
зал, де можна виписати значення 

необхідних понять із енциклопедій, 

ознайомитися із жанровим розмаїт-

тям усної народної творчості, про-

читати потрібну книгу. Бібліотекар 

в алфавітному порядку зберігає чи-

тацькі формуляри, веде записи, об-

ліковує нову книжкову рубрику. 

Друга кімната - це книжкова гале-

рея. Усі книги складені умілими ру-

ками Валентини Михайлівни. Мов-

чазні полиці теж мають свої секре-

ти, але їх не приховаєш від жінки, 

яка знає все і про все із книг: де на-

родилася книга, який шлях пройш-

ла від рукописної до друкованої, 

чому навчає.  

Призначення бібліотеки у школі 

- розвивати читацький інтерес, роз-

ширювати культурні інтереси шко-

лярів. Отож, знайте, вас радо зустрі-

не бібліотекар, прийде на допомогу 

у пошуку матеріалу, зуміє підібра-

ти певну інформацію щодо ваших 

запитів. 

     Дідус Ірина Миколаївна, вчи-

тель світової літератури  

Сьогодні у всьому світі важко 

пероцінити роль книги, яка при-

лучає читача до здобутків світо-

вої літератури і культури, розви-

ває творчу особистість. Поряд з 

цим у кожного із нас формуєть-

ся гуманістичний світогляд, ви-

сока мораль, естетичні смаки. 

У шкільному царстві нашої 

школи є незвичайна кімната під 

назвою ―Бібліотека‖. Тут това-

ришують книги різних поколінь 

і рубрик. За спеціально складе-

ною  к ар то тек ою  мож на 

―тимчасово придбати‖ книги 

про пригоди, фантастичні повіс-

ті, улюблені казки, світову класи-

ку, тощо.  

У виборі книги на допомогу 

прийде завідуюча бібліотечним 

шкільним фондом Валентина 

Михайлівна Колесник. Ця мило-

видна, врівноважена, спокійна 

жінка і справді Цариця книг. 

Щороку, до початку занять, вона 

вміло і оперативно розподіляє 

підручники за класами. Не зали-

шаються без потрібних книг і ба-

тьки учнів, вчителі, працівники 

школи. Всі радо поспішають за 

книгами та журналами, аби іти в 

ногу з життям. 

Відкрию невеликий секрет : у 

бібліотеці не тільки ви отримаєте 

книгу. Обов’язково послухаєте 

пораду Валентини Михайлівни 

щодо вибору та необхідності про-

читання конкретної книги. Щира 

посмішка та ласкавий погляд до-

дають відвідувачам надії та опти-

мізму у вирішенні певних питань. 

Валентина Михайлівна— вміла 

господиня книжкової кімнати. Пе-

рша - це своєрідний читальний 

Наш бібліотекар 

В шкільній бібліотеці 
Нещодавно учні нашого класу 

відвідали шкільну бібліотеку. Ко-

ли переступаєш поріг бібліотеки 

- ніби потрапляєш в якийсь див-

ний, чарівний світ. На стелажах, 

де розміщенні книги, живе давня 

історія нашого народу, наукові 

відкриття, чарівні казки…. Чита-

ючи книгу, можна вирушити в 

подорож, побувати в космосі, діз-

натися безліч цікавого про життя 

тварин, рослин, історичне мину-

ле нашого народу. 

Книга - справжній скарб, де 

зібрані найцінніші перлини 

життєвої мудрості багатьох ві-

ків. Книга виховує, навчає, ча-

сом посмішить, як добрий друг.  

Бібліотекар Валентина Михай-

лівна провела з нами цікаву екскур-

сію в минуле. Вона розповіла про 

історію створення хронологій, 

книг. Ми дізналися як, на чому, і 

чим писались стародавні книги. 

Учні класу дуже дякували бібліоте-

карю за таку цікаву, змістовну роз-

повідь. Ну хіба ж можна було не 

взяти почитати книгу? Я особисто 

попросив собі книгу ―Богдан Хме-

льницький‖, а ще - чарівні казки, 

―Три царства‖.  

Богдан Шиманський, 5-А клас 
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У нашій школі з 20  по 24 жовтня 

відбувся тиждень біології. Він був 

насичений цікавими завданнями, і в 

учнів залишились найкращі вра-

ження від проведеної роботи. 

