
приклав зусиль, аби взяти участь в 

них. 

Звичайно, як і в кожній справі, 

тут є і плюси, і мінуси. Підготовка 

до олімпіад забирає дуже багато 

часу. Здається, що не встигаєш 

якісно виконати завдання з інших 

предметів. Але з іншого боку, тебе 

всі поважають, ти відчуваєш, на що 

здатен...  

 Олімпіади – це весело, цікаво, і 

мені здається, що це корисно на-

віть для особистого розвитку. І не 

потрібно відмовлятися, тому що, 

незважаючи на результати, ти вже 

особливий. 

Цього року ми стали учасника-

ми  конкурсу між школами України 

в рамках проекту ―Відкритий світ‖. 

Всі старанно готували відеоролик 

про рідну школу. Сподіваюся на 

перемогу. Тому що саме наша шко-

ла заслуговує на нову інтерактивну 

дошку.   

 Зараз моє життя розмальоване 

найрізноманітнішими фарбами. Без 

школи цих фарб не було б. Багато 

приємних і незабутніх моментів 

відбувається саме тут. 
 

Левченко Світлана, 8-Б клас 

Промовляю  назву своєї школи і 

одразу відчуваю гордість і повагу.  

Кожен з нас, хто навчається, працює 

тут, пишається школою І недарма. Всі 

ми — єдине нерозривне ціле, велика 

дружна родина. 

Школа дає нам багато. Зокрема, 

друзів, незабутні враження і, звичай-

но, знання. Комусь вони даються важ-

ко, комусь легко. Але насамперед, 

щоб стати Людиною, потріб-

но мати гарну освіту. А щоб 

її отримати, треба плідно 

працювати. 

Не лише ми пишаємося 

нашою школою. Школа теж 

пишається нами. Зараз  ос-

новне завдання  школярів - 

вчитися. У майбутньому ми 

будемо становити основну частину 

українського суспільства. Отже, ми 

повинні бути високоосвіченими україн-

цями. Вже зараз  наші учні показують 

цю освіченість. У цьому році ми маємо 

уже (!) 40 призових місць на районних 

олімпіадах, з них 17– перших . Хоч не 

всі олімпіади ще пройшли, як прави-

ло, щороку ми маємо приблизно 20 пер-

ших місць. Загальновизнаним є те, що 

наші учні займають призові місця на об-

ласних олімпіадах. 

95% випускників 

нашої школи вступа-

ють до вищих навча-

льних закладів, де 

продовжують гризти 

свій граніт науки і, 

звичайно ж, досяга-

ють своєї мети, 

отримують улюбле-

ну професію. Тому 

аж ніяк не дивно, що 

нашу школу у 2013 

році нагородили дип-

ломом ―Школа року 

2013‖.   

  Кожному учню не 

потрібно  боятися 

брати участь у різних конкурсах, олімпіа-

дах. Ми захищаємо свою честь і честь 

школи. Той, хто не хотів навіть взяти 

участь, думає, що не здатний на більше, 

не хоче спробувати показати себе, прос-

то боїться поразки. Але на конкурсах 

переможеним вважається не той, хто 

зайняв останнє місце, а той, хто навіть не 

Наша школа подала заявку та зня-

ла відеоролик для участі у конкурсі 

―Відкритий світ‖. 2000 шкіл‖. Коли 

знімали наш клас, однокласниця 

запитала мене: 

 — А для чого це нам? 

Спочатку я не знала, що відповіс-

ти, але згодом я дійшла висновку, що 

це дуже важливо для нашої школи. 

Головним призом цього конкурсу є 

мультимедійна система, інтерактив-

на дошка та планшети для роботи на 

уроці. 

 Така інформаційна система допоможе 

нам навчатися краще, цікавіше, сучасні-

ше і натхненніше. 

Учні школи займають призові місця у 

районних, обласних та Всеукраїнських 

конкурсах за різними напрямами. Осна-

щення  нашої школи такою системою 

допомогло б учням краще готуватися до 

цих конкурсів. 

Деякі школи України обладнані 

такими системами, і показники сві-

дчать, що знання та можливості 

учнів зросли. Вони стали краще 

навчатися, адже це цікаво. 

Я вважаю, що наша школа неда-

рма взяла участь у цьому конкурсі, 

і виграє, адже ми цього варті. Чека-

ємо результатів з нетерпінням! 

