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Осінь у нашій школі була яскравою та незабутньою! 

 Вона вже поступається місцем зимі, яка вже не за горами... 

 Настав час підвести підсумки. 

Всі ви знаєте, що наша школа – найкраща, а наші учні – найактивніші! Тому вашій увазі 

представляється невеличкий список осінніх досягнень нашого шкільного колективу: 

 школа відсвяткувала 50-літній ювілей; 

 наші спортсмени отримали призові місця на спортивних змаганнях; 

 до нас завітали: ляльковий театр, театр ―Теремок‖; 

 шкільна команда КВК зайняла третє місце на районному конкурсі «Обери майбутнє»; 

 ми провели благодійну ярмарку і зібрали чимало коштів на допомогу учасникам АТО; 

 ми посіли призові місця на районних олімпіадах та конкурсах. 

Це лише основні події, які відбулися у нашій школі. Ми плануємо ще багато чого зроби-

ти. 

 Дар'я Бірюченко , 9-Б клас  

Осінній підсумок :) 

 Результати бліц-опитування 
9 листопада у День української писемності та мови ми проведено 
бліц-опитування серед учнів та працівників школи ―Чи знаєш ти 
українську мову‖. 
 Ось його результати: 
 На запитання (малось на увазі День української писемності 

та мови),  який сьогодні день, правильно відповіли 49, не-
правильно- 26 учнів. 

 На запитання, скільки букв в українському алфавіті, прави-
льно відповіли 56, неправильно -19 учнів. 

 На запитання, скільки голосних звуків в українській мові пра-
вильно відповіли 54, неправильно - 21 учень. 

 На запитання, яке з цих двох слів написано правильно: 
священник чи священик,      прави-

льно відповіли 46, неправильно - 

29 учнів. 

Тож бережімо рідну мову, шануй-

мо і розвиваймо, дбаймо про її чи-

стоту і красу. Спілкуймося 

українською. 

Марія Гільченко, 7-Б клас 

 



 

2  7 фактів про голодомор 

 Кожен українець знає, що голодомор в Україні 1932-1933 
років був штучним, що продукти в людей відбирали силою. І трива-
ло це жахіття — 17 місяців… за цей час загинуло близько 4 млн 
чоловік (за деякими оцінками 12 млн). 

Середня тривалість життя українців 1933 р. становила 7,3 року в 
чоловіків і 10,9 – у жінок. 

Навесні 1933-го від голоду вмирали 17 людей щохвилини, 1000 – 
щогодини, майже 25 тисяч – щодня. 

1. Кількість  жертв голодомору  

Скільки людей загинуло від голодомору 1932-1933 років важко сказати, адже СРСР знищували сліди 
своєї жорстокої політики проти українців. Архівні дані про загиблих в цей період часу були або знище-
ні  або сфальсифіковані. Загиблим в результаті голоду в мартиролог масово приписували смерть від 
серцевих хвороб, або від будь-яких інших, не пов’язаних з виснаженням організму. Вже зараз знаходять 
свідоцтва про смерть людей, де вказана неймовірна причина смерті «українець»… В цей час гинули 
цілі сім’ї людей, які на той час були в основному багатодітні (в багатьох було по 10 дітей). Українські 
історики називають різну кількість жертв Голодомору. При цьому прийнято враховувати і потенційна 
кількість не народжених українців. У цьому випадку цифра сягає 12 мільйонів чоловік. Безпосередньо в 
період 1932-1933 років загинуло від 4 до 8 мільйонів чоловік. 

2. Загинуло більше людей, ніж на війні  

У мирні 1932-33 роки українців загинуло більше, ніж у Другій світовій війні (близько 5 мільйонів цивіль-
ного населення). 

3. Оточували і відбирали  

Організатори та виконавці масового вбивства голодом 
у 1932-1933 роках відбирали у селян урожай і худобу, 
без яких люди не могли вижити. Дійшло навіть до того, 
що селянам забороняли покидати місце проживання. 
Всі дороги до міст були перекриті.  Воєнізовані форму-
вання оточували населені пункти, затримували або 
розстрілювали всіх, хто намагався врятуватися від го-
лодної смерті. 

4. Сотні тисяч загиблих дітей 

Більшість загиблих від голодомору — діти! Українці ві-
ком від 6 місяців до 17 років становили близько поло-
вини всіх жертв Голодомору. 

5. «Закон про п’ять колосків» 

 7 серпня 1932 року з’явилася постанова ВЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підпри-
ємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», відома під на-
звою «Закон про п’ять колосків». Розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за «пом’якшуючих 
обставин» — позбавленням волі на строк не менше 10 років. «Законом про п’ять колосків» фактично 
людям було заборонено володіння їжею. За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 000 осіб. 