Перший день мав назву 

«Інформаційний» та проходив під 

девізом «Пізнання починається із 

здивування» (Арістотель). Цього 

дня завданням для нас було  зроби-

ти виставку під назвою «Стоп кадр», 

учнями були зроблені цікаві фотог-

рафії. Перше місце в цьому конкур-

ся зайняв 10 – Б клас, а саме Ковто-

нюк Катерина та Тульєва Дарина. 

Другий день був не менш захоплю-

ючий, його назва  «Творчий», девіз 

цього дня був такий: «Основа знань 

– старанність і труд». 

 21 жовтня учнями 10-Б класу 

було проведено  свято, яке мало 

назву ―Від зернини – до запаш-

ного окрайця» для учнів 5 класів. 

На ньому  було представлено, в 

якій тяжкій праці виготовляють 

хліб та як його правильно збері-

гати. Девіз свята був такий: 

«Хліб – всьому голова». 

День третій – це вже 22 жовтня 

— називався  «Пізнавальний», 

девіз якого «Знання складаються 

із дрібних крихт щоденного до-

свіду». Цього дня пройшло засі-

дання «Школи безпеки», яку 

провела Самченко Тетяна Оме-

льянівна для учнів 8 – 9 класів. 

Вони навчалися, як зупиняти 

кров, надавати першу невідклад-

ну допомогу. Надіюсь, вони дізна-

лись щось нове для себе. 

Наступний день – 23 жовтня був 

«Інтелектуально – естетичний». Уч-

нями 10 – Б  класу  проведене свято 

«Осінь чарівна», де для учнів 7 – 6 

класів були запропоновані цікаві 

завдання. Свято пройшло вдало, всі 

залишились задоволеними. 

На п’ятий день була запропонована 

гра для 7 – 11 класів «Біологічний 

квест», де учні різних класів шукали 

відповіді на запропоновані запитан-

ня і протягом перерви повинні бу-

ли їх продемонструвати. 

Тиждень біології пройшов цікаво 

і пізнавально для всіх учнів нашої 

школи.    Тульєва Дарина, 10-Б клас 

Тиждень біології 

старався донести до присутніх 
всю цінність нашої мови. Кожен 
з нас хотів пробудити у всіх по-
чуття патріотичності, пояснити, 

що наша мова - наше багатство, 
наше золото, наше все. Саме за-
раз, у такі нелегкі часи для нашо-
го народу, усім нам час розбуди-
ти в собі людину, яка буде гідним 
громадянином України, дійсно її 
патріотом. Ми надіємося, що 
слова, які ми сказали, дійшли до 
серця кожного нашого гостя. На 
святкововому заході пролунали і 
цитати Тараса Григоровича Ше-
вченка, Володимира Сосюри, 
Михайла Ткача, Олександра Під-

День української мови і писем-
ності Україна відзначає 9 листопада. 
Мелодійна, ніжна, солов"їна - не ви-
стачить слів, щоб описати нашу рід-
ну українську мову. Вона ввібрала в 
себе все найкраще, найніжніше, най-
величніше і найболючіше: перший 
голос немовляти і останній розпач-
ливий зойк прощання людини з бі-
лим світом, блакить високого неба і 
сяйво золотого сонця, слова щирого 
кохання і велике розчарування від 
людської байдужості. Цей день ко-
жен українець повинен шанувати, 
цінувати і носити в серці. Тож давай-
те плекати, оберігати і звеличувати 
наші рідні слова і нашу країну, адже 
той, хто зневажливо ставиться до 
своєї мови, не може й сам викликати 
поваги до себе.  
     Цьогоріч учнів і вчителів нашої 
школи привітав 8-Б клас. У кожен 
вірш, у кожну мить нашого свята ми 
вклали самих себе, своє серце, свою 
душу і свої старання. Кожен з нас 

сухи, Дмитра Білоуса та Миколи 
Рильського, гуморески, де висміюєть-
ся і засуджується людська байдужість 
до рідної мови, згадувались і слова-
паразити, жаргонізми і вульгаризми, 
а також прості душевні привітання з 
дійсно нашим днем. Хочеться, аби 
наші старання дійсно всім за-
пам"ятались. Хочеться, аби кожен 
взяв щось для себе з наших слів. Хо-
четься, аби всі по-справжньому ціну-
вали нашу рідну мову, адже немає 
мови—немає нації.  

