


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

ОРИГІНАЛ 

Оригінальна газет  а для оригінальних людей!!! 
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Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 



Успішного навчального року,  

дорога наша шкільна родино! 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Привіт нашим постійним шанувальникам і новачкам!!! 

Ми знову повертаємося у ваше життя насиченим вереснево-жовтневим випуском 

«ОРИГІНАЛУ»!  

Щиро віримо у те, що і початок навчального року, і наша газета будуть успішними! 

Реалії сучасного життя ставлять перед нами все більше викликів і запитань. Відповідати на 

них – наше покликання! Тож, впевнено засукавши рукава, набравши нову команду тих, хто хоче 

стати активними й цілеспрямованими журналістами, стартуємо! І вже наступного випуску 

представимо нові обличчя газети! І тих, хто вже більш досвічений))) 

Тепла осінь і яскраве сонечко спонукає до позитивних думок і емоцій. І ми готові вам їх 

дарувати! Тож усі до діла! Ми розпочинаємо! 

Головний редактор Тетяна Середа 

ШКОЛА МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

«ПІЗНАЙКО» 
      З 18 вересня 2021 року щосуботи для діток, які збираються стати першачками у вересні 2022 

року, працює школа майбутніх першокласників "Пізнайко".  

Керівник – Правдюк Людмила Петрівна, кабінет № 111 у корпусі початкової школи. 

   Батьки, які бажають, аби їхні дітки відвідували такі курси і значно поліпшили й полегшили 

підготовку до школи, стали більш комунікабельними, відкритими і вже почали звикати до 

шкільного життя, можуть записатися після 14.00 щодня, звернувшись до Людмили Петрівни 

особисто.  

Заняття відбуваються щосуботи з 10.00 до 12.00.  

Предмети, які є в розкладі занять:  

 Математика і розвиток логічного мислення 

 Навчання грамоти і розвиток мовлення 

 Підготовка руки до письма і розвиток дрібної моторики 

 Англійська мова (Астапенко Вікторія Михайлівна). 

Класними керівниками майбутніх перших класів будуть Прилуцька Людмила Олексіївна та 

Канельська Валентина Миколаївна. 

!!! Заяви до першого класу відповідно до закону будуть прийматися навесні, про що 

обов’язково буде додатково повідомлено на сайті школи!                                     Л.П. Правдюк 

АКТУАЛЬНО ПРО ГОЛОВНЕ 



 

 


 Іще раз про Google Workspace… 

 З вересня 2020 року наша школа перейшла на єдину платформу 

для дистанційного навчання Google Workspace  (в минулому       

G Suite), яка надає можливість забезпечити безперебійний доступ 

до сервісів Google. Одним із таких сервісів є Google Classroom, 

який дозволяє створювати навчальні класи, оцінювати завдання, 

надавати учням зворотній зв'язок, публікувати оголошення і поширювати навчальні матеріали. 

Вчитель може бачити, хто виконав завдання, а хто ще продовжує над ним працювати, читати 

питання і коментарі учнів, а також  проводити уроки синхронно.  

Переваги: Безкоштовність. Хмарні сервіси цих 

компаній надаються навчальним закладам 

безкоштовно. Безпечність. Хмарні сервіси цих 

компаній – одні з найбільш безпечних сайтів 

Інтернету, ймовірність вірусної активності й 

наявності небажаного програмного коду на них 

зведені до мінімуму. Можна впевнено стверджувати, 

що користування цими сервісами не завдасть шкоди 

комп'ютеру чи іншому пристрою, який буде 

використовуватися для виходу в Інтернет. Постійна 

доступність. Розробники Google гарантують 

доступність сервісів упродовж 99,9% часу. Як 

показує досвід, це справді найнадійніші сайти 

Інтернету. Простота та зручність користування. Варто 

відзначити простоту та зручність роботи з даними сервісами.  

 Що ж потрібно для того, аби учень школи зміг отримати 

доступ до даної платформи? 1. Батьки мають надати 

інформаційну згоду на підключення до сервісу 

адміністратору. 2. Отримати логін (акаунт, електронну 

адресу, обліковий запис) та тимчасовий пароль (нагадуємо, 

що тимчасовий пароль діє лише 2 години). 3. Ввести дані до 

сервісів  Google у мобільному телефоні або на 

персональному комп’ютері. 4. Змінити пароль на свій 

власний більш захищений.  Вітаємо: ви в системі! 

Нагадуємо, якщо ви користуєтесь лише мобільним пристроєм, то маєте встановити ще два 

застосунки Google Classroom та  Google Meet. Для персональних комп’ютерів додаткових 

застосунків встановлювати не потрібно, ці сервіси є у ваших облікових записах. 

У разі втрати паролю, облікового запису (аканту, електронної адреси) для 

їх відновлення ви можете звертатися до системних адміністраторів, 

написавши відповідний лист на електронну адресу та зазначивши 

проблему, з якою ви звертаєтесь. Системні адміністратори: Стукало 

Наталія Анатоліївна nataliia.stykalo@gmail.com або Середа Тетяна 

Григорівна tatianas170305@gmail.com.  

 Бажаємо усім нам стати активними користувачами Google Workspace та 

використовувати всі можливості цього сервісу не лише для дистанційного 

навчання, а для успішної реалізації освітнього процесу, оскільки в еру 

новітніх технологій молоде покоління потребує можливості здобувати 

навички та уміння на рівні ХХІ століття.                                          Поради надавала Н.А. Стукало 

 

 

 
УВАГА!!! 

http://school7.ck.ua – адреса шкільного сайту! 
Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, але й 

почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 
 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

mailto:nataliia.stykalo@gmail.com
mailto:tatianas170305@gmail.com
http://school7.ck.ua/


 

 


 

 

 

1-А клас 
 

Школа - це цілий світ, повний радості, 

емоцій і почуттів. Вона об'єднує 

людей бажанням вчитися і пізнавати 

щось нове.  

Немає нічого більш 

дивного, ніж 

опанувати щось 

абсолютно нове... 

