
 На виконання наказу департа-

менту освіти і науки Київської облдер-

жадміністрації від 13.12.2013 № 405 

«Про вдосконалення роботи з патріо-

тичного виховання в навчальних за-

кладах Київської області» щодня на-

вчальні заняття в усіх загальноосвіт-

ніх навчальних закладах Київської об-

ласті розпочинаються з підняття Дер-

жавного Прапора України та виконан-

ня Державного Гімну України, що ви-

ховує в дітей почуття патріотизму та 

поваги до державних символів країн  
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Стою струнко й урочисто, коли виконую Гімн моєї держави 

У нашого народу на нашій землі глибоке тисячолітнє коріння. Українці, як і інші народи, 
пройшли довгий шлях розвитку, що зафіксувався в усіх сферах життя - культурі, мо-

ві,побуті. Україна може пишатися своєю древньою величною історією. 

 Одним із найбільших свят  для українського народу став день 28 червня 1996року 
- день прийняття Основного закону -  Конституції України. У статті 20 документа записа-
но: «Державними символами України є Прапор України, Герб і Гімн.».  Я часто задуму-
валась , що ж означає Державний Герб і Прапор України?  Ще в початкових класах я 
дізналася,  що прапор складається з двох кольорів: жовтого, як наші золотисті пшеничні 
поля , і синього, як безмежне синє море і небо. А от з гербом, на перший погляд, все за-
плутано, але це не так.  Дехто стверджує, що в Гербі приховано слово «Воля» , якщо 

гарно роздивитися, то, можливо, й так. 

 З нового семестру за-
няття у навчальних закладах 
щодня розпочинаються з 
підняття Державного Прапо-
ра України та виконання Дер-

жавного Гімну України. 

 Я повністю підтримую це запо-
чаткування і навіть думаю, що 
це треба було зробити рані-
ше. Без Державного Гімну і Пра-
пора держави не може існувати, 
тож ставитися до цих святинь  

потрібно шанобливо! 

 

Марина Демчук, 6-А 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/2029-simvoli-natsionalnoji-i-derzhavnoji-velichi


До 200 річчя з дня 

народження Тараса 

Григоровича Шевченка 

С е -
ред тих 
визначних 
діячів, чиї 
серця, по-
мисли, та-
лант спря-
мовані на 
служіння народові, чия душа сповнена високої 
любові до батьківщини, Шевченко по праву за-
ймає почесне місце, бо з таким вогнем у душі за-
хищав свободу і незалежність вітчизни, честь і 
гідність народу. Безсмертне ім’я великого україн-
ського поета і художника Т. Г. Шевченка відоме 
скрізь як ім’я людини, що віддала своє життя бо-
ротьбі за свободу українського народу. 
      Своєю творчістю Т. Г. Шевченко відкрив нову 
епоху в українській літературі, створив чудові 
зразки поезії, які могутньо зазвучали над світом 
як гнівне звинувачення царизмові, як пристрас-
ний заклик до активної боротьби за кращу долю. 
Натхненні поетичні твори Тараса Шевченка – 
неоціненний скарб світової літератури – стали 
надбанням широких народних мас. 

Нині визначні поети інших країн світу 
перекладають на свої рідні мови полум’яні вірші 
українського Кобзаря. Композитори пишуть му-
зику на слова Шевченка, художники малюють 
картини, відтворюючи події з життя й творчості 
поета-художника, виконують ілюстрації до його 
талановитих творів.  

 

Екскурсія до шкільного музею 
 Нещодавно учні нашого класу відвідали шкі-

льний музей. 

 В музеї оформлена постійно діюча експозиція  

«Його Превосходительство академік Тарас Шевченко: 

пам'ять на віки». 

Е к с к у р с о в о д и 

Світлана Гонча-

рук і Карина Жук 

знайомлять учнів 

і учителів із Шев-

ч е н к о м -

художником. Екс-

курсоводи Світ-

лана Гончарук і 

Карина Жук зна-

йомлять учнів і 

учителів із Шев-

ч е н к о м -

художником.  

 Тарас Шевченко здобув освіту в одному з 

найпрестижніших вузів Росії Імператорській Академії 

мистецтв. Шевченко одним із перших художників у Росії був 

удостоєний звання Академіка Гравюри і на той час його 

порівнювали з великим Рембрандтом, хоча він виконав не 

так багато гравюр. Здобувши звання академіка Імператор-

ської Академії мистецтв, Шевченко був прилучений до най-

вищої державної еліти. 