Весь наш клас ще раз хоче 
привітати від усього серця весь педа-
гогічний колектив, кожного учня і 
всіх працівників нашої школи з цим 
святом! Бажаємо усім удачі, щастя, 
нехай усе, що задумається - вийде, а 
усе, про що ми мовчимо - збудеться. 
Мирного неба нам над головою, ро-
зуміння від оточуючих і усього най-
кращого!  Остапчук Анастасія, Осіпчук 
Анастасія, 8-Б клас 

День української писемності  



Вишнею, а Остапчук Денис- журналіс-

том. Впевненість в собі і вмінння гар-

но розіграти цю сценку, дала можли-

вість познайомити інших присутніх 

учнів, нібито з самим автором, та діз-

натись про його життя. І навіть у своїй 

біографії 

Остап Виш-

ня не при-

пиняє жар-

тувати. 

Жилюк Вла-

дислав, Са-

пачук Олек-

сандр, Сули-

ма Іван, Сте-

панець Оле-

ксандр також прекрасно виконали 

свою роботу, продемонструвавши 

уривок із збірки "Мисливські усмішки" 

Немає, мабуть, такого 

куточка в Україні, де б 

не чули імені Остапа 

Вишні, не читали його 

веселих усмішок, іскро-

метних гуморесок, гост-

рих фейлетонів. І хоч 

великого сміхотворця вже давно немає 

серед живих, Остап Вишня і нині зали-

шається неперевершеним майстром гу-

мору, адже його усмішки надихнули на 

творчість цілу плеяду гумористів, які 

"виросли з Вишневого коріння". 

До 125-річчя від Дня народження Остапа 

Вишні, учні 11-А класу та вчитель україн-

ської мови і літератури підготували вихо-

вну годину, присвячену пам’яті Павла 

Губенка. 

Все розпочиналось з того, що учні інсце-

нізували уривок з твору "Моя автобіогра-

фія". Прищепа Дмитро був Остапом 

та переконавши нас у гарному почутті 

гумору і майстерності автора поєднувати 

гострий сарказм і м’який гумор з глибо-

ким ліризмом. 

Значна увага приділялася життю і твор-

чості О.Вишні, а саме: яка кількість тво-

рів була видана за його творчу діяль-

ність, за що, коли був арештований, 

любов народу до його письма і самого 

автора. Українці відчували у Вишні сво-

го друга й речника. 

Можливо, для сучасного покоління його 

гумор не цікавий, але я можу з впевнені-

стю сказати, що читаючи його непере-

вершені гуморески, як би ви не прихову-

вали цього, на ваших вустах з’явиться 

посмішка, і це, напевно, є найбільша 

подяка Остапові Вишні за його чудову 

творчість. 

Марина Карпова, 11-А клас 

 

Іскрометний гуморист 

З 17 по 21 листопада в школі про-

ходив тиждень світової літератури та 

російської мови. В цей короткий пе-

ріод часу було зроблено дуже багато, 

але сили, наснаги додавала дружня 

атмосфера серед 

учнів, одноклас-

ників. 

   Т и ж д е н ь 

розпочала виста-

вка стінгазет про відомих російських 

письменників, в якій учні проявили 

себе справжніми художниками-

дизайнерами. До учнів 1-4-х класів 

прийшли у гості казкові герої. Також 

у  цей день  учасники клубу 

―Мельпомена‖ для п'ятикласників 

інсценізували всім відому казку ―Пані 

Метелиця‖, яку 

учні зовсім не-

щодавно ви-

вчали на уро-

ках. Окрім цього, у 

вівторок, учні 5-А 

та 5-Б класів поз-

магались у конкурсі ерудитів ―У світі 

чарівної казки‖ і продемонстрували 

неабиякі знання цього жанру. 

Літературний ринг ―Стежками 

народної творчості‖ покликав 

учнів 6-х кла-

сів у країну 

мудрості, віч-

ності. У сере-

ду 7-А та 7

-Б класи 

п і д т в е р -

джували свої знання світової ба-

лади 

Четвер покликав дев'ятиклас-

ників на 

літератур-

ну гру 

―Сила сло-

ва‖, на 

якій було 

не лише 

змагання, 

але й звучали вірші поетів про 

слово та його вагу, учні самі скла-

дали поетичні рядки, звучала піс-

ня і музика. Як завжди, у змаган-

нях перемагала дружба. 