Мені шалено 

пощастило з  1-А 

класом, із яким вже 

зріднилася в 2021 

році. Адже всі учні 

такі різні і по-своєму особливі, але в той же 

час нас усіх об'єднує багато спільного. Наш 

клас дружний і веселий, тут кожен допомагає 

один одному. На перервах ми спілкуємося, 

обговорюємо новини та граємо в різні ігри. 

Особливо приємно ділитися новинами на 

початку тижня, оскільки в кожного учня чи 

учениці є що розповісти про вихідні!  

Я дуже люблю своїх діток і сподіваюсь, що 

цей зв'язок залишиться назавжди, навіть після того, як мої першачки стануть випускниками! Отож, 

ми – найкращі! І попереду нас чекає безліч відкриттів!   

Враженнями ділилася В.М. Астапенко,  

класний керівник 1-А класу 

 

ЗНАЙОМТЕСЯ: НАШІ ПЕРШОКЛАСНИКИ 



 

 


1-Б клас 
 

Це мої нові дітки, я їм дуже рада. 

Ось уже два місяці на мене дивляться 

27 пар допитливих оченят, старанно 

виконують всі завдання.  

Які вони?  

Вони дуже різні: завзяті і непосидючі, 

веселі і сміливі, нелукаві, трішки наївні 

і такі беззахисні. 

А ще вони справжні "чомучки", адже їх 

цікавить усе на світі.  

Переконана, що попепеду нас чекають 

маса відкриттів, реальних і віртуальних 

подорожей, досліджень, цікавих 

знахідок. 

Я вірю в їхній талант і здібності.  

 
Враженнями ділилася  

А.І. Колосова,  

класний керівник 1-Б класу 

 

 
 

 



 

 


 

 

 

1 вересня – День знань 
   Так швидко сплинув час літніх канікул і наші невгамовні, веселі, 

дружні, товариські та найкращі учні повернулись до рідної сьомої 

школи. 

   Цього року наша шкільна родина поповнилась 49 першокласниками, 

які переступили 

поріг школи і вже 

стали її 

невід’ємною 

частинкою. Цього 

року шкільний 

дзвоник скликав 

на своє подвір’я 

усю шкільну 

родину, чого нам 

так не вистачало тогоріч… Під час свята 

було піднято державний прапор та усі разом 

заспівали Гімн держави. З вітальним словом 

до усіх присутніх звернувся директор школи 

Юрій Васильович Середа. Під час лінійки 

слово мали першокласники. Вони 

розказували вірші та заспівали свою першу 

шкільну пісню, а учні 11 класу привітали їх 

зі святом та вручили символічні подарунки 

та значки  учнів 7 школи. Свято відбулося, а 

по його завершенню усі пішли на перший 

урок, який був присвячений 30 річниці 

Незалежності нашої неньки-України. В 

кожному класі були проведені цікаві заходи 

та виховні години. А після першого уроку 

учні приступили до освітнього процесу. 

Дуже важко було сидіти на уроках, але 

навчання успішно розпочато і 

сподіваємось, що цей рік буде багатим на 

значні досягнення наших учнів і вчителів. 

Тож успішного навчального року усім нам! 

 

«Спів братів» у школі… 
   Учні 9-А та 11-М класів зустрілися з 

музикантами гурту «Спів братів» — 

українського рок-гурту, створеного              

1 жовтня 2010 року у місті Черкаси. У 

складі гурту чотири рідних брата: Дмитро, 

Артемій, Антоній і Леонтій Осичнюки. 

   Вони – звичайні музиканти, які 10 років 

тому навчалися в нашій школі і ще зовсім 

недавно сиділи за шкільними партами. Їх 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 



 

 


об’єднує не тільки те, що всі четверо – рідні брати, а й безмежна любов до музики, якій вирішили 

віддати нехай не все, та принаймні частину свого життя. 

   І всі кроки братів Осичнюків таки успішні. Їхній гурт переміг на фестивалі молодіжної музики 

«Новий формат»; в листопаді 2013 року брати Осичнюки пройшли до фіналу телевізійного шоу 

«Одна Родина» на телеканалі «Інтер»; у жовтні 2014 року гурт «Спів Братів» до 200-ї річниці 

народження Тараса Шевченка презентував програму «Батьку-Кобзарю»; у лютому 2015 року 

брати переспівали хіти гурту «Бітлз» українською мовою; протягом лютого-квітня 2015 року  

брали участь у шоу «Україна має талант», де стали півфіналістами; у березні 2016 гурт взяв участь 

у Національному фіналі Global Battle Of The Bands, де посіли четверте місце. І це був тільки 

стрімкий початок…. Зараз це чоловіки, які мають власні справи, які об’їздили багато країн,  мають 

власну музичну школу. Вони досягнули своєї мрії….А скільки ще 

попереду!

День із рятівниками 
   У рамках проведення запланованих в Черкаській області й місті 

Черкаси інформаційно-профілактичних заходів “День із 

поліцейським і рятівником” 14 вересня до нашої школи завітали 

представники рятувального підрозділу 23 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України в Черкаській області. 

   Мужні рятівники підготували для наших вихованців цілий спектр 

навчально-розважальних заходів. Діти із задоволенням і захватом 

спостерігали, як працюють різні елементи пожежної машини, що і 

для чого в ній розміщено, як усім цим користуватися і в яких 

ситуаціях доречно використовувати. І не була би розповідь 

рятівників такою цікавою, якби основні елементи пожежної машини 

не можна було би перевірити на собі! Тож діти і фотографувалися в 

кабіні машини, і приміряли справжні дорослі рятувальні костюми з 

повним обмундируванням, і зі справжнього рятувального шлангу 

вчилися поливати дерева (читаємо – гасити пожежу!). Словом, активностей було стільки, що 

навіть ми, дорослі, трішки заздрили школярам))) 

    День пройшов на позитиві, погода радувала теплом і яскравим сонечком, а очі й обличчя 

дітлахів випромінювали захват і щастя! Тож упевнені, що захід удався на славу: наші вихованці не 

лише почули основні теоретичні аспекти безпечного користування вогнем, а й на практиці відчули 

всю серйозність і небезпеку професії рятівника! 