P.S. Дивись відеоролик на  

www.youtube.com 

Філоненко Наталія, 9-Б клас 

Школа року 2013 

Чому наша школа бере участь у проекті “Відкритий світ” 
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С Т О Р І Н К А  2  

Україно, ти для мене диво! 

Свято української писемності та мови 

9 листопада у нашій школі прой-

шло незвичайне свято українського 

слова. Це свято підготували учні 6-

Б класу. Ми старанно готувалися 

до нього: вивчили багато віршів, 

навчилися працювати зі слайдами, 

дізналися багато нового і цікавого. 

Мабуть, і нашим гостям було теж 

цікаво дізнатися про преподобного 

Нестора Літописця — батька украї-

нської історії та словесності . Також 

учні 6-7 класів дізналися про те, 

коли і чому було започатковано 

конкурс ім. Петра Яцика — щирого 

цінителя українського слова. Було 

цікаво дізнатися про походження 

старослов'янських мов, про кири-

лицю та глаголицю. Діти читали 

уривок  Шевченківського ―Заповіту‖ 

братніми слов'янськими мовами: 

українською, російською та білорусь-

кою.  

 Наша мова — це велике націона-

льне надбання, національна скарбни-

ця, що визначає ментальність народу. 

Запашна, гнучка, співуча, сповнена 

музики і квіткових пахощів, вона під-

велася з колін, як піднялася наша 

Україна. ЇЇ вивчають не тільки в Украї-

ні, а в багатьох країнах за кордоном. 

―Нетлінним скарбом століть‖ нази-

вають національну мову і літературу 

— скарбом, що передається від поко-

ління до покоління, що об'єднує мину-

ле й прийдешнє. Мова — живий орга-

нізм, вона розвивається за своїми 

законами, а тому треба у чистоті бе-

регти цей скарб. 

 Прислухайтесь до порад відомого 

нашого поета Максима Рильського:   

Як парость виноградної лози, 

Плекайте мову. 

Пильно й неустанно 

Політь бур'ян. 

Чистіша від сльози 

Вона хай буде. 

Вірно і слухняно 

Нехай вона щоразу служить вам, 

Хоч і живе своїм живим життям. 

 

А ще варто  додати:  

… Читайте до болю знайомі рядки,  

Вклоняйтеся кожному слову. 

Кров'ю кляніться нести у віки 

Свою материнську мову!.. 

 

Євтушок Альона, учениця 6-Б 

пців ―Навари, милая, навари, ми-

лая...‖ вареничків Таня Швець та 

Юля Бойко наліпили вареників з 

сиром та почастували хлопців, а 

Софійка і Тетянка (учениці 4-А кла-

су) приготували борщ. 

Ведучі свята Букша Анастасія і 

Носова Анна детально розповіли, як 

обрати місце для побудови будинку, 

в які дні його побудувати, коли вхо-

дити в будинок, які речі  найнеобхід-

ніші… Провели також цікаві віктори-

ни. 

Давня українська хата — це наша 

пам'ять про минуле наших предків.   

 

 

Скромна краса пізньої осені. Лис-

топад найчарівніше сумний. Зникли 

яскраві барви, віддзвеніли пташині 

голоси. Саме в ці дні ми зібралися 

на свято ―Україно, ти для мене ди-

во!‖ в стінах нашого шкільного му-

зею. На свято ми запросили учнів 8-

Б класу та учнів нашого підшефного 

4-А класу. 

Ми їх познайомили зі звичаями 

українського народу, традиціями 

побудови давньої  української хати, з 

українськими піснями,  загадками, 

згадали історію свого селища, про-

вели конкурси (до участі в них ми 

запрошували наших гостей) про дав-

ні українські страви, як правильно 

приготувати борщ. На прохання хло-

Смерекова хата…  

Вона, як пісня, серцю мила,  

старенька хата край села.  

Війна її вогнем палила,  

але спалити не могла.  

Кришились грізні блискавиці,  

І грози падали не раз.  

Вона  стоїть, немов із криці,   

і кожен день чекає нас. 

На святі ми також згадали про народні  

звичаї і традиції, а також згадали і своїх 

іменинників. Свято ми закінчили словами 

пісні  Анатолія Кальяненка: 

Шануйте батька, шануйте матір, 

І буде доля у вас легка, 

І буде щастя у вашій хаті 

В родині вашій на всі віка! 
 

