
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

   

 

Природа радістю чарує,  

Знов розпустилися бруньки.  

Зеленим одягом милує,  

Біжать до річечки струмки.  

  

І іншим стало синє небо,  

І час кохання настає!  

Бо править Весна-Королева,  

Розквітне щастя знов моє.  

  

І посміхнеться сонце тепле,  

І ніжний спів в душі луна.  

Пишаєшся красою, земле,  

Бо вже крокує скрізь ВЕСНА…  

ОРИГІНАЛ 

Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 
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Наші вітання  
квітневим іменниникам: 

Величко Тетяні Василівні – 05. 04 

Небогатих Наталії Василівні –09.04 
Правдюк Людмилі Петрівні – 10.04 

Чаус Ірині Андріївні – 17.04 

Плакасовій Ганні Сергіївні – 20.04 

Ткаченко Юлії Олександрівні – 27.04 

Найщиріші вітання головному чоловіку  
нашої школи, нашому незмінному та 

незамінному, найкращому у світі директору  
Середі Юрію Васильовичу – 28.04 

Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки, 

Не сумуйте, гордіться літами, 
Бо немарно прожиті вони. 

Як для Вас - то прожито ще мало, 
Доживіть хоч принаймні до ста, 
Щоб усюди Вас щастя стрічало, 

А для горя щоб час не настав. 
Бажаємо Вам життя прожити 

Без сліз, без горя, без біди. 
Нехай воно щасливим буде 
Сьогодні, завтра і завжди! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Квітневий привіт усім поціновувачам шкільного «ОРИГІНАЛУ»! 

Весна вже наповну дихнула теплом і зеленню, з теплих країв вертаються птахи! По всій країні 

активно взялися за прибирання і  озеленення територій, масові суботники вселяють надію на 

чисті зони відпочинку й затишні двори, а дітлашню вже годі докликатися додому ввечері… Тож і 

ми з новими силами і піднесеним настроєм пропонуємо усім своє чергове «дітище» - квітневий 

випуск газети. На її сторінках почитаємо вірші наших вчителів, згадаємо останні шкільні новини 

й перемоги, вчергове спробуємо переосмислити сумні події Чорнобильської трагедії, почнемо 

активно готуватися до Великодня, пригадаємо найвизначніші свята і події квітневого календаря, 

проаналізуємо, що корисно читати і дивитися дітям, повторимо правила дорожнього руху  для 

велосипедистів, потанцюємо і пограємо у футбол… А ще… Ні! Краще самі розгорніть газету і 

дізнайтеся про все найцікавіше першими! Цікавого перегляду і з прийдешнім Великоднем! 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 
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Сьогоднішня наша розмова з жінкою креативною, активною, 

цілеспрямованою, вчителем біоголії,  

класним керівником 6-А класу, шкільною поетесою –  

Людмилою Павлівною Кумечко. Приєднуйтеся!                                                         

 Доброго дня, Людмило Павлівно! Дозвольте з Вами 

поспілкуватися як із талановитою вчителькою, яка завжди все 

встигає. Як вдається поєднувати класне керівництво і 

викладання декількох предметів? 

 Чесно кажучи, у школі необхідно днювати й ночувати. Я йду додому 

тільки тоді, коли приходить шкільний сторож. До того ж, працюю з 

дітками на перервах. Думаю також, що для цього необхідне незриме 

бажання працювати, бо без нього нічого не буде. 

 Ну і ряд стандартних питань… Якщо повернутися в дитинство, який був Ваш 

найулюбленіший предмет? Біологія, мабуть? 

 Так. Найулюбленішими предметами були біологія й хімія. 

 Що Вас надихнуло стати вчителем? 

 Мені дуже подобалася моя вчителька з біології не тільки як професіонал у своїй справі, а й як 

людина. Також моя мама працювала в освітній сфері. Мені здавалося, що це надзвичайно 

романтично, зокрема в дитинстві залишилася під враженням від головного героя, вчителя, з 

фільму «Весна на зарічній вулиці». Це також наклало свій відбиток. 

 А як Ви потрапили в нашу школу? Давно тут працюєте? Чи комфортно у цьому 

колективі? 

 Працюю тут з 1995 року. Шикарна школа, адміністрація й колектив. Потрапила сюди завдяки 

тому, що звільнилося місце вчителя валеології.   Раніше було багато класів, багато вчителів 

біології, тому перші 2 роки я викладала валеологію. У колективі я почуваюся надзвичайно 

комфортно, дуже ціную й поважаю своїх колег. Вважаю, що в нашій школі один із найкращих 

колективів по школах у місті. 