6. Як вижити? Що їли українці щоб вижити під час голодомору? 

 Голод змусив українських селян порушити найсуворіше харчове табу в традиційному харчуванні — 

вживання м’яса здохлих тварин. Не дотримувались і деяких інших раціональних та ірраціональних за-

борон. Люди ловили котів та собак, ловили журавлів, лелек, чапель, яких в Україні здавна оберігали, а 

їхні гнізда ніколи не руйнували. Відомі факти, коли голодні люди, доведені до відчаю, божеволіли й вда-

вались до канібалізму. Люди їли «хліб», «оладки» і «кашу», зроблені з кропиви та іншого бур’яну. Спо-

живали навіть кінський гній, оскільки там виявлялись цілі зерна пшениці. Видобували з-під снігу жолуді, 

з яких пекли замінник хліба, іноді додаючи трохи висівок чи картопляних лушпайок.  
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Але згодом радянська влада прийняла закон, згідно з яким було заборонено збирати жолуді, яго-

ди, груші…  

Селяни стали споживати мишей, ховрахів, кротів, щурів, їжаків, жаб,птахів, збирали різні личин-
ки, розкопували дощових черв’яків та інших хробаків. Ночами ходили на скотомогильник 
«викопувати коней, телят, що за день із ферми привезли». «Видирали з гнізд галок і варили з них 
суп, а то і так їли. На болоті ловили жаб». Їли шкури тварин. Мололи на борошно кістки, підошви 
із взуття, шкіряні паски, кирзові чоботи і варили з них суп. Готували їжу не тільки з листя дерев, а 
й з кори. Проте такі сурогатні страви погіршували самопочуття людей, викликали захворювання 
на різні кишкові хвороби й призводили до смерті.  

Інформація про отруєння селян надходила звідусіль. Але місцева влада не надавала цьому жод-
ної уваги 

7. Голодомору — акт геноциду  проти  українського народу 

Факт політично організованого Голодомору в Україні визнаний в більш ніж ста державах світу. У 
1988 році Конгрес США офіційно визнав Голодомор 1932-33 рр. актом геноциду проти українсь-
кого народу. Але незважаючи на це, Верховна Рада України лише 28 листопада 2006 р.  визнала 
Голодомор 1932-33 рр. актом геноциду проти українського народу, свідомо організованим сталін-
ським режимом. 

На знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору у суботу 

25 листопада з 16 години приєднуйтесь всією родиною до всеук-

раїнської акції «Засвіти свічку!». 

Із настанням темряви засвітіть і поставте свічку на підвіконня так, щоб 

її було видно знадвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і 

пам’ять про мільйони загублених життів співвітчизників. 

Україна пам’ятає! 

             Світ визнає! 

Ольга Шевчук, 9-Б клас 

 

Джерело: http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-golodomor-v-ukrayini/ Довідник цікавих фактів та корисних 
знань © dovidka.biz.ua 
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       Ми - творчі діти 

 У чудовому 6-Б класі 15 

найталановитіших дітей. Це 

3 дівчинки-красуні та 12 

хлопчиків-соколів. 

У вільний від навчання час 

кожна дитина відвідує різ-

номанітні гуртки і секції: 

‖Cкраббунінг‖, ‖Умілі ручки‖, ‖Ажурне випилювання‖, ‖ Образот-

ворче мистецтво‖та―Конструювання‖. 

  Усі ці роботи представлені на виставці, яка відбулася у  нашо-

му класі. 

Анна Романчук, 6-Б клас 

 

 

 

 

Гімн України складається всього з шести рядків 

Український гімн складається всього з шести рядків, а не чотирьох куплетів і двох приспівів. Другий,  

третій та четвертий куплети гімну, написаного поетом Павлом Чубинським і композитором Михайлом  

Вербицьким, не були затверджені в 2003 році. 

Найкоротша центральна вулиця 

Хрещатик є найкоротшою центральною вулицею столиці в Європі. Починається від Європейської  

площі, проходить через Майдан Незалежності, і закінчується Бессарабською площею. Довжина  

Хрещатика становить 1225 метрів. 

Найглибша станція метро в світі 

Станція метро Арсенальна у Києві є найглибшою в світі - 105,5 метрів. Її побудували в числі перших 

п'яти станцій в столиці України, в безпосередній близькості від будівлі парламенту. 

Всесвітньо відома різдвяна пісня 

"Щедрик" - це різдвяна українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність в музичній  

обробці Миколи Леонтовича, який написав її в 1916 році. Англійською мовою відома під назвою  

"Carol of the Bells".  
Любіть свою унікальну Батьківщину!             

Юлія Ульянівська,  7-Б клас 
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