Гзовська Валентина, 8-А клас 



22 листопада в Україні відбу-
лося вшановування пам’яті жертв 
Голодомору. Наша школа активно 
долучилась до заходів. Тихо і ве-
лично було у кожному класі на 
першому уроці. Всі слухали радіо-
передачу про Голодомор, у кори-
дорі горіла свічка пам’яті… Мої 
однокласники у радіопередачі 
змогли передати тугу та біль стра-

шної трагедії українського народу. Хвили-
на мовчання огорнула кожного… 

Цього ж дня наш 9-А клас виступив зі 
словами пам’яті перед учнями початкових 
класів та в дитячій районній бібліотеці. 
Зачитуючи рядки про жахливу подію укра-
їнського народу, ми помічали, що в очах у 
наших слухачів був сум, сльози.  Адже це 
трагедія, коли вмирають безневинною 
смертю, просячи хліба ті, які так хотіли 
їсти і так хотіли жити. 

 Ми сподіваємось, що кожен з нас зав-
жди  буде пам’ятати ті страшні роки, з 
шаною згадувати померлих від голоду та 
розповідати про їхні страшні муки своїм 
дітям, щоб подібного ніколи не повторю-
валось, щоб жодна влада не допускала 
такого гноблення свого народу 

Ми дякуємо за співпереживання учням 
9-Б класу та учням 7-А класу за відкриту 

виховну годину ―Збережемо пам’ять 
разом‖. 

Якщо ти не встиг запалити свічку 
пам’яті 22 листопада —   зроби це 
сьогодні… 

Романюк Анна, 9-А клас 

ційними технологіями, комп’ютер-
ною технікою, популяризації і погли-
блення знань з інформатики серед 
учнів, поширення та впровадження 
освітніх технологій. 

  Усі завдання виконувались на 
комп’ютерах. Учасникам пропонува-
лися цікаві тестові та інтерактивні 
завдання трьох рівнів складності. 
Найбільше зацікавили учнів інтерак-

Зовсім нещодавно, лише почи-
наючи опановувати комп’ютерну 
науку, наші наймолодші учні 2 та 5-
х класів 11 листопада   взяли участь 
у  Міжнародному конкурсі з інфор-
матики та комп’ютерної грамотності  
―Бобер-2013″.  Цей конкурс прово-
диться з метою підвищення ІКТ-
компетентності дітей, ознайомлення 
і зацікавлення сучасними інформа-

тивні задачі:  ―Свічки‖, ―Сірник‖, «Тунелі» 
та інші. Завдання були пізнавальними та 
цікавими, розвивали логіку. 

Після конкурсу ще довго тривало об-

говорення різних варіантів розв’язків та 

відповідей. Школярі з нетерпінням уже 

чекають на свої результати та перші наго-

роди.  

Філоненко К.В., учитель інформати-

ки 

Діти майбутнього 

Запали свічку пам’яті! 

Учительський конкурс очима дітей 
казувала свою учительську майсте-
рність учитель світової літератури  
Киянської школи Тетяна Миколаїв-
на. 

         На  уроці ми обговорювали 
нову тему про давньогрецький те-
атр. Це вийшло швидко і легко. А 
потім ми говорили про  комедію та 
трагедію. Весь час роботу вчителя 
оцінювала комісія, що сиділа на 
уроці.  

      Багато хто з учнів  хвилювався, 
не був упевнений у своїй відповіді, 
але загалом урок пройшов вдало, 
особисто мені сподобалося. 

          Нелегко, мабуть, проводити 
урок не у своїй школі. Адже резуль-
тат залежить не тільки від роботи 
вчителя, а й від реакції учнів. Часто 
від появи нового вчителя та ще й 

     Щорічно в нашому районі прово-
диться конкурс «Учитель року». Цьо-
го року наша школа ―перевіряла‖  
учасників у номінаціях ―Світова літе-
ратура‖, ―Трудове навчання‖, 
―Географія‖. Були задіяні 9, 7, 8-і кла-
си. Все що потрібно було зробити — 
провести відкритий урок. Нашому 
класу випала світова література, 
тобто цього року в нашому класі по-

спостереження за роботою всіх комісією, 
учні розгублюються, бояться підняти руку. 
Але ж головне просто повірити у свої си-
ли, якщо маєш знання, то  не потрібно їх 
приховувати, а навпаки. 