 Якщо проаналізувати, за останні роки маєте чимало переможців олімпіад у місті. Які 

емоції відчуваєте, коли Ваші учні отримують перемоги на олімпіадах з біології? Чи важко 

готувати конкурсантів? 

 По-перше, наші дітки талановиті від народження. По-друге, вони самі прагнуть навчатися, тому 

до олімпіад готувати неважко. Відчуваю за них гордість і пропоную вступати  в майбутньому 

на природничі факультети найкращих вузів країни. 

 А як, за Вашим учительським рецептом, заохотити дитину взяти участь в якомусь 

предметному конкурсі? Адже це додатковий особистий час для підготовки, менше 

відпочинку після школи, у вихідні. Не кожен школяр на таке погодиться! ))) 

 Потрібно, аби конкурс був цікавий насамперед для дитини. Для молодших школярів або 

середньої ланки мають значення призи.  

 Знаємо, що у квітні безліч свят, які стосуються природничих наук: День довкілля, птахів, 

пролісків, Міжнародний день Землі. Чи будемо щось організовувати в школі? 

 Так. У нас з 18 по 22 квітня буде проходити тиждень біології та екології. У мене вже в 

«сирому» варіанті є програма тижня, яка абсолютно відрізняється від попередніх років. Так, 

наприклад, в понеділок буде день висот та глибин, а в п’ятницю день весняного настрою! 

 У школі також працює «Екологічний клуб». Коли і як він з’явився? Чим ви там 

займаєтеся? Що досліджуєте? 

 Спочатку це було як поглиблення інтересу в учнів до вивчення біології та природознавства. 

Займаються дітки за бажанням. Зараз це орієнтовано на середню ланку учнів - 6, 7 класи. І чим 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 
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ми займаємося? Проводимо різні досліди, як от вплив ароматів на організм людини, із яких 

фруктів найсолодше варення і т.д.  

 Поділіться планами на майбутнє: що нового і грандіозного Ви вже придумали та прагнете 

втілити в життя? 

 Хочу, щоб у випускників, які в цьому році випускаються і планують здавати біологію та 

вступати на природничі факультети, все вдалося. І це, напевне, найбільш грандіозні плани, які в 

мене є на теперішньому етапі. І хотілось би, щоб діти говорили про нашу школу тільки з 

вдячністю. Коли випускники не забувають рідну школу навіть 

після 9-ти років навчання, то це велика похвала для вчителя! 

 Знаємо, що  Ви керуєте шостим класом. Чи важко це? 

Часто організовуєте класні свята? Охарактеризуйте свій 

клас: які вони, сучасні діти?   

 Коли я заходжу у свій 6-А, з’являється відчуття, що я 

потрапила в саме серце вулкану. Постійно відбуваються якісь 

зміни, рух, але зверху видніється сонечко, тому сподіваємося 

на позитивне майбутнє. Діти дуже активні, талановиті, в 

майбутньому, я думаю, це буде один із кращих класів у школі. 

Класні свята організовуємо не так часто, як хотілося, адже поки що не дозволяє навантаження 

учнів, проте основні свята обов’язково плануємо. 

 Проведіть паралелі з усіма своїми випускними класами: як змінюються сучасні школярі? 

Чого їм бракує? Чим пересичені теперішні вихованці? 

 Відповідальності і самодисципліни їм бракує. Раніше діти організовувалися самі краще і не 

потрібно було якось такого тотального контролю, їх більше цікавило спілкування один з одним, 

ніж комп’ютери, гаджети і т.д. 

 Це не секрет, що Ви на дозвіллі пишете вірші. Кому їх присвячуєте? Що треба, щоб вчасно 

прийшла Муза? 

 Для того, щоб присвятити комусь вірш, необхідно, аби я поважала цю людину. Зазвичай я пишу 

вірші рідним та дуже хорошим друзям. І це схоже більше на такі дружні шаржі. 

 І, насамкінець, як людина творча, «покритикуйте» нашу шкільну газету: чого не вистачає, 

що читаєте із захопленням? А що порадите?  

 Для читачів газети я знайшла Музу та вирішила присвятити віршик! ))) 

 
Мої дописувачі любі, 

Розкажу я вам усім, 

Що найкраще шкільне життя 

Проходить в школі №7. 

