
 Усі стеж-

ки — від шкільно-

го порога. Поча-

ток усіх професій 

— у шкільному 

класі. Ключ до 

всіх духовних 

багатств світу — у нього, шкільного 

наставника. 

 Це ж бо він, учитель, повів 

нас у світ знань, допоміг обрати з 

тисяч свою дорогу в житті, навчив не 

лише премудрощів шкільних пред-

метів, а й найскладнішої з наук — 

бути людиною. Тому стільки глибо-

ких почуттів у словах «учителю мій», 

які промовляють люди різного віку й 

життєвого досвіду в усіх куточках 

світу. Саме до вчителя спрямовані 

найкращі слова подяки за те, що він 

робить для дітей, для справи вихо-

вання. Поет І. Драч влучно відзна-

чив: 

Нема лихішої роботи, ніж учительсь-

ка, 

Нема виснажливішої роботи, 

Де нерви паляться, мов хмиз сухий, 

Де серце рветься в клекоті і в чаді, 

Але нема щасливішої долі, 

Коли Людина з рук твоїх, Людино, 

Іде у світ, на краплю світ людніє. 

 Це справді благородна мета 
— сьогодні працювати для майбут-
нього, сіяти зерна доброго, світлого, 
щоб зійшли вони в душах молодого 

покоління.  
 Тож вітаємо із святом вас, 
шановні вчителі. 
Бажаємо, щоб ніколи не згасало сві-

тло вашої душі, тепло вашого серця 

до улюбленої професії, а ваші устре-

мління та справи несли у світ лише 

розум, красу, мир і злагоду.  

З повагою випускники 2013 року 
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Шановні вчителі! 

Прийміть щирі і 

теплі вітання з на-

годи вашого 

професійного свя-

та – Дня 

працівників освіти! 

Міцного здоров’я 

Вам, щастя, благо-

получчя, великих 

творчих успіхів і 

невичерпної на-

снаги! 

З повагою 

учнівський коллек-

тив школи 

Виходить з вересня 2010 року 
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Ми навчаємося не для школи, а для життя. 

Сенека Молодший 

 

 

 

Вчителька 
(присвячується Тамарі Петрівні) 

Вчителька рідна наша, 

Ви—сама найкраща. 

Ви ведете біологію і географію,  

Ви мила й красива у нас, 

Ми любимо щиро усі Вас 

За те, що у нас у житті Ви є. 

Ви допожете у скрутну хвилину, 

Не підведете Ви дитину. 

Ви також нас дітей усіх любите 

І кожного з нас приголубите. 

Хоч на вид ви серйозна,  

Ви нас не обманите: 

Ми знаємо—Ви у нас добра! 

Раніш ми були малими 

І слухали не завжди ми. 

Ви за все пробачте нас, 

Ми по-своєму все ж любим Вас. 

І пройшли вже роки, 

Ми вже зовсім не малюки. 

Ми уже 11 клас, 

Який сьогодні вітає  

З Днем учителя Вас. 

 
Марія Руликівська, 11-Б клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший раз у перший клас 
 

Для 40 першокласників широко відкрила двері 1 вересня наша школа. В Країну знань їх поведуть перші 

вчителі: Матвієнко Інна Віталіївна та Яківчук Світлана Леонідівна. Проживши життям класу місяць навчання, прес

-центр шкільної газети “Велика перерва” вирішив взяти у них маленьке інтерв'ю. Ось, що ми дізналися: 

 Чи подобається Вам у школі? 

Так -100% опитаних 

 Які предмети вам подобаються? 

Англійська –20% 

Українська мова—60% 

Математика—30% 

Фізкультура—10% 

 Чи подобається Вам 

учителька? 

Дуже подобається. Інна Віталії-

вна: чуйна, добра, весела, розу-

мна. 

Світлана Леонідівна:  добра, 

ніжна, розумна, смілива. 

 

Особливі побажання нашим 

дорогим першокласникам - ніколи не 

зупиняйтеся на дорозі Знань, вона 

цікава і по-справжньому нескінчен-

на! 

 
Над матеріалом працювала Марія  

Руликівська 

2 

Проба пера 



Цікава зустріч 

 «Подорож до Польші», під такою назвою прой-

шла година спілкування у 6-Б класу, на яку завітала  

випускниця 2013 року, а нині студентка Варшавської 

вищої школи менеджменту, Глущук Наталія. Шестикла-

сники із захопленням переглянули презентацію, озна-

йомилися із визначними історичними пам’ятками Поль-

ші, ―побували‖ у Варшаві, Люблині.  А найбільше сподо-

бався невеликий урок польської мови, який провела 

Наталія.  

Під час спілкування із гостею, нас цікавило як навчаєть-

ся Наталії у Польші, чим вона займається у вільний 

час, як перекладається те, чи інше слово. 

Хочеться подякувати Наташі за приємні хвилини спіл-

кування. Сподіваємось на нові цікаві зустрічі. 

Учениця 6-Б класу Ольга Шевчук  

Екскурсія до музею 

 Нещодавно наш клас відвідав шкільний 

музей. Вчитель історії Алла Михайлівна розповіла 

нам про видатну людину,  повного кавалера орде-

на Слави Тисьменецького Петра Харитоновича, 

який навчався у нашій школі. Ми дізналися про 

його життєвий шлях, про те якою він був люди-

ною. Тепер ми знаємо чому нашій школі було 

присвоєно його ім’я. Нам є тепер з кого братии 

приклад. 