   Тож від імені адміністрації нашої школи і всіх активних вихованців щиро дякуємо керівнику й 

особовому складу  23 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Черкаській області за 

безцінний досвід, яскраві враження й набуті знання і вміння! Принагідно вітаємо усіх рятівників, 

які 17 вересня відзначали своє  професійне свято. Ваша робота важлива, небезпечна, але така 

потрібна! Наснаги вам усім, безпечних умов праці і лише щасливого фіналу після кожного 

виклику 101! 

«Активні парки» і 7-А… 
   За ініціативи Президента України стартувала 

програма фізкультурно-оздоровчих заходів у 

рамках соціального проєкту “Активні парки – 

локація здорової України”. 

   Учні нашої школи відчули перші в Черкасах 

усі плюси і мінуси цього пілотного проєкту. Із 

погодою пощастило, тому семикласники активно 

долучилися до запропонованої програми змагань 

і показали неабияку спритність під час 

виконання поставлених цілей у парку “Сосновий 

бір”. Діти, змагаючись у 2 командах, бігали, 



 

 


стрибали, підтягувалися, віджималися, стрибали зі скакалками, вправно володіли м”ячами, 

хокейними клюшками та іншим спортивним інвентарем.  

   Словом, після уроків активний відпочинок був доречним! 

«Дивосвіт» розпочав роботу… 
   Клуб “Дивосвіт” продовжує активно працювати і цього навчального року. Тож приєднуйтесь до 

активної співпраці та будьте нашими постійними читачами! 

    На першому засіданні клубу діти дізналися багато нового, закріпили знання, поговорили на тему 

,,Озоновий шар‘‘ і вже готові поділитися цікавою інформацією. 

    Озоновий шар – це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що складається з 

особливої форми кисню – озону. Він захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної 

радіації, сприяючи  тим самим збереженню життя на планеті. А більш детальну інформацію ви 

можете прочитати на нашому інформаційному куточку біля каб. 301. 

Олімпійський тиждень 
   Цього року Олімпійський тиждень відбувся під 

гаслом «Здорові діти – здорова нація». 

   Протягом тижня вчителі фізичної культури 

Гончаренко Світлана Миколаївна та Юхимчук 

Сергій Олександрович проводили інформаційні 

хвилинки та змагання серед учнів школи: волейбол 

між збірними командами 10-11 та 8 класів; 

баскетбол між 6 та 9 класами; рухливі ігри на 

свіжому повітрі для 5 класів; стрибки через 

скакалку серед учнів 6-7 класів; стрибки у довжину 

з місця серед учнів 5-9 класів та багато іншого. Діти з задоволенням брали участь у всіх видах 

рухових активностей. 

Зустріч із чемпіоном… 
   У рамках проведення Олімпійського тижня учні 9-А 

класу зустрілися з інтерконтинентальним чемпіоном 

світу з кікбоксингу WAKO серед професіоналів, 

неодноразовим переможцем Кубку світу з кікбоксингу 

WAKO, випускником нашої школи  Романом 

Щербатюком. 

   У ході зустрічі учні дізналися про нелегкий шлях 

спортсмена до сходження на Олімп Слави. Спортсмен 

розповів про себе, про свої спортивні нагороди, про 

переваги цього виду спорту, майстерність й мистецтво 

самовдосконалення, а також наголосив, що завдяки 

спорту досягає успіхів у багатьох інших справах. Під час спілкування 

Роман звертав увагу на загальнолюдські та олімпійські цінності, про які 

учні повинні дізнаватися вже з самого дитинства. 

    Не щодня зустрінеш і поспілкуєшся зі справжнім чемпіоном світу. 

Зичимо Роману подальших успіхів, наснаги у підготовці до майбутніх 

поєдинків, нових яскравих тріумфів. Пишаємося та бажаємо 

подальших перемог.  Дякуємо за привід для гордості! 

Тиждень безпеки дорожнього руху 
   В рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху класні 

керівники 1-11 класів проводили виховні заходи за попередньо 

складеним планом. Так класні керівники 1-4 класів провели тематичні 

хвилинки «Увага! Діти на дорозі». Класні керівники  4-х класів – 

виставку малюнків учнів класу з безпеки дорожнього руху. Класні 



 

 


керівники 2-5 класів опрацювали практично тему «Безпечна дорога додому», разом з учнями 

закріпили навики руху додому через пішохідний міст, адже це єдина безпечна дорога в 

мікрорайоні «Лісовий» від нашого закладу освіти. Вчитель основ здоров’я Макаренко М.В. 

провела цікавий урок із правил дорожнього руху  і навіть відзняла з дітьми відповідні 

відеоролики. Учні 6-8 класів закріпили знання із теми «Учасники дорожнього руху та умови 

безпеки пішоходів», а учні 9-10 класів – із теми «Безпека дорожнього руху – це життя!». На уроках 

із предмету «Захист України» дівчата на практиці відпрацьовували теоретичні знання із надання 

першої домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 

Розглянули, як правильно транспортувати потерпілих у безпечне  місце та яку домедичну 

допомогу надавати в конкретних випадках. А учні 11-М класу створили колаж «Ціна неуваги» та 

опрацювали матеріали про наслідки неуважності пішоходів і до чого вони призводять. 

   Тиждень безпеки дорожнього руху пройшов насичено та цікаво. Сподіваємось, що опрацьований 

матеріал допоможе нашим учням уникнути небезпеки на дорозі.   

Про мир у День миру… 
   У всьому світі щороку відзначається 21 вересня Міжнародний 

день миру. 7-А клас вирішив підійти до обговорення цієї теми 

нестандартно, тому не просто обговорював, що таке мир і як його 

досягти, а трішки пошукав актуальної інформації. Отож, ми всі 

дружно долучилися до обговорення теми «Вимір миру». 