Професійні, мудрі й класні 

Вчителі працюють тут. 

Всі свої знання й любов 

Вони дітям віддають. 

Сьома школа всім бажаючим 

Допомагає розвиватись. 

І закликає на планшетах 

По півдня учнів не гратись. 

Адже повноцінно в нас працюють 

Спортивні секції й гуртки. 

І відвідують їх наші  

Малюки і «старшаки». 

«Оригінал» - шкільна газета! 

Всі висвітлює новини: 

Як свята шкільні проходять 

І наповнені чим днини. 

Допитливі, різносторонні, творчі 

Її учні видають, 

Щоб змогли про сьому школу 

Черкащани всі почуть. 

Колективу побажаю 

Нових, цікавих, добрих справ, 

З кожним випуском щоб кращим 

Ставав шкільний «Оригінал»! 

Р.S. Від автора! Оскільки «ОРИГІНАЛ» також 

отримав поетичне вітання від Людмили 

Павлівни, пишаємося, що нас також 

поважають!!! Намагаємося «тримати марку»!!!) 

Розмову вела Дарина Дереза 
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Семінар заступників-виховників 

  1 березня школа радо зустрічала учасників 

міського семінару заступників директорів шкіл з 

виховної роботи. Адміністрація школи під час 

семінару ділилася досвідом роботи з теми: 

«Інноваційні підходи до співпраці школи та сім’ї 

як умова підвищення результативності 

запобігання правопорушень серед школярів».  

На заході виспупили директор школи Середа      

Ю.В., методист міського методичного кабінету 

Деркач  Л.М., яка представила голову 

Благодійного фонду « З вірою в себе» Альону 

Вербицьку. Вона презентувала книгу  

видавництва ЦДО МО України «Народна армія» 

«Вклоняємось доземно Українському солдату».  

Українець І. К. більш детально ознайомила 

усіх учасників з темою семінару. З інформацією 

про співпрацю школи та мікрорайону 

«Луначарський» також виступив депутат 

Черкаської міської ради, голова комітету 

самоорганізації мікрорайону «Луначарський» 

Зоря Р. С.  Продовжила семінар Войцях Т.В., 

завідуюча обласного центру практичної 

психології та соціальної роботи КПЧОІПОПП, 

яка провела лекційне та практичне заняття з теми 

«Медіація – інноваційний підхід до вирішення 

міжособистісних конфліктів». 

Також учасники семінару взяли участь у 

майстер-класі з виготовлення вітальних листівок 

до Великодня, який проводила вчитель 

англійської мови Кошмай С. М. Також учасники 

семінару переглянули виставку творчих робіт 

учнів, батьків, вчителів та випускників школи, а 

наприкінці у актовій залі переглянули виступи 

шкільних гуртків: соціально-психологічного 

театру «МІД» (Фесун С.Є.), студії танцю 

«Веселка» (Резніченко Л.О.) та вокальної студії 

«Злагода» (Донець В.С.). 

Дякуємо усім учасникам семінару за позитивні 

відгуки у роботі школи! 

Зі святом матусі і бабусі…. 

У дні весняного 

пробудження 

вшановують жінку! 

Зі святом весни й 

жінок привітали 

учні 4-А класу 

своїх найрідніших, 

наймиліших мам і 

бабусь. 

Діти читали вірші, співали пісень, показували 

сценки. У це прекрасне свято від усієї душі 

четверокласники бажали щастя, любові, добра, 

успіхів, вічної молодості і краси. Мами і бабусі 

висловили щиру подяку своїм дітям за теплі 

слова на цьому родинному святі! 

З 8 Березня, любі жінки! 

4 березня учні школи вітали усіх працівників 

жіночої статі зі святом 8 Березня.  Солодкі 

передбачення-сюрпризи чекали на чарівну 

половину нашої школи! Солодощі та мелодії під 

гітару піднімали святковий настрій, а на великій 

перерві учителі, обслуговуючий персонал школи, 

учні та батьки могли отримати вітання від 

директора школи Ю.В. Середи та учасників 

вокальної студії «Злагода» та студії танцю 

«Веселка» під час невеличкої концертної 

програми. 

