
нінг “Комунікативна компетент-
ність”, метою якого був розвиток 
лідерських якостей у кожного з 
нас, показати роль підтримки і 
взаєморозуміння у команді. Заве-
ршальним був флешмоб “ Мова 
єднання”. 

 
Цей день виявився дуже ціка-

вим і пройшов у дружній атмос-
фері. 

Ми зробили висновок, що ліде-
рські якості потрібно у собі роз-
вивати. Та й без взаємодії, взає-
мопідтримки у сучасному  світі 
неможливо себе реалізувати. 

 
Борса Єлизавета,  

10=Б клас 

22 листопада 2017 року делегація 
учнів нашої школи разом з предста-
вниками шкіл району відвідали міс-
то Новоград-Волинський. Нас радо 
зустрів керівник гуртка “Школа 
лідера” місцевого Палацу дитячої 
творчості та самі гуртківці, які про-
вели нам екскурсію містом і розпо-
віли його історію. 

Ми побачили багато цікавих істо-
ричних місць: пам'ятник Чорно-
бильцям, Стіну Героїв, яка встанов-
лена на честь пам’яті загиблих за 
Україну — Героїв Небесної Сотні. 
Також ми відвідали Літературно-
меморіальний музей Лесі Українки. 
Саме у цьому будинку прожила два 
роки сім’я Косачів, повела дитинст-
во Леся Українка. Будинок зберігся, 
не зважаючи на всі війни ХХ сто-
ліття. У 1963 році з нагоди 50-річчя 

пам’яті поетеси у ньому було відкрито 
музей. Нам розповіли про дитинство 
Українки, іі творчість, ми побачили ті 
предмети ужитку, які ще пам'ятають її. 
Документи, фото, книги тих часів, ук-
раїнський віночок зі стрічками і розк-
рита метрична книга, у якій записано 
про народження Лариси Петрівни Ко-
сач, відкрили нам дивний світ життя 
відомої поетеси. 

Після музею ми вирушили до Палацу 
дітей та молоді. Саме тут діти Новог-
рад-Волинського можуть розкрити 
свої здібності і почати вірити у свої 
сили. Учнів та їх керівників зустріли 
гуртківці короваєм та піснею. Тут ми 
відвідали Музей льону та брали участь 
у соціальному театрі. Поряд з актора-
ми ми вирішували конфліктні ситуації 
на сцені. З нами був проведений тре-

Під такою назвою 21 листопада 

пройшла виховна година у 2-Б 

класі. 

13 листопада 2014 року Прези-

дент України Петро Порошенко 

підписав указ про відзначення 21 

листопада Дня Гідності та Свобо-

ди на честь початку цього дня 

двох знаменних і доленосних по-

дій у новітній українській історії: 

Помаранчевої революції 2004 ро-

ку та Революції Гідності 2013 ро-

ку.  Це свято відзначається, щоб у 

скорботі схилити низько голови 

перед пам’яттю людей різного 

віку, яких було вбито у мирний 

час 21 століття. 

   На виховній годині учні розпо-

відали вірші, переглядали відеоро-

лик про Євромайдан та Героїв Не-

бесної Сотні, дарували Україні сердеч-

ка з побажаннями, словесно малювали 

рідний край. 

  Героям Майдану і воїнам-

захисникам, які загинули за світле май-

бутнє України, присвятили хвилину 

мовчання та запалили свічки. 

На виховну годину завітали гості: 

адміністрація школи та праців-

ники бібліотеки, які представили 

нові дитячі книжечки про Героїв 

Небесної Сотні та воїнів АТО. 

Подшивалова Жанна Сергіїв-

на, класний керівник 2-Б класу 

 

Виховний захід До Дня гіднос-

ті та Свободи  був проведений і 

у 6-Б класі (керівник Чиж і.і.) 24 

листопада 2017 року. 

Школа лідерів 

День Гідності та Свободи 
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Будьмо знайомі! 

Без сім’ї немає щастя на Землі! 
Найперше, незабутнє свято 

пройшло в 1-Б класі. Родина, 

сім’я — це найголовніше у жит-

ті кожної людини. У сім’ї ми 

навчаємось любити, поважати, 

шанувати, працювати. У народі 

кажуть: “Без сім’ї немає щастя 

на Землі”. Наше свято — це сві-

дчення любові до своєї сім’ї, 

бажання зробити щось для неї 

приємне. 

У нас в гостях були 19 родин: 

наші мами, тата, бабусі, дідусі та 

багато гостей. “Народилася нова 

родина — родина 1-Б класу. Ра-

дісний спів дітей, вірші, інсценів-

ки, сміх лунали протягом всього 

свята. Діти куштували кашу і 

стали справжніми однокашника-

ми”. Батьки, в свою чергу, дали благословення своїм дітям та пода-

рували коровай. 