   Діти, аналізуючи ситуацію в країні і світі, відповідаючи на 

насущні питання, обрали власні асоціації до слова «мир». І 

головне питання, на яке ми намагалися знайти відповідь, звучало 

так: «Мир… У чому полягає його цінність для всього світу, для 

країни і для мене особисто?» 

   Вражаючою стала статистика від групи міжнародних експертів, 

які визначили так званий «Глобальний індекс миролюбності» 

(Global Peace Index), який визначається для кожної країни за 23 

критеріями, серед яких кількість воєн, збройних конфліктів і 

терористичних актів, кількість загиблих, рівень політичної 

нестабільності, рівень поваги прав людини тощо. У 2021 році до індексу миролюбності внесено 

163 держави. Україна посідає 143 місце… на жаль… 

    Увесь рейтинг можна переглянути за посиланням: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/ 

   Невід’ємною частиною урочистостей із нагоди Дня миру є церемонія біля Дзвону Миру, що 

встановлений поблизу будівлі ООН у Нью-Йорку. Дзвін прикрашає напис: «Нехай буде мир в 

усьому світі». 

    За традицією проведення Міжнародного дня миру в ООН завершується  хвилиною мовчання на 

знак ушанування пам’яті загиблих у військових конфліктах. Ми з учнями 7-А класу також 

долучилися до хвилини мовчання…   Бережімо мирне життя! 

День учителя  
   Цьогоріч у зв’язку з епідситуацією в країні 

ми не збиралися на гучні святкування, однак 

актив школи не залишив педагогів без 

сюрпризів. В учительській винуватці свята 

протягом дня мали змогу отримувати 

жартівливі передбачення та вітальні листи від 

анонімів (читаємо – вдячних і люблячих учнів 

школи)). А вокальна студія «Злагода» 

підготувала чудове відеопривітання 

улюбленим учителям! Тож робочий день все ж 

таки мав свій святковий настрій! За що і дякуємо дорогим нашим дітям! 

 

https://www.visionofhumanity.org/maps/#/


 

 


 Монети – дітям! 
   Наша школа взяла активну участь у Всеукраїнській акції, організованій 

фондом допомоги онкохворим дітям та їхнім сім’ям в Україні 

“Таблеточки”  “25 давай – дітям допомагай!” 

   Учні, батьки, вчителі збирали  монети номіналом 25 копійок, які вийшли 

з ужитку. Усі класи долучились до акції, але найактивнішими були: 

ІІІ місце 2-Б клас (501 монетка); 11-М клас (339 монет) 

ІІ місце 3-А клас (604 монетки); 5-Б клас (356 монет) 

І місце 1-А клас (848 монет); 7-А клас (447 монет). 

   Усі зібрані в школі монетки було здано в Ошадбанк і перераховано в 

грошовому еквіваленті від нашої школи благодійній організації 

“Таблеточки” у сумі 1431 грн. 50 коп. Дякуємо усім, хто долучився до благодійності.  

РАЗОМ МИ СИЛА! 

Урок доброти 

   4 жовтня відзначають Всесвітній день тварин. Четвертий рік 

поспіль наша школа бере активну участь у Всеукраїнському 

уроці доброти, який організований Благодійним фондом 

допомоги безпритульним тваринам «Щаслива лапа». 

    Класні керівники 1-11 класів провели уроки, присвячені 

гуманному ставленню до тварин. Діти в цікавій формі 

працювали протягом уроку: малювали, писали, розгадували 

ребуси, подорожували віртуальним простором, розв’язували 

завдання за допомогою QR-кодів, переглядали відеоролики, розказували історії та писали казки 

про друзів наших менших. Також біля кожного класу та учительської можна побачити фотосушку 

улюбленців дітей, вчителів та працівників школи. Усіх нас об’єднує любов до тварин і 

сподіваємось, що після таких уроків ніхто з нас не залишить у біді цих маленьких чотирилапих 

друзів. Не будь байдужим – погодуй безпритульну тваринку. 

 Допомога друзям у притулку «ДРУГ» 
   Багато років поспіль наша школа бере активну участь у 

 Всеукраїнській акції «Нарру Гав для Сірка». 

   Суть акції: збір допомоги для мешканців Черкаського 

міського товариства захисту тварин «Друг». Збираємо 

корм, крупи, іграшки, медичні засоби, ганчірки, старі 

вживані речі, старий посуд, повідки, нашийники та багато 

іншого.  Цього року діти були надзвичайно активними і ми 

змогли зібрати: крупи – 113 пакетів; сухий корм – 88 шт.; 

корм в тубусах – 6 шт.; корм в банках – 7 шт.; корм 

вологий – 55 шт.; посуд – 22 одиниці; простирадла – 101 

шт.; одяг та нашийники – 43 шт.; медичні засоби – 19 шт.; 

бинти – 59 шт.; вата – 13 шт.; марля – 13 шт.; крапельниці – 16 шт.; прици – 264 шт. Ми дякуємо 

усій родині нашої школи за небайдужість і допомогу 

друзям нашим меншим. 

Екскурсія до Музею АТО 

   У переддень свята Покрови, Дня захисника і 

зихисниць України учні 2-Б  клас зі своїм класним 

керівником Чумак О. А. відвідали музей АТО.  

    Діти намалювали малюнки для наших захисників, 

підготували смаколики до свята, передали вітання 

воїнам до свята. Екскурсія була пізнавальною і 

цікавою.  

 



 

 


 Екскурсія 9-А у Львів 
   Учні 9-А класу завітали в чудове історичне місто 

Львів. Там вони прослухали екскурсії, які 

розкривають все багатство та вишуканість цього 

міста. 

    Екскурсія «Вулицями старого Львова» дозволила 

оглянути центральну частину Львова. Діти  

побачили центральну площу «Ринок», де розміщено 

45 будинків, кожен із яких має свою історію. В 

одному з них було відкрито першу регулярну 

пошту, в іншому містилося консульство Венеції, ще 

в іншому ставилися своєрідні рекорди. Площа 

«Ринок» була славна колись, славна вона і тепер – 

тут знаходяться популярні заклади, як наприклад, ресторани «Криївка» та «Копальня кави». 