 Більшість експонатів шкільному музею подаровано 

Національним музеєм Тараса Шевченка. Нашій увазі пропо-

нуються факсимільні копії картин, альбомів, книги із автог-

рафами авторів. 

 Ім'я українського пророка, генія слова та академіка 

навічно житиме у пам'яті народній. 

Валерія Сергійчук, 6-Б 

Конкурс декламаторів поезії 
Т.Г.Шевченка  

Поетичне слово Тараса Григоровича Шевченка і нині 
залишається життєдайним джерелом, потужним сти-
мулом творчого натхнення, духовного розвитку кожно-
го українця. У шкільному конкурсі декламаторів 
«Слово, якому звучати вічно» проведеного в рамкам 
відзначення 200-річного ювілею видатного сина україн-
ського народу Т.Г.Шевченка взяли участь 22 учні у 3-х 
вікових категоріях. 
За підсумками журі конкурсу у складі Волохович Л.П., 
Кравчук Л.П., Петриченко О.А., Слободенюк Т.М., пе-
реможцями та конкурсу стали: Онищук Олександр—3-
А клас, Лупащенко Анна—8-А клас, Бойко Анастасія—
9-А 
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http://skvira-school3.at.ua/news/konkurs_deklamatoriv_poezij_t_g_shevchenka/2014-01-29-300
http://skvira-school3.at.ua/news/konkurs_deklamatoriv_poezij_t_g_shevchenka/2014-01-29-300


Ти –  вічний біль, Афганістан, 

  Ти –  наш неспокій. 

    І не злічить глибоких ран 

    В борні жорстокішій 

  І не злічить сліз матерів, дружин, дітей –  

 Не всі вернулися сини із тих ночей… 

 Бабрака Кармаля реальну воєнну підт-
римку. 27 грудня 1979 року були введені десант-
ні частини в Баграм, Кабул та інші великі міста, 
а згодом вони втяглися у бойові дії по всій тери-
торії. Присутність чужоземних військ викликала 
стихійний опір народу. Пік бойових дій припав 
на 1984-1985 роки. Війна тривала дев'ять довгих 

років. 

15 лютого 1989 року останній наш солдат 
був виведений за межі республіки Афганіс-
тан. Цей день і є закінченням афганської 
війни для радянських людей. Закрилася 
остання сторінка героїчного і драматичного 
літопису. Перестали йти похоронки з Канда-

гара і Гардеса, Джелалабада і Кабула.  

 Але Афганістан ще довго буде щемі-
ти в грудях багатьох із нас – загиблих не 

повернути.  

Статистика війни: 

      9,5 тисячі радянських солдатів та офі-

церів повернулося на батьківщину, 

близько 1 тисячі виведено техніки. 
13 тисяч 833 осіб усього вбито й померло 

від ран та хвороб, 
49 тисяч 985 осіб поранено, 
313 осіб пропало безвісти 

669 осіб стало інвалідами, 
понад 200 тисяч осіб нагороджено  

медалями, 
 41 воїн-афганець став героєм Радянсько-

го Союзу (25 присвоєно посмертно). 
Серед нагороджених 110 тисяч солдат і 

сержантів, близько 20 тисяч – прапорщи-
ків, понад 65 тисяч – офіцерів і генералів, 
більше 2,5 тисячі – службовців Радянської 

Армії, у тому числі 1 тисяча 350 жінок. 
УСЬОГО ЧЕРЕЗ Афганістан пройшло 546 

тисяч 255 осіб. 

З України більше 160 тисяч чоловік.   
 
 

Кращі  роботи учасників районної виставки-

конкурсу ―Афганська війна очима дітей “ 
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За матеріалами інтернет-ресурсів  

Марія Руликівська  



Існує багато легенд, пов'язаних з 
ім'ям Святого Валентина, - 
"винуватця" свята всіх закоханих, 
що наближається. 
Одна з них свідчить: християнський 

священик Валентин жив в III столітті і прославився 
тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, не 
дивлячись на заборону римського імператора Юлія 
Клавдія II. Коли таємниця розкрилася, він представ 
перед префектом Риму і був засуджений до мучени-
цької смерті, що і відбулося 14 лютого 269 (270) року. 
 За іншою легендою- тюремник Римського Ім-
ператора попросив християнина Валентина зцілити 
його дочку на ім'я Юлія від сліпоти. Попутно, Вален-
тин учив дитину історії, природним наукам і основам 
християнського вчення. Лікування перервав арешт і 
смертний вирок. Напередодні страти, Валентин пише 
учениці лист з проханням залишатися вірній христи-
янській вірі і вкладає жовтий крокус (за іншою версією 
- порошок шафрану), підписавши послання словами 
"Твій Валентин". Дівчинка настільки сильно захотіла 
побачити квітку і дізнатися, про що написав її друг, 
що... прозріла. Пізніше, вона посадила на могилі Ва-
лентина мигдалеве дерево - символ щирої та вірної 
любові.  
 Даруйте подарки своїй коханій половинці і не 
забувайте про рідних !!! 