4-Б відвідав Київ… 

Учні 4-Б класу 

з’їздили на екскурсію 

до Києва. Під час 

захопливої подорожі 

відвідали Музей води, 

де дізнались, який шлях 

проходить вода, доки не 

потрапить до чашки чаю, почули про історію 

створення та еволюцію водогону, подивилися, на 

що здатна вода і, на останок, взяли участь у шоу 

мильних бульбашок. 

У музеї історії Києва переглянули виставку 

картин на біблійні сюжети художника Ройтмана, 

прослухали цікаву розповідь про історію столиці 

України, побачили предмети побуту, якими 

користувалися багато років і навіть століть тому 

люди, що жили у Києві. Також екскурсантам 

пощастило стати свідками зйомки програми 

“Караоке на майдані”, погуляти Хрещатиком, 

покататися у метро та помилуватися цвітінням 

азалій і орхідей у ботанічному саду.  

Але найбільше дітей вразило відвідування 

місць трагічних подій у серці нашої країни – алеї 

Героїв Небесної Сотні, які загинули захищаючи 

свободу і незалежність 

нашої країни. 

8 березня в 10-М… 

Свято продовжується…  

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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Хлопці 10-М класу вітали своїх однокласниць 

з Міжнародним жіночим днем. Під час веселощів 

дівчата змогли спробувати себе як  у 

притаманних їм ролях, так і в нових амплуа:  

візажисти, господарки, побувати в різних 

сімейних ситуаціях і спробувати знайти вихід 

зі складних ситуацій… 

Хлопці, тим часом, уявляли себе в ролі 

чарівної жіночої статі: біля дзеркала розглядали і 

хвалили себе. Святкування пройшло на веселій 

ноті з безліччю різноманітних конкурсів і жартів, 

які не давали сумувати жодному. Свято 

закінчилося традиційним чаюванням зі 

смачнющою піцою. 

Родинне свято в 5-А класі…. 

В 5-А класі дуже 

цікаво пройшло 

родинне свято, 

приурочене матусям і 

прекрасним дівчаткам. 

Хлопчики показали 

свої кулінарні 

здібності, порадували 

цікавими конкурсами. Дуже активними на цьому 

святі були і батьки. Всі залишилися 

задоволеними! 

Майстер-клас “Шкільне жабо” 

На базі школи 

відбувся майстер-клас 

вчителя обслуговуючої 

праці Байдак Т.В., яка 

запропонувала своїм 

колегам-вчителям 

черкаських шкіл 

виготовити шкільне 

жабо для учасниць вокальної студії «Злагода». 

Слово Тараса Шевченка ожило знову… 

Минають роки і сторіччя, відходять у небуття 

покоління людей, змінюються їхні звичаї, 

вірування та погляди, а великі мистецькі 

надбання залишаються, надовго переживають 

своїх творців, по-новому розмовляють із новим 

віком. До таких скарбів світового значення 

належить і творіння великого поета українського 

народу Тараса Григоровича Шевченка. Слово 

Кобзаря ожило знову на уроках в 5-Б, 6-А, 6-Б, 8-

А класах завдяки студенткам ЧНУ                        

ім. Б. Хмельницького, які проходили практику в 

нашій школі в ролі учителів української мови та 

літератури на уроках Черкащенко Н.Г. 

Масляна в 2-Б… 

Учні 2-Б класу святкували щедре свято 

Масляної. Пісні веселі співали, в цікаві й смішні 

ігри грали. Казку “Зайчикова хатка” інсценували. 

Млинцями смачними всіх пригощали. Миру, 

здоров’я рідним і близьким бажали. Наприкінці 

свята провели невеличку фотосесію з батьками і 

бабусями. А після, у шкільній їдальні, 

ласували смачними млинцями та варениками. 

Свято відбулося на славу! 

День Святого Патрика 

17 березня учні нашої школи  відзначали день 

cвятого Патрика. І хоча він – святий покровитель 

Ірландії, та чому б нам не скористатися чудовою 

нагодою дізнатися щось нове та повеселитися! 

Пошуки трилисника кислиці, рослини-символу 

Ірландії, увінчалися успіхом у кабінеті біології, а 

декому навіть пощастило знайти чотирилистник 

собі на удачу. 

         Учні молодшої школи разом зі своїми 

вчителями англійської мови О. О. Єрохіною та    

Л. А. Щербатюк із задоволенням співали пісні, 

щоправда, не ірландською, а англійською мовою 

та танцювали танок лепрекона. Потім всі разом 

малювали, розфарбовували і вирізали 

чотирилисники – символ удачі та клеїли їх на свої 

зошити. А учні 4-Б класу (вчитель Л.А. 