Дорогою до єврейського кварталу навідалися до «Львівської майстерні шоколаду». Минаючи 

Музей зброї, виходимо до Руського кварталу, де нашу увагу привертає комплекс Успенського 

собору (XVI-XVII ст.). Пам’ятники друкарю Івану Федоровичу та художнику Никифору Дровняку 

знаходяться поруч із Домініканським костелом. “Тільки Богу честь і слава”, - сповіщає напис на 

фасаді храму. В Аптеці-музеї придбали унікальні ліки та сувеніри, а біля ресторану «Гасова 

лямпа» присіли за стіл поруч із винахідником Яном Зегом та завітали до  Італійського дворика. 

Оглядаючи Вірменську церкву, пізнаємо історію львівських вірмен. Далі маршрут проліг повз 

величну Римо-католицьку катедру та  унікальну каплицю Боїмів, площу І. Підкови. 

Домініканський собор та маєстатичний комплекс Успенської церкви  не залишили байдужим 

нікого. Потім ми  ознайомились із рештками 

львівських фортифікацій, почули про облоги та 

героїчну оборону міста, про легенди і бувальщини, 

пов’язані зі львівськими євреями та монахами-

бернардинцями, і ще багато цікавого… 

Всесвітній тиждень медійної та 

інформаційної грамотності 
    Протягом тижня у школі проходили заходи в 

рамках  Всесвітнього тижня медійної та 

інформаційної грамотності. 

   Хоча учні були на канікулах, їх активність та зацікавленість до цієї теми була високою. Класні 

керівники синхронно та асинхронно проводили бесіди, інформаційні хвилинки, тестування, показ 

відео, багато цікавих та інтерактивних вправ, які допомогли дітям покращити та закріпити свої 

знання про медіа та інформаційну грамотність, безпеку в Інтернет просторі.  Діти малювали 

малюнки, записували відеоролики, писали вірші та 

створювали інтерактивні цікавинки. До заходів були 

залучені батьки, які проходили онлайн курс «Навчання 

основ медіа грамотності». А учні    10-Ф класу 

відвідали цікавий тренінг в обласній дитячій бібліотеці. 

  Школярі досліджували джерела поширення 

інформації, формували навички критичного мислення, 

вчились відрізняти правдиві новини від фейкових, 

перевіряли тексти на наявність мови ворожнечі, 

дізнались, що ховається за яскравим фото і гучним 

заголовком. За всі правильно виконані завдання 

заробляли медіабакси та наприкінці спробували 

створити справжній медійний продукт.                                     За матеріалами шкільного сайту 

 



 

 


 
 
    Медіаграмотність — сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють людям аналізувати, 

критично оцінювати і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. Окрім того, 

медіаграмотність передбачає вміння розуміти й аналізувати, як медіа функціонують у суспільстві 

та який вплив вони мають. 

   Бути медіаграмотним – означає бути спроможним знайти те, що ми шукаємо, вибрати те, що 

нам потрібно, й визначити, наскільки надійною є ця інформація. Бути медіаграмотним означає 

бути здатним оптимально використовувати відповідну інформацію, зберігаючи її розумно, й 

ділитися нею з іншими. Отож, розпочнемо наше навчання… 

 

Фейки – це щось неправдиве, недостовірне, сфальсифіковане… 

 

Фейкові новини (фейк-ньюз)– це підробка чи імітація новин (маніпулятивне спотворення фактів, 

дезінформація), яку створено з ігноруванням редакційних норм, правил, процесів, прийнятих у 

ЗМІ, для забезпечення відповідності та перевіреності, та яка не витримує жодних, навіть 

поверхневих, перевірок на відповідність та реальність, але, незважаючи на це, має потужний уплив 

на свідомість великої кількості людей. 

 

 

  
  УВАГА!!! 

Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/school7.cherkassy 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

МИ - МЕДІАГРАМОТНІ 


https://www.facebook.com/school7.cherkassy


 

 


Матеріалами ділилися Т.Г. Середа та Н.А. Стукало 



 

 


 
 

Шановні наші виборці! Офіційно оголошуємо про старт передвиборчої кампанії у школі! 

Цього року на посаду Президента школи претендують дві чарівні й непересічні особистості:  

Зав’ялова Поліна (9-А) та Пятіна Дарина (10-Ф). 

 Тож ознайомтеся з деякими особливостями виборчого процесу та приймайте обдумані 

рішення! Дівчата вже почали активно шукати підтримку серед учнів і вчителів школи! 

Успіхів усім! 

ВИТЯГ із Закону «Про вибори Президента школи» 
Стаття 2. Загальне виборче право 

1. Вибори Президента школи є загальними. Право голосу на виборах Президента школи мають учні 

школи, які на день виборів вступили до сьомого класу, та педагогічні працівники Черкаської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області. 

Стаття 9. Право бути обраним 

1. Президентом школи може бути обраний учень школи, який на день виборів досяг віку в 

чотирнадцять років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки зі шкільних предметів та 

володіє державною мовою. 

Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів 

1. Чергові вибори Президента школи відбуваються у третій четвер листопада місяця другого року 

повноважень Президента школи (примітка: цього року це 18.11.2021р.) 

Стаття 24. Порядок складання загальних списків виборців 

3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки один раз. 

Стаття 29. Порядок висування кандидатів від класу 

9. Перелік кандидатів на пост Президента школи, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, класу навчання оприлюднюється у шкільній 

газеті чи інших засобах інформування учасників навчально-виховного процесу.  

10. Зареєстровані кандидати мають рівні права незалежно від порядку висунення. 

Стаття 32. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента школи 

1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента школи у разі: 

1) встановлення наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на зміни чи 

суперечить Конституції України, Законам України, Статутові школи, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи як людини, так і учня; 

2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 51 цього Закону. 

Стаття 33. Строки проведення передвиборної агітації 

2. Передвиборна агітація закінчується о 8 годині останньої середи перед днем виборів. 