   Ніжним і чарівним таночком 

“Мої батьки” та вальсом з батьками 

завершилось свято. Всі отримали 

задоволення та гарний настрій.  

Матяш Марина Андріївна, клас-

ний керівник 1-Б класу 

“Будьмо знайомі!” - так нази-

валось свято, яке пройшло у на-

шому класі. В гарно прибраному 

залі зібралася родина: мами, тата, 

дідусі, бабусі учнів 1-А класу. На 

свято також завітали гості.  

Учні порадували присутніх 

виконанням пісень, веселого тан-

цю. 

  Свято закінчилось побажан-

ням усім родинам сімейного бла-

гополуччя, злагоди, миру, тепла і 

затишку, віри у щасливе майбут-

нє своїх дітей. 

Традиційно в середині листо-

пада у наших першачків відбува-

ється перший вихід на сцену 

школи.  

Туровська Наталія Василівна, кла-

сний керівник 1-А класу  

ня пам’яті безневинно замучених 

голодом та політичними репресія-

Щороку в четверту суботу листо-

пада в Україні вшановують пам’-

ять жертв Голодомору. Запалили 

свічку пам’яті в нашій школі учні 

9-А класу. Ми провели годину-

реквієм, запросивши на неї учнів 8

-Б класу. Розпочали реквієм із за-

палення свічок і хвилиною мов-

чання. Презентували історичні 

матеріали про Голодомор та його 

наслідки. Особливо вразили учнів 

спогади очевидців, фотографії 

голодних дітей та дорослих, зла-

маних голодом та жорстокістю 

влади людей. 

   Активними були всі учні, кожен 

став учасником години вшануван-

ми людей. Кожен зрозумів, що  були 

тяжкі часи, тому треба цінувати те, що 

маємо сьогодні. 

  Озиратися у минуле треба кожному. 

Людина не живе в одному часі, а у 

трьох часових вимірах: у минулому, 

сьогоденні, майбутньому. Дорога в 

майбутнє пролягає через минуле. Треба 

осмислити власне минуле, зрозуміти 

його, бо історія повторюється. І коли 

люди не зроблять сьогодні висновків, 

то вони будуть ходити по колу. Отож, 

озиратися треба, щоб поплакати, бо це 

каяття. А головне — щоб зрозуміти 

помилки і не повторювати їх. З такою 

думкою ми закінчили свою годину спі-

лкування. 

Наумовець Анастасія, 9-А клас 

Дорога в майбутнє пролягає через минуле 



   17 листопада 
до нас завітали 
працівники рай-
онної бібліоте-
ки. Темою на-
шого спілку-
вання став вида-
тний українсь-
кий діяч та поет 
– Андрій Мали-

шко. 

    Саме 17 листопада відзначало-
ся свято до 105 – річчя від дня 
народження А.С. Малишка. Учні 
8-х класів та 7 – А класу зібрали-
ся, щоб дізнатися чимало цікавої 
інформації про Малишка. 

   Бібліотекарі підготували цікаву 
розповідь про життєвий шлях 
поета. Також вони представили 

нам презентацію на тему: «Сонця і 
правди сурмач».  

   Андрій Малишко — ,відомий ук-
раїнський поет, перекладач, літера-
турний критик. Під час Другої сві-
тової війни був військовим корес-
пондентом. Лауреат Шевченківсь-

кої та Державної премій. 

   Працівники бібліотеки запро-
понували нам прослухати відео-
запис про те, як виконували Ніна 
та Антоніна Матвієнко «Пісню 
про рушник», яку написав Анд-
рій Малишко. 

А під кінець ми мали можли-
вість розглянути велику кіль-
кість поетичних збірок, написа-
них Малишком. Гості запросили 
нас брати участь у різних захо-
дах, що проходять в бібліотеці. 
Вони запропонували нам дізна-
тися ще більше цікавої інформа-
ції про поета, взявши книгу в 

бібліотеці. 

Дмитренко Олена, 8-Б клас  

    У Сільви та Осіна є донька 

Кльотільд. Так от, ми з нею справ-

жні екстремали: ми намагалися 

дістатися вершини Ейфелевої вежі. 

   Взагалі французи дуже привітні 

та культурні люди. Вони люблять 

подорожувати на власному авто, 

відвідувати аквапарк, пляж. Весь 

день у них розписаний по годинах. 

  Чесно кажучи, я не думав, що 

потраплю туди ще раз. Та мене Я подорожує у Францію вже тре-

тій рік. Місто, у якому я живу, 

називається Калє. Сім’я Гемоурі 

радо зустрічає мене завжди.  З 

Сільві та Осіном (так звати моїх 

французьких старших друзів) я 

весело проводжу час. Сільві та 

Осін вчать мене французької мо-

ви. Разом ми відвідали багато 

міст. Літом були у Парижі. 