Щербатюк) провели St. Patrick’s Party, Під час 

цього заходу діти  влаштували виставку своїх 

малюнків і добре повеселились, розмотуючи 

клубок зеленої пряжі та бажаючи один одному 

«ірландського щастя». 

         Учні середньої школи та старшокласники 

читали ірландські побажання, якими були 

прикрашені двері кожного класу. (Ірландців з 

давніх-давен вважають умілими майстрами 

побажань.) Тож старшокласники демонстрували 

своє володіння не лише англійською, а й рідною 

мовою, перекладаючи побажання  українською 

мовою. А ще учні 6-8-их  класів із завзяттям 

брали участь у пошуковому квесті. Учні 7-х 

класів переглянули презентацію про традиції 

святкування дня cв. Патрика та шукали слова, 

пов’язані з символами цього дня, які були 

заховані у кросворді. Розв’язували тематичні 

кросворди й учні 5-х класів. 

Вареники від 4-Б 

Учні 4-Б кл. вирішили 

присвятити суботній 

ранок традиційному 

зайняттю кожного 

справжнього українця: 
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ліпленню та поїданню ВАРЕНИКІВ. 

У веселій компанії, під керівництвом 

вправного професійного кухаря з кафе 

«ВАРЕНИЧНА», що по вул. Лазарєва, діти 

навчилися, як правильно ліпити різні види 

вареників, як готувати тісто, якою може бути 

начинка та інші секретні інгредієнти вареників. 

Ліпили разом смачні вареники, розмовляли, 

жартували й навіть Шевченка декламували. Та 

найцікавіша і найприємніша частина майстер 

класу -  це, безперечно, дегустація! Приємно й 

смачно було куштувати свої кулінарні витвори! 

День відкритих дверей в ЧПЛ 

Учні 10-11 класів відвідали День відкритих 

дверей у Черкаському професійному ліцеї. 

 Пройшли екскурсією навчальними аудиторіями, 

ознайомилися з професіями, яких навчають в 

ліцеї: монтажник систем утеплення фасадів, 

муляр, електрозварник, лицювальник-плиточник, 

електромонтажник та багато інших. 

Після перегляду та знайомства з роботою та 

структурою ліцею усіх  пригостили смачними 

булочками з чаєм та запросили на яскравий та 

веселий концерт, який демонстрували вихованці 

навчального закладу. 

День книги…. 

Книга… Хто не був 

зачарований нею, хто не згадує 

її, як своє чисте, прозоре 

дитинство, свою горду юність, 

своє бажання бути красивими і 

ніжними, сильними і 

хоробрими? Тому до учнів 7-А, 

6-А та 6-Б класів на уроки 

української літератури вчителя Черкащенко Н. Г. 

завітали наші добрі друзі – бібліотекарі зі 

шкільної бібліотеки (Людмила Оксентіївна) та 

обласної дитячої бібліотеки (Ірина Іванівна), щоб 

долучити книгу до дитячого серця, а серце – до 

народу. 

День поезії 

День поезії ми святкуємо кожного року 21 

березня.  Учні 7-А та 6-Б класів і учитель 

української мови та літератури Черкащенко Н.Г. 

ділилися своїми думками з учнями школи щодо 

поезії та висловлювали свої почуття і емоції. 

Турнір з боулінгу 

відбувся! 

23 березня учні 

школи взяли участь у 

шкільному турнірі з 

боулінгу Junior School Bult, який ПриватБанк 

разом з Lucky Strike ТРЦ «Любава» організував 

для шкіл міста Черкаси. 

Нашу школу представляли 24 учасники, які 

були поділені на команди і кожна команда 

запекло грала до досягнення найкращого 

результату.  За результатами гри: 

1 місце – команда «Фенікс»; 

2 місце – команда «Шторм»; 

3 місце – команда «Супер»; 

4 місце – команда «Джокери»; 

5 місце – команда «Фортуна». 

Загальне командне місце – 55,980. 

Усі учасники гри отримали призи від 

клубу”Lucky Strike”! 

День поезії 3-А класу 

Учні 3-А класу з учителем Ділягіною Р.О. 