Стаття 34. Форми і засоби передвиборної агітації 

1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не 

суперечать Конституції України та законам України, Статуту школи. 

2. Учні школи мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на 

пост Президента школи, ділові та особисті якості кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів. 

Стаття 43. Встановлення результатів виборів Президента школи 

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі підрахованих бюлетенів не пізніш як 

на другий день з дня виборів встановлює результати голосування, про що складає протокол.  

3. Обраним у день виборів Президентом школи вважається кандидат, який одержав на виборах 

більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  

Стаття 45. Офіційне оприлюднення результатів виборів 

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня встановлення результатів виборів 

офіційно оприлюднює результати виборів Президента школи у шкільних ЗМІ з оголошенням прізвища, 

ім'я, по батькові, класу навчання кандидата, що переміг. 

Стаття 46. Набуття повноважень Президентом школи 

2. Новообраний Президент школи набуває повноважень з моменту складення присяги школі на 

урочистій загальношкільній лінійці Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові школи 

посвідчення Президента школи.                                                                Витяг підготувала Т.Г. Середа 

УВАГА! ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ 




 

 


 

 

 

Шановні наші діти! Вже активно почали працювати безкоштовні шкільні 

гуртки! Хто ще вагався, але хотів чимось цікавим займатися, не змінюючи 

локації в місті, ласкаво просимо!  

Нижче подано повний перелік шкільних гуртків із графіком їх роботи! 

Звертайтеся до вчителів і пізнавайте нові обрії!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УВАГА!!! 

Адреса шкільної сторінки  
в You Tube: 

https://www.youtube.com/c/sch
ool7ck  

ЗАПРОШУЄМО НА ГУРТКИ!  

Завантажуйте шкільну газету тут: 

 

https://www.youtube.com/c/school7ck
https://www.youtube.com/c/school7ck


 

 


 

 

Чекліст перед школою: 

що купити та як підготуватися 
Батькам так само нелегко підготуватися до нового 

навчального року, як і їхнім дітям. Бо зібрати дитину в 

школу, особливо першокласника, – завдання, яке коштує 

не лише грошей, а й нервів. Пропонуємо чекліст, що 

допоможе не пропустити нічого важливого і дозволить 

провести свято першого дзвоника зі спокійною душею. 

Дещо корисне в ньому знайдуть і батьки старшокласників. 

Що купити до школи? 
На зборах для батьків майбутніх першачків 

зазвичай озвучують перелік потрібного канцелярського приладдя, зошитів, посібників тощо. 

Купувати їх варто заздалегідь, ще до ажіотажу й черг. До того ж поступові покупки не так вдарять 

по кишені. 

Також треба придбати: 

 одяг ділового стилю; 

 спортивний одяг і кросівки чи кеди (футболку, шорти, спідничку, чешки для уроків 

хореографії); 

 портфель, пенал, рюкзак для змінного одягу; 

 робочі зошити радимо брати за порадою вчителя, щоб усі діти працювали за однаковими 

посібниками; 

 також у пригоді стане невеликий ланч-бокс і (або) термос. Крім основного обіду, дитина 

матиме ще й перекус або зможе випити теплого чаю на перерві. 

   Увага! Взимку швидко сутеніє, обов’язково купіть наліпки на одяг, які світяться у темряві. 

Вони відбивають світло, і в сутінках дитина буде помітна на дорозі. Ця річ потрібна для 

дітей будь-якого віку. 

Якщо дозволяють принципи виховання та фінанси, можна купити дитині недорогий 

телефон або «розумний годинник», щоб завжди бути на звʼязку. Поясніть, що користуватися 

гаджетом слід лише в разі крайньої потреби. Також мобільний телефон знадобиться у разі 

переходу на дистанційний формат навчання. 

                                         Корисні поради батькам 
                                     Порада №1 

Не забувайте відвідувати батьківські збори й спілкуватися з класним керівником. Якщо не 

можете прийти самі, то відрядіть чоловіка, бабусю, дідуся, тітку – але не забувайте, що офіційний 

представник дитини – батьки. 

Спілкуйтеся з іншими батьками в класі – 

разом ви зможете покращити навчальні умови для 

дітей, організувати цікаву поїздку або дозвілля.  

                                     Порада №2 

Відправляючи дитину в перший клас, батьки 

стикаються з серйозною проблемою – як малюк сам 

доїде у громадському транспорті, хто догляне за ним, 

коли він повернеться зі школи? Якщо це актуально 

для вас, напишіть заяву на зарахування дитини до 

групи подовженого дня. Дитина буде під наглядом 

поки його не заберуть батьки. 

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС  



 

 


                                     Порада №3 

Щороку дитина перед школою має проходити медичний огляд. Діти надають довідку 

форми 086 – це комплексні аналізи, які визначають загальний стан здоровʼя. І копію форми 063 – 

календар щеплень. Не відкладайте цю справу на останні перед 1 вересня дні, бо ризикуєте стояти в 

чергах.                                                               

                                                             Підбірку з інтернет-джерел готувала Н.А. Стукало 

                 

Любіть своїх дітей!!! ! 
Не тому що, не через, а просто. От просто так, бо 

вони вибрали вас, бо ви для них космос, та який там 

космос – більше, ви мільйони космосів. Любіть, бо 

вони вас люблять всім своїм величезним серцем, вони 

вас люблять усміхненими і сумними, стомленими і 

бадьорими, злими і добрими. Любіть своїх дітей!!! 

Кажіть дітям, що вони важливі для вас! 

Не тому, що так кажуть психологи, а щоб ваші діти це 

знали, не для чогось, а просто. Просто так, бо вони 

насправді важливі. Може, не всі це розуміють, не всі 

бачать, але вони важливіші за всі оті зустрічі, розмови, писанину і читатину. Кажіть їм про це – 

вони мають знати! 

Дозвольте дітям помилятися! 

Не тому, що так вони більше навчаться, не для того, щоб вони були більш самостійні. Просто  це 

їхнє життя, маленьке, дитяче, але їхнє. У вас своє і помилки у вас свої... Не об'єднуйте, подаруйте 

дитині помилку! 