знову моя французька сім’я запросила. 

   Я впевнений, що багато дітей з нашої 

школи хотіли б побувати у Франції. І 

ще я хочу, щоб Сільві та Осін відвідали 

Україну. Я б з радістю показав би їм 

наше прекрасне селище і наші рідні 

краєвиди. 

Тульєв Дмитро, 5-А клас 

Моя подорож до Франції 

Сонця і правди сурмач 

Ми козаки — ми гордість України 
згадали про 

сучасних коза-

ків-воїнів, які 

захищають на-

шу Батьківщину 

у складний час. 

Вітали 

зі свя-

том і 

бажа-

ли міц-

  Українське козацтво вшанову-

ють щорічно 14 жовтня в день 

Покрови Пречистої Богородиці. 

Ми вшановуємо славних україн-

ських козаків, воїнів-захисників 

України. Покровителькою козаків 

завжди вважали Богородицю. Це 

свято також і родинне, бо пов'я-

зане з родинними і сімейними 

цінностями і традиціями. 

Учні 6-А класу провели свято “Ми 

козаки — ми гордість України”.  

Ми розповідали про вже давно 

минулі дні Запорозької Січі, також 

ного козацького здоров’я, 

незламної волі до перемоги 

та патріотичного духу всім 

присутнім. Було проспівано 

багато пісень про козацьку 

шляхетність, відвагу. Прове-

ли маленьку історичну вікто-

рину, виконали український 

танок. 

   Свято було закінчено мудрими сло-

вами: “Хай Бог нам усім допомагає, і 

рідний край оберігає!” 

Расенчук Софія, 6-А клас 



пада. Взагалі, все відбувалося у 

формі змагань між командами 9-А 

та 9-Б класів. Учні 10-Б класу під 

керівництвом В.М.Шпак підготува-

ли захоплюючу святкову програму 

та багато цікавих конкурсів. Од-

ним із них був «Китайський поцілу-

нок», в якому учасники намага-

лись танцювати з яблуком поміж 

лобами. Також команди відповіли, 

Давно вже стало доброю традиці-

єю восени посвячувати наших 

дев’ятикласників у старшоклас-

ники, що і ста-

лось в день 

17-го листо-

на скільки добре вони знають 

свою школу. У конкурсі «Чи знаю я 

своїх учнів?»  класні керівники пе-

ревірили , чи довіряють і розумі-

ють їх підопічні. Ми довідалися про 

художні таланти учасників, вони 

показували сценки, співали, розка-

зували вірші і грали на музичних 

інструментах. 

Впродовж всієї гри велась захоп-

лююча боротьба між класами, але 

врешті-решт перемогла дружба. 

Отже, дев’ятикласники можуть впе-

внено заявляти, що вони вже 

«Старшокласники», так як в них 

відбулась достойна посвята.  

                                                              

Радчук Наталія, 10-Б клас 

Посвята у старшокласники 

Учасники курсів “Практичної журналістики” (керівники: Паль-
ко Наталія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна) та учні  10-Б 
класу (класний керівник: Шпак Валентина Миколаївна)  
Головний редактор:  Саух Богдан 
Художний редактори: Саган Ірина  
Журналісти: Борса Єлизавета, Дмитренко Олена, Расенчук 

Софія, Тульєв Дмитро, Радчук Наталія, Омельченко Володи-
мир 

Думка десятикласника 
 

Цього року в нашій школі відбулися кар-
динальні зміни: із звичайної та пересічної 
будівлі за три місяці шляхом старанної пра-
ці ми отримали яскраву та неповторну шко-
лу. Вона манить своїми барвами, немов би 
закликаючи відвідати шкільні класи, підго-
тувати презентацію до улюбленого уроку, 
послухати розповідь учителя. 
Та змінилася не лише школа, а й учні в 

ній: старшокласники старанно вчаться, ви-
слуховуючи настороги щодо ЗНО, молодші 
школярі радіють цікавим урокам. Ось, на-
приклад,  наш 10-Б клас. Другий рік пос-
піль ми отримуємо відзнаку “Клас року”, і 
досі в нас немає намірів її віддавати. Адже 
гарно навчаємось, беремо участь у спорти-
вних змаганнях, є учасниками шкільного 
гуртка “Мельпомена”, районного гуртка 
“Фігаро” та виступаємо на шкільній та 
районній сценах. Наші учні—переможці 
шкільних та районних олімпіад з українсь-
кої та російської мов, історії, біології та 
хімії, математики. Наш клас невпинно відс-
тоює честь школи, а наступного року ми як 
випускники прикладемо всі зусилля, щоб 
останній рік навчання запам’ятався медаля-
ми, нагородами, кубками. 

Омельченко Володимир, 10-Б клас 