  Цікавим видався конкурс ви-

разного читання ―У світі російсь-

кої поезії‖. 24 учасника 5-9-х класів 

отримали дипломи за краще вико-

нання поезії Пушкіна, Лермонтова, 

Ахматової, Гумільова, Єсєніна, Тют-

чева, байки Крилова. Важливо, що 

кожен учасник від душі читав вірші 

російською мовою, яку кожен клас 

вивчає з п'я-

того по де-

в'ятий клас. 

Заключною 

у п'ятницю 

була конфе-

ренція стар-

шокласників ―Хто сказав, що щас-

тя—це…‖, на якій кожен зміг пори-

нути у свої думки про щастя, почути 

його з рядків світових поезій, зі слів 

філософів. 

  Тиждень минув насичено і ціка-

во, адже кожен учень дізнався більше 

про світову літературу, життя і твор-

чість відомих письменників, перегля-

нули літературні новинки.  

Активними були усі! 

Помінчук Вікторія, 9-Б клас 

Тиждень світової літератури та російської мови 



Багато  патріотів віддали своє 

життя задля перемоги над катом, котрий 

продав Україну Росії.  

Віками українців нищили. Голодо-

мор, репресії, війни, заборони всього 

українського так і не зламали національ-

но-визвольного руху українців за свою 

незалежність. Великими прикладами 

цього з історії можу назвати Гетьманщи-

ну, де козаки не одну сотню років захи-

щали українську землю. Також УНР, де 

хоробрі, молоді хлопці під Крутами зде-

ржали наступ більшовиків ціною влас-

ного життя. Але найбільшою, на мій 

погляд, визвольною компанією України 

було  за часів існування УПА.  

Вони протягом десяти років воювали 

за незалежність України, вели війну як 

проти німецько-фашиських загарбників, 

так і проти радянських катів і польських 

найманців. Вони не здавались навіть 

після смерті одного з найкращих коман-

дирів УПА – Романа Шухевича. Так як 

українські землі були приєднані до 

СРСР, то за наказом Степана Бандери, 

головнокомандувача повстанців, УПА 

було розформовано. Але мужність і ге-

роїзм цих молодих юнаків і дівчат про-

линув аж до сьогодення, коли Росія по-

чала агресію проти України. Вони на 

стільки бояться «бандерівців», що ними 

лякають власних дітей.  

За всю  історію Україну не могли 

здолати і ніколи не здолають. Бо ні одна 

країна не мала таких громадян-патріотів, 

котрі б віддали своє життя за свою Во-

лю, честь, Україну.  

Україна – це країна, яка ніколи не 

була і не буде ніким і нічим здоланою, 

поки існують ті, хто віддасть своє життя 

за неї.                 Палько Олександр 

 

Лист учасникам АТО 

Шановні вояки!  

Відважно 

воюєте ви за Вітчизну нашу. 

За мир, за спокій, у двобої. 

Запекло з ворогом б’єтесь. 

Чимало ваших побратимів, 

Як квіток в чистім полі, 

На небо ангел смерті вже забрав. 

Та ми за вас душею. 

За вас живих молитись не перстаєм. 

Й не стільки важливими стають ті 

землі, 

А ваші, вояки, життя. 

Ми з вами серцем і душею. 

І в пам’яті для кожного з нас ви є 

герої! 

“Мо ж - на все на світі оби-

рати сину, вибрати не можна тільки 

Батьківщину!” - казав колись поет 

Василь Симоненко.  

На жаль наша рідна Україна вко-

тре змушена відстоювати своє пра-

во на існування, тому на кожному з 

нас саме зараз лежить відповідаль-

ність за долю своєї Вітчизни. Як 

ніколи набувають актуальності сло-

ва великого Кобзаря, який закликав: 

«Борітеся, поборете…». Наша краї-

на віками виборювала свою незале-

жність, ставши в Європі осередком 

розвитку Свободи, Честі та Відда-

ності. Напевно, теперішні події по-

казують нам, що не можна бути 

байдужим до долі своєї нації, це 

наче іспит на патріотизм, відданість 

своїй державі. Тож пам’ятаймо, що 

називатися громадянином – це не 

просто мати паспорт, чи свідоцтво, 

а в першу чергу бути невід’ємною 

частиною своєї держави,бути зав-

жди готовим захищати її незалеж-

ність і полягти за найголовніше для 

кожної людини – Свободу!        