Прислухайтесь до своїх дітей! 

Не тому, що так треба, чи, може, хтось так сказав. А тому, що їхні проблеми не менш важливі, 

аніж ваші дорослі, і аж ніяк не дрібніші, ніж ваші. І радості їхні не смішні, а справжні, і сльози теж 

найсправжніші. Прислухайтесь до них! 

Не дивіться на дітей зверхньо! 

Не тому, що вони ще маленькі. Тому, що вони теж люди, можливо, в них трохи менше знань із 

алгебри чи геометрії (а може і більше), проте душа їхня не менша, і почуття у них непідробні. 

Спочатку доростіть до їх рівня, а тоді можете доводити вищість. 

Обіймайте своїх дітей! 

Не тому, що це добре, а просто. Просто тому, що вони ростуть так швидко й невпинно, тому що ви 

їхня опора, тил, ви їхня впевненість. Обіймайте їх так, щоб завтра не шкодувати за втраченими 

обіймами. Обіймайте так, щоб відчувати, пам'ятати… 

Не обіцяйте чого не можете! 

Не треба! Обман… він обман для всіх, а надто для дітей. Повірте, вони пам'ятають, що ви 

пообіцяли, вони вірять вам. Вірять так, як не вірить ніхто! Не розбийте довіру – занадто вже вона 

крихка, назад не зібрати! 

Любіть своїх дітей! Не за чемність, слухняність, оцінки, а просто так. Вони вибрали вас, 

пам'ятайте і не розчаруйте їх!!! 

 Стаття за матеріалами Інтернету від Т.Г. Середи 

 
 

 

 
 

 

 



 

 


 

ВЕРЕСЕНЬ 
1 - День знань.  Україна і ще 122 країни починають навчальний 

рік 1 вересня, діти ще 43-х країн йдуть в школу 1 січня, а в 16 

державах початок навчального року припадає на березень. 

Цікаво знати! Першокласники Німеччини  у День Знань 

приходять до школи не з квітами, а з великим різнокольоровим 

пакетом. Цій традиції майже 150 років. Напередодні свята діти 

майструють конусоподібний пакет, в який батьки кладуть 

солодощі та потрібні для навчання речі; вже сидячи за партою, 

першокласники можуть розгорнути яскравий шкільний 

подарунок і подивитися, чим цікавим 

його наповнили батьки.  

3 – День хмарочоса. 

5 – День запізнень.  

6 – День читання книг.  

8 – Міжнародний день грамотності. 

Всеукраїнський перепис населення, показав, що 

в Україні на 2010 рік 91% населення має 

закінчену середню і вищу освіту.  

9 – Міжнародний день краси. 

12 - День українського кіно. Як відомо з 

історії, перше українське кіно зняли в вересні 

1896 року. Містом-родоначальником 

української кінематографії став Харків. Першим 

оператором кіно в Україні був фотограф 

Альфред Федецький. У 1928 році в Україну 

відкрили Київську кінофабрику, яка згодом 

була названа на честь Олександра Довженка.  

17 – День рятувальника України. 

19 –День батька. День народження смайлика  

20 – Міжнародна ніч кажанів. 
21 –Міжнародний день миру. Білий голуб 

миру - один із найбільш впізнаваних символів 

миру. Малюнок намалював знаменитий 

художник Пабло Пікассо в 1949 році. Історія 

показує, що кожні 100-150 років у світі трапляється масштабна війна, в 

яку втягується безліч держав. А конфлікти місцевого масштабу практично ніколи не 

припиняються: невеликі війни, які забирають життя людей, є завжди. Щоразу після таких 

конфліктів людство робить істотний крок назад, тому що доводиться багато відновлювати, а 

не йти вперед. Ось тому Міжнародний день миру, покликаний донести до людей небезпеку 

воєн, дуже важливий  для сучасної людини.  

22 – День партизанської слави. 

23 – День відпочинку.  

27 – Всесвітній день туризму.  

28 – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. 

29 – День друга та подруги. 

30 – День бібліотек.  

 

СВЯТКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ 







ЖОВТЕНЬ 
1 - Міжнародний день музики. Міжнародний день людей похилого віку.  

2 - Всесвітній день посмішки.  

4 - Всесвітній день тварин. Міжнародний день лікаря. 

5 - Всесвітній день вчителя. Всесвітній день 

космосу 

7 – Міжнародний день «В школу пішки або на 

велосипеді». 

11 – Міжнародний день дівчат. 

12 – День Колумба. 

13 - Міжнародний день M&M’S. 

14 - День українського козацтва. Існував у 

запорожців цікавий звичай.  Їхні курені були завжди 

відкриті. Мандрівник чи перехожий може зайти 

туди, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. 

І це навіть якщо господаря немає вдома. Однак 

існувало суворе правило, з куреня нічого не 

виносити, а інакше – покарання. А як хтось знайде 

якусь річ на Січі, прив’язує її до високого стовпа. 

Як за три дні власник не знайдеться, то і річ 

переходить у володіння того, хто її знайшов. 

Покрова Пресвятої Богородиці. День захисника 

та захисниці України.  

15 - Всесвітній день сільських жінок (щорічно). Більше чверті всього 

населення планети становлять сільські жінки. Це свято засноване для того, 

щоб зробити вагомим для всіх той неоціненний внесок, який роблять сільські 

жінки для утримання кожної міської родини та держави в цілому. 

Всесвітній день миття рук.  

16 - День Шефа (День Боса) Офіційно це свято затвердили у 1962 

році в штаті Іллінойс, потім його 

почали святкувати в більшості штатів 

Америки. Головна ідея свята полягає 

у виявленні вдячності працівників 

своєму начальнику за його чесність 

та справедливість. Всесвітній день 

здорового харчування 

18 – Всесвітній день цукерок.  

19 – День кучерявих. День 

написання листа у майбутнє. 

22 - Міжнародний день CAPS 

LOCK. 

25 – Міжнародний день шкільних 

бібліотек. 