          Особисто я вважаю, що цей конкурс 
допомагає нашим вчителям набратися 
досвіду, поділитися методиками, переві-
рити свої сили. А учням проексперименту-
вати, подивитися, як веде урок інший вчи-
тель, порівняти. 

            Цей конкурс дає нам хоч трохи 

відпочити від важкого шкільного графіку, 

адже поганих оцінок тут не ставлять.  

Враженнями ділилася  

Швець Таня, 8-Б клас 



в інше місто, а хтось був дома і 

насолоджувався прекрасними будня-

ми. Так як наша школа є не тільки 

найпрекраснішою школою в районі, 

вона ще славиться як школа, де на-

вчається багато талановитих дітей та 

юних спортсменів, то вже в перший 

тиждень після канікул ми уболівали за 

наших хлопців, які виборювали собі 

місце в фіналі з баскетболу. Також, 

ми раділи та вітали їх, коли вони отри-

мали перше місце на районних зма-

ганнях та пройшли до фіналу на обла-

сних змаганнях 

з баскетболу. 

Наші дівчатка 

також показали 

певні результа-

ти з гандболу, 

звичайно, не 

такі чудові, як 

наші хлопці, але 

ж гідно захища-

ли честь школи.  

В цьому році 

учням 5-х та 10-

х класів 

“пощастило”. 

Майже до 

Осінь…Так мало літер у цьому 

слові, а скільки вражень в собі не-

се ця пора. Спочатку вона тепла та 

яскрава. Сонечко пестить своїм 

проміннячком, дерева одягають 

жовті сукні та милують око перехо-

жих. Птахи, відлітаючи у теплі краї, 

прощаються з нами своєю журли-

вою піснею. 

Та згодом починаються дощові 

холодні будні, вже майже не гріє 

сонечко,  все навкруги стає сірим. 

Всі щоранку  поспішають на 

роботу, хтось до садочка, а хтось до 

школи. Учні черпають знання і з  

нетерпінням чекають осінніх кані-

кул. І ось нарешті… В кожного буде 

своя історія щодо тижневого відпо-

чинку... 

А прийшовши з осінніх канікул 

до школи, ми всі гуртом почали 

налаштовуватися на роботу. 

Звичайно, було не легко,  

адже протягом тижня ми бу-

ли на відпочинку: хтось у ба-

бусі в селі, хтось, 

можли-

во,їздив 

до ро-

дичів 

новорічних канікул ми будемо писати 

моніторинг. Буду відвертою: нічого 

складного тут немає, адже можна спи-

сати. Немає ніякої таємниці, що 

відповіді розміщені в 

інтернеті, тому всі кому не 

лінь, можуть познайомитися 

як з питаннями, так і з 

відповідями. Всім учням ба-

жаю на “відмінно” написати 

контрольні. 

Наостанок хочу всім побажа-

ти здоров’я,  як говорить наш 

любий вчитель Володимир 

Федосійович, ”перш за все— здоров’я 

та наполегливість у праці”. Адже не 

забуваймо, що ще трішки і 

закінчиться перший семестр, а гарні 

оцінки потрібні всім. 

Карпова Марина, 10-А клас 

Жовтим листом кружляє осінь, 

Обриває дарунки весни. 

Вітер чеше берізкам коси, 

Колискову шепоче: 

“Засни…”. 
 

І верба над водою тихо  

Зажурилась, стоїть сама. 

Скоро ніжно візьме в обій-

ми 

Білосніжна красуня Зима. 

*** 

Чарівниця — Осінь тихо, 

Тихо по землі ступала, 

Всім деревам подарунки  

Дорогі подарувала. 
 

Золотила, малювала. 

Все навкруг розфарбувала, 

Шкільний листопад 

Діамантами впали роси 
На холодні трави вночі. 
Промайнули у синьому небі 
Журавлині сумні ключі. 
 

Небо синє хмарками вкрите, 
І дерева стоять сумні. 
Скоро в ніжних мереживах віти 
Тихо спатимуть до весни. 
 

Ще горять хризантеми квітом 
На пожовклій уже траві, 
Ще останнім теплом зігріті 
Нескоренні, пахучі, живі. 
 

Шиманський Олексій, 6-А клас 
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