підготували усний журнал. Зі сторінок цього 

журналу учні 1-2 класів познайомилися з життям 

і творчістю Т.Г. Шевченка, почули пісні, 

покладені на вірші поета. Діти декламували 

вірші, показували сценки з життя Т.Г. Шевченка.  

Конкурс «Захалявна книжечка» 

Підведені підсумки 

шкільного конкурсу 

«Захалявна книжечка». 

Комісія працювала 

таким складом: Фесак 

Л.М., Українець І.К, 

Плакасова Г.С, Рожко 

Л.А., Черкащенко Н.Г., Шкарапута А.В. При 

оцінці виробів враховували естетичний вигляд, 

доцільність вибору уривків, правильність 

оформлення текстів та зносок. За результатами 

визнані кращими «Захалявні книжечки», 

виготовлені учнями 11-А класу – серед учнів 9-11 

класів, 8-А класу – серед учнів 7-8 класів, 5-Б 

класу – серед учнів 5-6 класів. Відмічені роботи 

учнів 11ф, 9а, 9б, 6б, 5а класів. Усі роботи 

передані до Шевченківської світлиці, де будуть 

представлені як виставкові. 

Перша регіональна (не)конференція міні-

EdCamp Черкаси 

30 березня в Черкаській гімназії № 9 відбулася 

Перша регіональна (не)конференція міні-EdCamp 

Черкаси, яку відвідали 

наші вчителі: Фесак Л.М., 

Кошмай С.М. та Токова 

В.В. Тематика 

(не)конференції: Яка вона 

повинна бути – сучасна 



 

  8  
 

освіта? ІКТ в освіті, нові педагогічні технології, 

освіта і освіченість, духовність сучасної людини.  

EdCamp – це унікальна платформа 

професійного зростання для вчительства Черкас 

та Черкащини, яка проходила в новому 

дискусійному форматі та надала педагогам нашої 

школи можливість за короткий час отримати 

максимум сучасної корисної інформації, а також 

сприяла підвищенню престижності педагогічної 

професії та рівня мотивації до вчительської 

діяльності.       За матеріалами шкільного сайту 

 

 

 

 

 

 
          

Вітаємо переможців з карате-до! 

Наприкінці лютого проходив кубок м. Києва з карате-до. Збірна 

команда Черкас посіла 1 місце та виборола кубок переможців. 

Наш внесок у перемогу:  Тарасова Альона – учениця 11Ф 

класу посіла почесне – 2 місце – розділ КАТА, вікова категорія 

“16-18 років”. Боднар Юрій – учень 5-А класу – 2 місце – розділ 

ІРЮКУМІ ГО (повноконтактний бій), вікова категорія “10-11 р”. 

Ще одна спортивна перемога!!!! 

У неділю, 20 березня 2016 р. в Черкасах проходив Відкритий чемпіонат 

області з карате-до Міжнародної організації Джундокан. На змаганнях  

прибули учасники з 19 спортивних клубів міст Києва, Полтави, 

Кременчуга, Харкова та Сміли. Брали участь у змаганнях і учні нашої 

школи, які займаються в спортклубі “Славутич” та вибороли  призові 

місця. Вітаємо переможців! 

Тарасова Альона – 1 місце КАТА (формальні вправи) в віковій 

категорії 16-17 років.  Шарченко Богдан – 1 місце ІРЮКУМІ ГО та ІРЮКУМІ ДЗЮ (види 

повноконтактного бою) вікова категорія 12-13 років. Боднар Юрій – 1 

місце ІРЮКУМІ ГО (вид повноконтактного бою) вікова категорія 10-11 

років. 

Вітаємо наших чемпіонів!!! 

2 квітня в Одесі проходив Чемпіонат України з карате-до. У складі 

команди Черкаської обл. (біля 40 спортсменів) були і учні нашої школи, які 

в нелегких поєдинках відстоювали спортивну честь області. В скарбничку 

перемог додав свій вклад Шарченко Богдан, який в розділі 

повноконтактний бій (ірюкумі дєю) отримав 2 та 3 призові місця та був 

нагороджений срібною та бронзовою медалями; Боднар Юрій в дуже 

тяжкому поєдинку в розділі повноконтактний бій (ірюкумі го) виборов 3 

місце та був нагороджений бронзовою медаллю. За результатами змагань Черкаська область в 

командному заліку отримала 2 місце і була нагороджена Кубком Чемпіонату України.  

Тож вітаємо наших переможців та бажаємо їм подальших успіхів та нагород  

(тренер Бондаренко С.О.) !!! 