26 - День гарбуза. 

27 – День сновидінь. 

28 - День визволення України від 

нацистських загарбників. 

Міжнародний день анімацій.  
31 - Хеллоуїн - переддень Дня всіх 

святих (Самайн), свято, яке відзначається переважно в США. В 

Україні ми святкуємо Велесову ніч!!! 

                                          

                                                                                                                                   

Рубрику веде Т.Г. Середа 







ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

 

ГОВОРИМО 

УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрику веде Т.Г. Середа 

 







ENGLISH AROUND 


 

 

European Day of Languages 2021: 

20 years celebrating linguistic and cultural diversity 
 

Organized by the Council of Europe and the European Union, the 

European Day of Languages (26th September) celebrates linguistic and 

cultural diversity in Europe and the importance of language learning 

worldwide. Since 2001, the European Day of Languages has been held 

every year on 26 September. It aims to encourage Europe’s 800 million 

inhabitants, whatever their age, to learn more languages to help 

intercultural understanding and preserve our heritage. 

Things you might not know about Europe’s languages 

 More than half of Europe is BILINGUAL. 

 Languages have around 50,000 words or more. Typically, native speakers know 15,000 to 20,000 

word families but individual speakers normally use only a few hundred. 

 The mother tongues spoken by most people in Europe are Russian, German, French, English and 

Turkish, in that order.  

 INDO-GERMANIC LANGUAGES derive from an ancient language that existed 4000-5000 years 

ago. Most linguistic ethnologists locate it with human cultures living somewhere in the area of the 

Caspian Sea. From there it spread to Europe and as far as India. 

 The EUROPEAN CHARTER 

FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES of the Council of Europe is the only treaty in the 

world which aims to protect and promote traditional regional and national minorities’ languages. 

 More than 200 FAKE LANGUAGES  have been created for literature and cinema (such as Elvish in 

“Lord of the Rings” and Klingon in “Star Trek”). 

 According to UNESCO, at least of the estimated 6000 languages spoken in 43% the world are 

ENDANGERED! 

 αβγδε 
You may know much more Greek than you think! You are certainly familiar with alpha, beta, delta, 

gamma and perhaps π and . In fact mathematics, astronomy, biology, geography, technology, 

philosophy, not to mention politics, democracy and many more common terms in Europe’s languages 

all have their origins in Greek! 

 

 

 

 

 
Рубрику веде С.М. Кошмай 

Aoccdrnig to a rscheearch sudty , it deosn’t mttaer 

in waht oredr the ltters in a word are; the olny 

iprmoatnt fatcor is taht the frist and lsat ltteres be at 

the rghit pclae. Tihs is bcuseae the huamn mnid 

deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as 

a wlohe. 
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Сьогодні поговоримо про гриби! І не тільки їстівні…. 
Мікологія – цікава наука про гриби. 

 Про це, як ніхто, знають наші шестикласники. 

 Тож сьогодні  трішки лікбезу і для всіх інших))) 

   Відразу звернемося до науки…. 

   Гриби – це окрема група гетеротрофних еукаріотичних організмів, яких на земній кулі нараховують 

від 300 тисяч видів. Їхнє вегетативне тіло – міцелій (грибниця) – складається з окремих ниток, які 

називаються гіфами. Гриби бувають одноклітинними та багатоклітинними. 

    Серед грибів найвідомішими є шапинкові. Відомо понад 100 видів їстівних грибів, але в їжу 

використовують не більше 40. Найбільш відомими є такі: білий гриб, маслюк, підосичник, 

підберезник, рижик, лисичка, сироїжка, опеньок. Гриби дуже часто в народі називають «лісовим 

м’ясом». Це і не дивно. У плодових тілах шапинкових грибів містяться білки, які подібні до м’яса. 

   Прекрасними антисептиками є білий гриб, печериці, дощовик. Витяжку з білого гриба 

використовують як дієвий засіб при обмороженнях. Білі гриби уповільнюють ріст і розвиток ракових 

пухлин. Маслюк застосовують при головному болю, а дощовий їстівний як кровоспинний засіб. Серед 

грибів є й такі, які можна збирати навіть узимку. Ростуть вони на деревах і належать до родини 

Трутовиків. Це чага, або березовий гриб, який має вигляд наросту на березі неправильної форми, 

темного кольору, з дуже розтрісканою поверхнею та вагою до 2 кг і до пів метра завдовжки. Цей гриб 

широко використовується в народній медицині по всьому світові. В аптеках чагу можна придбати у 

вигляді густого екстракту.  

   Серед грибів є також і хижаки. За допомогою певних пристосувань вони вловлюють нематод – 

черв’яків,  які шкодять сільськогосподарським культурам.  

   У ґрунті знаходиться велика кількість мікроскопічних грибів, які разом із бактеріями руйнують 

органічні речовини, підвищують його родючість. В 1 грамі ґрунту їх може бути більше 1 мільйона. А 

от домовий гриб, який оселяється у вологих дерев’яних будинках, за один рік може повністю їх 

зруйнувати. Фітофтора – це гриб,  який паразитує на картоплі та помідорах, а ріжки заражають 

колоски злаків і, потрапляючи в борошно, призводять до тяжких отруєнь людей. 

   До найотруйніших грибів, які можна побачити в лісі, належать мухомори, бліда поганка, несправжні 

лисички та несправжні опеньки. Отруйні речовини грибів діють передусім на нервову систему, 

спричиняють сонливість, судоми, блювоту, болі в шлунку і навіть можуть призвести до смерті. Ці 

гриби ніколи не можна збирати в свій кошик. Але для тварин деякі з них є хорошим протигістамінним 

засобом. 
   Знаннями й досвідом  ділилися Л.П. Кумечко  та В.В. Токова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

Добра і радості бажаєм, 

Здоров'я Вам на всі літа! 

Хай сонце весело Вам сяє 

І квітне в серці доброта! 

Хай світять Вам життєві далі, 

Хай обминає Вас журба! 

Бажаєм Вам на видноколі 

Блаженства, миру і добра! 
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