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Цікаво знати 

 

Назва лютий  

закріпилася за мі-

сяцем у кінці XIX 

століття. Місяць, 

що має люту вдачу. 

В лютому характер-

н і  п р о н и з л и -

ві сніговії, колючі 

морози, вітри й пе-

ремети. Про це сві-

дчать і попередні 

назви місяця: кру-

тень, зимобор, кри-

водоріг, межень 

(межа між зимою та

весною).  

Виходить з вересня 2010 року Випуск №21 
Лютий, 2015 року 

Ось і закінчився  І семестр 2014-2015 н. р. Ми відсвяткували 

новорічні свята, добре відпочили на канікулах, а тепер хотілося б 

підвести підсумки навчання за цей період.  

На кінець семестру в школі навчалося 442 дитини. 

 Закінчили І семестр (оцінювалися 356 учнів)  

з такими результатами:  

початковий рівень – 19– 5%; 

середній рівень – 157 – 45 %; 

 достатній рівень – 123—35%; 

 високий рівень – 55 – 15 %. Якісна успішність становить 50 %. 

Не оцінювалися: учні 1 –2 класів; 

Якісна успішність висока у таких класах: 4-А (85 %), 3-А (65%),  

7-А (71%),  5-А (68%), 11-Б (64 %). 

Вітаємо з успішним завершенням І семестру і бажаємо усім уч-

ням школи закінчити ІІ семестр з гарними результатами у 

навчанні. 

Афіша основних шкільних подій на лютий 
 

10 лютого День безпечного Інтернету 

14 лютого Проведення заходів до Дня Святого Ва-
лентина «Любов'ю зігрітий світ». 

16 лютого День вшанування учасників бойових дій 

20-23 лютого Заходи до Міжнародного дня рідної  
мови. 

До 27 лютого Класні години із правового виховання 
на тему «Право кожної дитини – право 
на навчання». 

До 27 лютого Акції «Я досягну успіху без куріння», 
«Тверезість основа життя» 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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Олімпіади у районі майже завершились, триває ІІІ (обласний) етап. В новому навчальному році відкрились 

імена нових «зірочок» на небосхилі наук.   Три призери обласного рівня взійшли на п’єдестал. Ми поспілку-

вались із учнями-призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 

*** 

 

Рибак Ілона - 7-А клас, призер (III місце) ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики  

- В яких олімпіадах ти приймала участь? 
- У Міжнародному конкурсі з української мови іме-
ні П. Яцика та олімпіаді з математики. 
- Завдання були складними? 
-    На районному рівні складніші, ніж на ІІІ етапі. 
- Чи є в тебе мрія? 
- Є! Але поки що це секрет. 
- Що ти хочеш побажати учасникам олімпіад? 
- Не боятись, працелюбства і наснаги! 
 

Інтерв'ю брала Ольга Юрківська 

Філозоп Діана - 6-А клас, призер (III місце) III 
(обласного) етапу ХІV Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П. Яцика  

- В яких олімпіадах ти приймала участь? 

- У Міжнародному конкурсі з української мови імені  

П. Яцика, мовно-літературному ім. Т.Шевченка. 

- Хвилювалась дуже? 

- Та ні. Головне уважно вчитуватись у завдання. 
- Що ти хочеш побажати учасникам олімпіад? 

- Перемоги. 

Інтерв'ю брала Валерія Сергійчук 

Дяченко Марія - 8-А клас, призер (II місце) ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та літератури 
— Маша, тобі подобається брати участь в олімпіа-

дах? 

- Так, звичайно. 

- А що для тебе саме складне в олімпіаді? 

- Напевне, боюсь, що мою думку зрозуміють не-
правильно, тому намагаюсь чітко її сформулюва-

ти. 

- Які в тебе враження після обласної олімпіади? 

- Переживала, але враження в цілому хороші. В 

глибині душі я дуже переживаю за результати. 