Підготувала  Богдана Слободян 
 

Справжні друзі 

 Одного чудесного зимового дня дівчинка На-
стя прогулювалась  містом. Вона купувала валентин-
ки для своїх друзів. Та не все так сталося , як гадало-
ся…. 
Настя впевнено крокувала по сходах, не звертаючи 
увагу на табличку «Слизькі сходи».  І тут …… Настя 
впала, дуже забилась і, мабуть, зламала ногу… Ніхто 
з людей не допоміг, всі йшли наче нічого не бачили. 
 Перемагаючи біль, дістала телефон і  зателе-
фонувала  мамі : 

- Алло , матусю я впала і ,напевне, зламала ногу.. 
- Алло, доню, де ти? - стривожено запитала мама. 
- Мамо, я біля магазину «Фламінго», приїжджай ско-

ріш…. 
  Через хвилину мама була біля магазину, за-
брала доньку  і поїхали в лікарню. 
 Дівчинку обстежили, дійсно у неї була злама-
на нога. Її поклали у лікарню на лікування. Настя була 
дуже сумна. Адже у день Валентина лежати у лікарні 
не дуже хочеться. Дівчині  у голову лізли одні і ті ж 
самі думки, що її ніхто не привітає з Днем Валентина. 
Вона уже зібралася спати і раптом почула стук у вік-

но. 
Визирнула, а там на снігу написано великими буква-
ми «Настя, вітаємо!». А далі стояли друзі і привітно 
махали подрузі. 
 Настя подумки сказала: “Ось, які справжні друзі і 

вони в мене є!!!” 
Ольга Юрківська 

 

 

10-Б клас, 2011 рік 

 
День Святого Валентина 

Зимовий цей день усіх звеселяє. 
Яскраві сердечки  приносить він нам. 

І ми листівки виготовляєм, 
Друзів своїх щиро зі святом вітаєм!!! 

Валентинки 
Красиві валентинки ми у магазинах купуєм, 

Друзям своїм і рідним даруєм. 
А хтось і сам виготовляє , 

У скриньку гарненьку кидає. 
А потім ще й настрій усім піднімає! 

З Днем  Валентина , 
зі святом вітає!!!  

                             Ольга    Юрківська      
        

Легенда про святого Валентина 
 Давним-давно ще за 3 століття до н.е. було 
невелике селище. В тому селищі панувало зло, люди 
сварилися, ворогували між собою. Але був і виняток: 
закохана пара Олена і Павло. В ті часи вони мусили 
приховувати свої стосунки аби їхні сім'ї не почали воро-
жнечі. І жив ще в тому селищі старий священик Вален-
тин. І ось дівчина з хлопцем вирішили одружитися потай 
від батьків.  Прийшли вони до священика і кажуть: 

- Святий отче, одружи нас потай від батьків, бо як 
дізнаються то лихо буде! 

Валентин сказав: 
- Я не маю права відмовляти вам, але й без 

згоди батьків я не можу вас одружити. 
З розчаруванням вони пішли додому, по дорозі 

вирішували що ж їм робити. І все ж вони вирішили 
розповісти все батькам. Стало ще гірше, батьки 
зовсім не випускали їх на вулицю. Минуло багато 
часу і через довгі вмовляння все ж батьки дали 
згоду на одруження. Не гаючи часу Олена та Павло 
чимдуж помчалися до Валентина, але не встигли, бо 
коли пришли вони побачили ледь живого священи-
ка, який перед смертю сказав : 
- Ви світле майбутнє нашого селища. 
З цими словами він помер. Згодом закохані все ж 
таки побралися і народився в них хлопчик, якого 
назвали Валентином в честь священика. 
 Минули роки.  Олена і Павло щасливі сиділи на га-
лявині, біля них бігали уже  їхні онуки. Все було доб-
ре. Вони згадали  слова священика і зрозуміли їх, 
бо відтоді життя в  селищі  стало  кращим.. 

Марина Демчук 

            

      Історія Дня Святого Валентина 

Над випуском працювали: Ольга Шев-

чук, Марія Руликівська, Богдана Слобо-

дян, Марина Демчук, Ольга Юрківська 

Відповідальна за випуск А.В.Лисюк 

 