 Всі діти нашого классу з цікавістю слухали 

екскурсовода. 

Учениця 4-А класу Оксана Глущенко 

3 Виходить з 

вересня 2010 року З Днем працівника освіти 

 

Я обираю життя! 

 Що у світі найдорожче? Безперечно, життя. Та чи 
кожен цінує його? Адже за офіційними даними, кожного 
року у світі близько мільйона людей закінчують життя 
самогубством. Серед підлітків суїцид – третя за частотою 
причина смерті. Часто молодь тільки зовні справляє вра-
ження незалежних і самостійних, а насправді вона дуже 
вразлива і болісно реагує на всілякі проблеми та негара-
зди. І, на превеликий жаль, не завжди знаходить підтрим-
ку серед своїх рідних, друзів або дорослих у потрібний 

момент.  

 Учні школи активно включилися у справу збере-
ження людського життя . 20 вересня у школі пройшла 
акція «Я обираю життя». У шкільному фойє учні школи 
голосували «За життя!», обвівши маркером долоню та 
написавши своє ім’я на великому аркуші паперу. А ще 

прикрашали «Дерево життя» (виставлений в коридорі макет дерева), прикріпивши власноруч виготовленні 
листочки. Поряд розміщувалась виставка «Життя видатних людей», де можна було ознайомитись з книгами 

та матеріалами по даній темі.  



 

 

 

 

 

Цікаве про школу 

Слово «школа» походить від грецького слова «сколе», що означає «дозвілля». Таких шкіл, які ми звикли бачити 

зараз, у Стародавній Греції не було. Філософи та їхні учні збирались у вільний час разом і сперечалися з різних 

питань.  

У 1565 р. з'явився перший буквар для навчання дітей, виданий першодрукарем І. Федоровим.  

1 вересня йдуть в школу діти ще 122 країн – вся Америка і Європа. 1 січня навчальний рік починається в 43 краї-

нах. У 16 країнах він починається в березні, а в 10 – в серпні.  

У Японії навчальний рік триває з 1 квітня по 1 березня. Діти відпочивають всього один місяць. Один місяць відпо-

чивають також в Індонезії (у січні) та в Індії (у квітні). У Норвегії та Мозамбіку канікули тривають 2 місяці. В Арген-

тині, Еквадорі, Панамі, Сіднеї учні відпочивають аж 4 місяці.  

У різних країнах існують різні системи оцінки знань учнів. Якщо в Росії, Угорщині і Югославії 5 – найвища оцін-

ка, а 1 – найнижча, то в Чехії все навпаки. У школах Голландії та Румунії ставлять оцінки від 1 до 10. У Франції в 

ліцеях введена 20-бальна шкала оцінювання.  

 У Сіднеї відкрита перша в світі школа англійської мови для папуг та інших пта-

хів, що говорять. Їх навчають вимовляти вітання, жарти і навіть вірші. 

 Острів знань 

 

Чи знаєте ви, що школи різних країн відрізняються не тільки мо-

вою навчання? У всіх них можна помітити безліч особливостей.  

Наприклад: 

 

Школи у Великобританії 

 

Чиновники Великобританії заборонили дітям 11-18 років використовувати сленг в школах. Навіть 

«привіт»/«пока» діти повинні замінити офіційними «доброго ранку»/«до побачення». Під забороною і все розмов-

ні скорочення. Влада вважає допустимим в школах тільки літературну стандартну англійську мову. Обґрунтуван-

ня таким вимогам прості - прагнення поліпшити культуру мовлення та розширити словниковий запас школярів. 

Чиновники запевняють, що це підвищить шанси дітей на працевлаштування і розвиток кар'єри в майбутньому. 

 

 Школи у Франції 

 

Школи у Франції здивують вас своїм яскраво вираженим національним забарвленням. Перші школи для діток - 

це «материнські школи», в яких до загальної початкової освіти готують вже з 2-3 років. З дітьми працюють і педа-

гоги, і психологи. У 5 років всі діти навчаються читанню в обов'язковому порядку. Початкова школа у Франції три-

ває 5 років. Надалі 4 роки діти вчаться в коледжі. А потім 2-3 роки - в ліцеї або старшій школі. На третьому сту-

пені навчання вже вибирається спеціалізація подальшої освіти. Ліцей у Франції закінчують тільки 80% школярів 

через складнощі навчання в ньому. Школи у Франції - одні з кращих освітніх установ в Європі. 

 

Школи у Мексиці 

 

У Мексиці працює програма общинної освіти. Вона створена з ініціативи Національної ради Мексики з розвитку 

освіти за підтримки Міжамериканського банку розвитку. Програма розрахована на мексиканських дітей, які про-

живають у віддалених селах без можливості отримання освіти. В рамках даної програми в якості вчителів-

стажерів в селах селяться на рік або два студенти. Вони дають освіту дітям за скромну платню. Натомість по 

закінченню терміну перебування студенти отримують гранти для продовження освіти. Щороку за цією програ-

мою навчаються близько 300 тис. дітей із 40 тис. населених пунктів. 

 

www.planeta107.zp.ua  

Зматеріалами Інтернет-ресурсів 

Над випуском працювали: Марія Руликівська,    Ольга Шевчук. 

Комп'ютерний набір: Лисюк Артем.  Відповідальна за випуск Лисюк А.В. 