Інтерв'ю брала Тетяна Семко 



Історія одного знайомства 

 

 В нас у школі проводилася акція «Лист солдату АТО».  Я написала листа і зробила оберіг. А в листі  

залишила свій номер телефону. Незабаром я побачила пропущений дзвінок від незнайомого абонента. Я за-

телефонувала з маминого телефону. Спочатку був відсутній зв'язок. Згодом я  зателефонувала ще раз,  ви-

явилося, що це дядя Слава із АТО. Спочатку я не знала, що казати, то-

му що була розгублена. Адже це велика честь для мене познайомитися 

із захисником нашої Вітчизни. Я йому сказала, що я дуже рада і бажаю 

йому перемоги. На цьому наша розмова завершилася, тому що він пос-

пішав на пост. 

 Потім я йому ще зателефонувала,  адже я за нього хвилювалася, а та-

кож молилася. Трохи згодом ми почали телефонувати одне одному, 

запитувати як справи. Ось так ми познайомилися з дядею Славою і я 

дуже щаслива, що можу підтримувати його бойовий дух добрим словом. 

  А нещодавно дядя Слава завітав до нас у школу і я змогла поспілкува-

тись з ним особисто і висловити вдячність хороброму захиснику за від-

вагу і мужність. 

Марія Осадча , 6-А клас 
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Що для Вас Україна?  

Таке питання ми задали учням та учителям нашої 

школи. Чи зможете змалювати нашу країну лише трьома 

словами. Адже відповідати потрібно лише щирими поривами 

власного серця. Ось їхні відповіді: 

 Ненька, Батьківщина, домівка - Діана Філозоп, 6-А клас 

 Віра, Надія, Любов — Світлана Василівна 

 Віра, краса, домівка — Надя Гаврилюк, 7-Б клас 

 Батьківщина, Європа, кохання— Настя Долінна, 7-Б  

 Дім, родина, щастя—Гальчинський Денис, 7-А 

 Родина, народ, майбутнє— Раїса Петрівна 

 Добробут, мир, мужність— Світлана Сергіївна 

 Мати, мир, дитина—Юлія Сергіївна  

 Батьківщина, майдан, калина—11-Б  

 Мир, Вітчизна, батьки—Ольга Шевчук, 7-Б  

 Рай, мак, сонце - Юля Корнелюк, 5-А 

 Батьківщина, небо, земля—Маша 

Гільченко, 5-А 

Опитування провели Валерія Сергійчук,  

Тетяна Семко 

15 лютого – День вша-

нування пам'яті воїнів-

афганців та учасників 

бойових дій на терито-

рії інших держав. 

Поставте скибку хліба 
на стакан 
І голови схиліть в скорботі вічній 
За тих, кого убив Афганістан, 

Чиї він душі зранив і скалічив . 

Прапор у зону АТО відправили учні молодших 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайомимо вас із ще однією п'ятикласницю—Юлією Штундер і вашій увазі представляємо   її 

творчий доробок. 

Домашнє вогнище 

Домашнє вогнище гріє всюди 

І в серці завжди дім, сім‘я… 

Хто вірить в себе, той щасливим 

буде, 

А щастя – це мама, тато і сестра 

Усе на світі найрідніше 

Завжди тримаю у душі 

Бо, що є сонечка миліше? 

Й рідніше власної сім‘ї? 

Любити завжди буду щиро, 

Матусю й таточка мого. 

Ми завжди будем жити в мирі - 

У домі вогнища свого. 

 
 

Хочу я погратися 

 
Ранок з півночі встає, сонце з неба сяє, 

І курличуть журавлі, світлий день настане. 

На подвір‘ї ластівки весело співають, 

А маленькі діточки в пісочниці грають. 

Вийшла мама на поріг, вже кличе до хати: 

‗‘Я спекла уже пиріг, і пора вже спати ―. 

А ми діточки малі хочемо погратись, 

І в басейнику новім весело купатись. 

