріотами своїх батьків. 

  Букша Анастасія, 7-А клас 

їм під подушку подарунок в ніч з 18-го на 19-е груд-

ня, а тим дітям, які були  лінивими і неслухняними, 

Миколай кладе під подушку різочку.          

Майже цілий рік усі ми, й  

дорослі, й малята, з нетерпін-

ням очікуємо зимові свята: 

День Святого Миколая, Новий 

Рік, Різдво, Водохреща та інші 

свята, які несуть за собою весе-

лощі та розваги. З особливим 

нетерпінням чекають діти 19 

грудня. Бо свято Миколая пов'я-

зане з подарунками, гучним 

настроєм.  

   В Україні Святий Миколай 

завжди вважався покровителем 

і заступником дітей. Діти зна-

ють, що за їхню слухняність і 

працьовитість Миколай покладе 

Добре у цьому обізнані учні 4-Б класу, 

тому і на святі, яке відбулося у них 19 

грудня, вони вшановували Святого, спі-

вали пісні для нього, розповідали, що 

потрібно робити добро іншим, як робив 

це Миколай. І до них завітав справжній 

Миколай, український Дід Мороз, з по-

дарунками, побажаннями добра та успі-

хів у навчанні. 

    Бажаю всім дітям, щоб Миколай 

приніс вам гарних подарунків, і ніколи 

не хотілося йому покласти різочку під 

вашу подушку. 

Бойко Юлія, 7– Б клас 

Свято Миколая чекаємо з нетерпінням 

6 грудня — День Збройних 

Сил України. До цього свята в школі 

пройшов конкурс строю і пісні, в якому 

взяли участь учні 2-8 класів. Кожен клас 

ретельно підбирав козацьку пісню,  кос-

тюми, вчився крокувати в строю. Яким 

це дійство видалося — дивіться самі. 

Сторінка 2 



Навчаючись у профільному класі... 

це можливість довести, що ми заслу-

говуємо бути профільним класом. 

Навчаючись саме у такому класі, ми 

збагачуємось знаннями кожного 

дня, хоча це й нелегко, але воно того 

варте. 

Овсійчук Світлана, 11-Б клас 

 

Рідна мова 

Ой, як звучить красиво слово! 

Це — наша рідна українська мова! 

Вона така чудова, 

Неначе пісня колискова. 

Хто рідну мову шанує,  

Той щасливо по світу крокує, 

Знання успішно здобуває 

І рідний край свій прославляє. 

Кондратюк Анна, 6-А клас 

Одинадцятий клас, останній рік 

у школі… За роки, коли ми стали 

старшокласниками і обрали профі-

льний філологічний клас, відбулося 

чимало цікавих свят, де взяли 

участь і наші учні. 

Ми постійно займаємо активну 

позицію у проведенні заходів,що 

стосуються української мови та лі-

тератури, адже наш клас — профі-

льний, і ми маємо показувати висо-

кий рівень знань у цій сфері навчан-

ня. Нещодавно, наприклад, 11-Б 

клас провів пізнавальний захід з 

нагоди Дня писемності  і мови. Нас 

слухали молодші класи, які, наді-

юсь, дізналися багато цікавого щодо 

цього свята. Крім цього, з нагоди 

100-річчя з народження українсько-

го поета Андрія Самійловича Мали-

шка, ми провели ще один захоплю-

ючий захід, що відбувся 15 листопа-

да. Безліч поезій Малишка було 

покладено на музику, серед них: 

“Стежина”, “Пісня про рушник”, 

“Ми підемо, де трави похилі”. Ми 

дізналися багато цікавого із біогра-

фії величного поета, його творчості. 

Учні нашого класу із задоволен-

ням проводять подібні заходи, адже 

свою роботу з 20 грудня  і подарувати 

музею старовинну  річ: серветку, руш-

ник, віночок, елементи українського 

одягу, домоткані доріжки. Вишиван-

ки,глиняний або дерев’яний посуд, 

глиняні статуетки, підсвічники, при-

мус, лампу, праску, баняк, скриню, ди-

тячу колиску, діжу, писанки, дитяче 

ліжечко, лави… 

Стань активним учасником операції  

“Дарунок музею”, щоб уроки з 

народознавства, уроки українсь-

кої мови і літератури, бібліотечні 

уроки, екскурсії, родинні свята 

стали цікавішими в стінах нашого 

музею. Переможців чекають на-

городи! 

Слюсарева Катерина Володими-

рівна,  завідуюча кабінетом 

―Дідусева  світлиця‖.                                                                                              

Нещодавно на сторінках нашої 

газети ви прочитали цікаву статтю 

про горище. Так, це місце, де збері-

гаються всі старі речі, які вийшли з 

нашого вжитку, але дуже потрібні 

для збереження пам'яті про мину-

ле. 

В нашій школі діє музей - кімна-

та “Світлиця” З січня місяця на 

сторінках стінгазети  “Оберіг” ви 

зможете дізнатись про звичаї , тра-

диції, повір'я українського народу.   