                      Марченко Михайло 

 
В нас єдина мета – Україна свята 

нездоланна ніким і ніколи.  

В кожної людини є країна, в якій 

вона проживає. Справжній патріот зро-

бить все для того, щоб захистити свою 

Батьківщину. 

Для українців такою країною є Укра-

їна. Тут ми народились і проживаємо, 

вперше промовили слово “мама”. Саме 

тут нас навчали любити і поважати 

українське. Але з часом окремі люди 

втратили почуття патріотизму.. Забувши 

традиції, мову, кривили душею і забува-

ли, виїжджали з України, змінювали 

своє громадянство, стидаючись згадува-

ти своє коріння і стидаючись того, що 

вони українці…  

Українське намагались знищити і 

нав’язати нам іншу мову, релігію, 

традицію. Але ми не здавались!  

Ми продовжували бути українцями 

навіть під катуваннями та загрозою 

смерті. Завжди існували ті люди, котрі 

піднімали українців до боротьби за 

свою гідність, честь, за Україну. 

Великим таким прикладом у ХХІ ст. 

став Євромайдан, котрий об’єднав всіх 

українців від Заходу й до Сходу, з 

Півночі на Південь.  

Гідність нашої країни! 

Ви є щось більш аніж військовики. 

Ви – та незламність, честь. 
Ви – воля українця. 

Чекає дома кожна вас сім’я. 

І ми чекаєм щиро. 

Чекаємо живими. 

Захисників всієї нашої країни. 

Героям Слава! 

Слава Україні!               Савчук Софія 

 
Я великий патріот. Всією душею з нашими кібор-

гами в АТО. Бажаю їм здоров’я і витримки, щоб кулі 

оминали їх.                               Помінчук Микола. 

 

Я справжній патріот  своєї Батьківщини і цим я 

пишаюсь. Я пишаюсь, шо я українець. Я вірю, що ми 

переможемо окупанта. І наша країна стане наймогут-

нішою і квітучою країною в Європі.Заєць Вадим 

 

Патріотизм в країні стрімко виріс. Люди перший 

раз за 23 роки зрозуміли, що вони патріоти своєї краї-

ни. Раніше я не розумів, що таке патріотизм і навіщо 

він країні, в якій люди керуються принципом «Моя 

хата з краю». За цей рік я зрозумів, що своєю країною 

треба дорожити, захищати і просто любити. І те, що 

таку націю не вбити, і не зламати. Область починаєть-

ся з мене, країна починається з нації!      Обухов Ігор 

 

Мої батьки виховали мене патріотом, і в цю тяжку 

годину кожен Українець є патріотом і по-

справжньому вірить в перемогу бійців  України. Ві-

рить в те, що більшість бійців виживе.  

Терещук Роман 

Я вболіваю за свою країну. Я є громадянин Украї-

ни і я вважаю, що це мій обов’язок. Хоч зараз настали 

важкі часи, та не дивлячись на це я вірю в світле 

майбутнє.               Островський Антон 

 

Я – Патріот!  

Бути патріотом – це елементарно і водночас так 

складно. Щодня потрібно доводити свою патріотич-

ність добрими і чесними вчинками. Я – невід’ємна 

частина свого народу, своєї країни.       Шпак Вадим 

 

Я пишаюсь тим, що в нашій країні є дуже багато 

людей, яким не все рівно за свою Батьківщину.  

В нас є багато патріотів, які  захищають свою країну і 

ні в якому разі не віддадуть її ворогу. Я сподіваюсь, 

що ми переможемо, і війни не буде.     Букша Іван 

. 

Я – патріот! 

Я народилась у квітучій і прекрасній країні – Україні. 

Тому щодня я повинна переконувати свою країну в 

тому, що я не дарма звусь українкою. 
Кожен з нас є важливою частинкою своєї рідної землі,  
якщо хтось забуває про це, то слабшає дух України. 

Саме тому ми повинні разом підтримувати свою вітчи-
зну– і тоді вона здолає всі війни і проблеми. 

Савчук Софія 
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