Та матуся підійде, ніжно приголубить, 

І за ручку поведе, бо вона нас любить. 

Поцілує, обійме, пісню заспіває, 

Мамо люба, я тебе ніжно обіймаю. 

Я до неї пригорнусь, щиро поцілую, 

І за неї помолюсь, бо її люблю я. 

. 
 

Вікторія Штундер 

Любі друзі! 

Якщо ви пишете вірші, любите фотогра-

фувати чи маєте інший талант, який хо-

тіли б  продемонструвати на сторінках 

нашої газети, звертайтеся до редакції    

газети. 

Знайомимо вас із ще однією п'ятикласницею—Вікторією Штундер і представляємо   ва-

шій увазі її поетичні рядки 
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 Свято наближається 

 День Святого Валентина, або День всіх зако-

ханих - свято, яке 14 лютого відзначають багато на-

родів по всьому світу. Цей день заквітчаний солод-

кими легендами та оповитий таємничими секрета-

ми кохання. 

 В часи пізнього середньовіччя у Франції та Англії 

житіє Святого Валентина поступово почало оброс-

тати легендами, пов'язаними з таємним вінчанням 

закоханих пар. Згідно з Золотию легендою, в ті да-

лекі й темні часи владний і жорстокий римський ім-

ператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній 

чоловік, не обтяжений дружиною і сім'єю краще бу-

де битися на полі битви на славу кесаря, і заборо-

нив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам - 

виходити заміж за улюблених чоловіків. Валентин 

був звичайним польовим лікарем і священиком, 

який співчував нещасним закоханим і потайки від 

усіх, під покровом ночі освячував шлюб люблячих 

чоловіків і жінок. Незабаром діяльність Святого Ва-

лентина стала відома владі і його посадили в тем-

ницю, засудивши до страти.  

  У результаті,  Святий  познайомився з прек-

расною дочкою наглядача - Юлією. Закоханий свя-

щеник перед смертю написав коханій дівчині зізнан-

ня в палкій любові - валентинку, де розповів про 

своє бажання кохати її вічно, навіть після смерті , 

підписавши її «Твій Валентин». Прочитана вона бу-

ла вже після того, як його стратили, а сама страта 

відбулася 14 лютого 269 року.  

  Згідно з іншою легендою, римський патрицій 

Валентин, який був таємним християнином, звернув 

у нову віру також і своїх слуг, одного разу проводив 

обряд вінчання для двох з них. За доносом або за 

збігом обставин усі троє були затримані вартою. 

Валентин, як особа вищого класу, міг уникнути сме-

рті, але не його слуги. Тоді бажаючи підбадьорити 

приречених одновірців, Валентин пише їм листи у 

вигляді червоних сердець, що означають християн-

ську любов. Послання нареченим повинна була пе-

редати сліпа дівчинка, але несподівано в темниці 

з`явився сам Валентин, який умовив варту відпус-

тити його слуг ,в обмін на його життя. Перед вихо-

дом на арену смерті він передав останній лист, 

освячений вірою і добротою, сліпий дівчинці, яка 

після цього прозріла і стала красунею. 

   Можна зробити висновок навіть із цих двох 

коротких легенд, описаних мною вище, що у найщи-

рішій любові зізнавалися з давніх давен, як коханим 

людям, так і друзям, знайомим, рідним, адже любов 

буває різною і може існувати в найрізноманітніших 

проявах. Найпоширеніші способи вираження почут-

тів – валентинки та прості слова від душі. Тому, за-

купляйте папір, беріть ножиці і робіть валентинки, 

запасайтеся солоденькими пестливими та головне 

– щирими словами. Кожен з тих, кого ви обділите 

своєю увагою в такий особливий день не залишить-

ся байдушжим до вас!  

           Великої вдачі, щирої любові і багато вален-

тинок! Будьте сміливими! 

                                     Аліна Ковальчук , 9 – Б клас. 