Кожен із читачів може стати 

активним учасником операції 

“Дарунок  музею”, яка розпочинає 

 

Наша мова 

Наша Батьківщина—мила Україна. 

Маєм свою мову колискову. 

Рідне слово вчить науці, доброті, 

Щоб були щасливими в житті, 

Щоб батьків ми шанували, 

Про природу щоб ми дбали. 

Помінчук Роман, 6-А клас 

 

Наша мова — українська 

Наша мова українська — 

Найдорожчий скарб! 

Добре нею володіти 

Кожен був би рад. 

Ось цвіте прекрасна 

квітка! 

Що про неї скажеш ти? 

А епітет так опише, 

Що читаєш залюбки: 

І маленька, і тендітна, 

Ароматна і блакитна, 

Сонячна, задумлива, цікава, 

Чорноока й златоглава. 

Дуже влучно і красиво 

Передасть усе тобі 

Наша мова солов'їна, 

Щоб пишався нею ти! 

Тисячі джерел цілющих 

Б'ють живим ключем, 

Поважайте рідну мову — 

Так народ свій збережем! 

Петрук Олексій, 6-А клас 



Новий рік — міжнародне свя-

то. Його святкують у більшості 

країн світу, у кожній по-різному. 

Та чи знаємо ми, як саме?  

Ось, наприклад, Австралія. 

Новий рік в Австралії наступає 

в 03.30. У Сіднеї влаштовують 

грандіозне свято. У Новорічну ніч 

місто виглядає, як неймовірно 

прикрашена ялинка. Небо сяє над 

Сіднеєм різними салютами та 

феєрверками. Після веселого свят-

кування Нового року австралійці 

полюбляють виїзджати на приро-

ду.  

Незвичайне святкування Ново-

го року відбувається в Японії. 

Починається воно прощанням з 

старим роком, потім усі обов’яз-

ково ідуть до храму. Там вони 

дзвонять в дзвони, вважається, з 

кожним ударом йдуть у минуле нещастя. 

Незвичайним аксесуаром нового року є граб-

лі! Вони бувають від 10 см до 1.5 м. Їх оздоб-

люють розписом, а потім ходять по вулицях, 

загрібаючи щастя. 

В Китаї найзахопливішою є вулична час-

тина дійства. Тисячі ліхтариків горять на 

вулицях, освітлюючи щлях Новому року. 

Китайці вважають, що Новий рік оповитий 

злими духами. Обов’язково святкування 

Нового року повинно проходити у колі сім’ї. 

В Індії Новий рік святкують по-різному. 

На півночі вважається свято відкритим, коли 

в паперових зміїв поцілить палаюча стріла. 

Також люди одягаються в фіолетові, білі 

кольори. Батьки в південній Індії кла-

дуть на стіл солодощі, квіти, подарунки 

та підводять до них дітей, вітаючи з 

Новим роком! 

Найшокованішим святкуванням від-

значилася Італія. Люди, як тільки насту-

пає Новий рік, викидають через вікно усі 

старі речі і меблі! 

Ну а в нас на Україні Новий рік святкують 

за давніми традиціями. Але також весело та з 

феєрверком!!! 

З НОВИЙ РОКОМ, ЛЮБІ ДРУЗІ!!! 

Нехай здійсняться ваші найзаповітніші 

мрії! 

 

              НОВИЙ РІК!!! 

Уже годинник дванадцять б’є, 

Новий рік до нас поспішає. 

Він мчить на крилах ночі 

З країв, яких не відали ще жодні очі. 

Багато щастя він несе, 

Добро, милосердя і все, все, все. 

Він прийде до кожного дому 

І любов залишить у ньому. 

Цей рік здійснить усе,  

Бо нові чари він несе! 

Швець Тетяна, 7-Б клас 

Щиро вітаємо педагогічний та учнівський ко-

лективи з наступаючим Новим роком та Різдвом 

Христовим!  

 

Новий рік — пора чудес неймовірних, Запах 

цукерок, мандарин ароматних, Ялинкових гілок, 

соснової смоли, У ньому дух щастя, надії і гри. 

 

Ми бажаєм у новому році 

Подивитись щастю в очі. 

Свою вдачу упіймати 

І міцно тримати, не відпускати. 

 

Здоров'я міцного бажаєм усім,  

Хай радісний настрій приходить у ваш дім! 

Щоб розумілися діти з батьками, 

А школа гордилася своїми учнями. 

 

Змія  свою мудрість всім щедро дарує, 

І в рік цей щасливий ніхто не сумує.  

Усі, хто закінчують в школі навчання, 

Успішно хай пройдуть складне тестування. 

 

З надією всі ми чекаєм на свято, 

Нехай подарує чудес нам багато! 

Нехай теплотою добра і кохання 

Наповняться всі Новорічні бажання! 

  

Учасники курсів “Практичної журналістики” (керівник 

Палько Наталія Миколаївна) та “Основи створення друко-

ваних видань та їх дизайн” (керівник Філоненко Катери-

на Володимирівна) та учні  10-Б класу (класний керівник:  

Коваленко Світлана Казимирівна)  
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