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!!! 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 

http://school7.ck.ua/
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April 23rd is the UN English Language Day. It was chosen because it is Shakespeare's birthday. 

English Language Day aims to entertain and inform people about the history, culture and 

achievements associated with the language. 

 A language that was the tongue of three tribes 1,500 years ago is today the language of nearly 

two billion people. 

  English is found on every continent.  

 While English is widely spoken across the globe, it takes only the 3rd place as the most spoken 

language. The winners and runners are Chinese and  Spanish!  

 It is the language of the Internet, air-traffic control, of international travel, and of international 

business.  It is also the language of science. 

 The first English dictionary was written in 1755. 

 A new word in English is created every 98 minutes, 

about 4,000 words are added to the dictionary each 

year. 

 The two most common words in English are “I” and 

“you”. 

 The English language is said to be one of the happiest 

languages in the world, the word “happy” is used 3 

times more often than the word “sad”!  

 The most common adjective in English is “good”. The most common noun is “time”. 

 The longest word in the English language, according to the Oxford English Dictionary, is 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis (45 letters). 

 The 20 most common words we use in English language are as follows: “I , you, the, of, and, to, 

a, in, is, that, it, for, was with, on, as, have, but, be, they”. 

 The oldest known word in English is “who”, dating back more than 20,000 years. 

 The sentence “The quick brown fox jumps over the lazy dog” uses every letter in the English 

language. 

 “E” is the most used letter while “Q“ is the least used of all the letters in the English alphabet. 

 There was no word for the colour orange in English until the 16th century. 

National Poetry Month is a celebration of poetry.  
 Each year publishers, booksellers, educators and literary organizations use 

April to promote poetry: publishers often release and publicize their poetry 

titles in April, teachers and librarians focus on poetry units during the month; 

and bookstores and reading series frequently hold special readings.  

“ Poetry is a shadow, asking a shadow to dance”. 
~ Carl Sandburg

                                Матеріали надані від кафедри іноземних мов 

 
 

«AROUND ENGLISH»  
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26 квітня –  одна з найтрагічніших дат в історії нашого народу. Адже 

цього дня 30 років тому сталася жахлива подія - вибух атомного реактора 

на Чорнобильській АЕС. Цей моторошний випадок старалися замовчати 

перед світом, але страшна радіація, яку вітер поніс на північ, стурбувала 

шведські, фінські та норвезькі урядові кола, які почали бити тривогу і 

ставити запитання Москві. Проте відповіді на них не було ще два з 

половиною дні… 

Не знали про катастрофу і люди в Україні, які вийшли в Києві на 

першотравневу демонстрацію, відпочивали з дітьми на природі, садили 

картоплю на городах. Пам'ять знову і знову повертається до тієї страшної дати, коли жменька пожежників 

під керівництвом лейтенантів внутрішньої служби Володимира Правика та Віктора Кібенка через чотири 

хвилини після аварії вступили в жорстокий і смертельний поєдинок з розбурханою атомною стихією. 

Вибух стався о 1 год 24 хв. Ніхто не підозрював, що вибухнуло і загорілося атомне паливо. Володимир 

Правик кинув свій загін на дах палаючого машинного залу, де були турбіни і звідки йшли кабелі 

високовольтних ліній. Ці герої першими в світі гасили небезпечне атомне полум'я! Через 20 хвилин їм на 

допомогу прийшов командир воєнізованої пожежної частини Леонід Телятников. Він згодом напише: 

«...зруйновано апаратне відділення. Горить покриття блоку на висоті від 12 до 71,5 метра. По зовнішній 

драбині я піднявся на дах машинного залу. Хлопці чаділи від їдкого диму, чоботи вгрузали в киплячий 

бітум»… 

За кілька хвилин після пожежі прибули на поміч пожежники з Чорнобиля. Вони ставили свої машини 

навколо палаючого реактора, не мали ніякого захисного одягу. Голіруч шлангами лили воду в розжарене 

черево атомного монстра. Вода ця миттю розкладалась на кисень і водень, що ще більше виносило радіацію 

назовні. Після вибуху реактора всю вимірювальну апаратуру на АЕС зашкалило. Приладів для 

вимірювання радіації не було. У цю страшну ніч у Прип'яті в лікарні працювали лікар Валентина Білокінь 

та фельдшер Олександр Скачок. 

  О 4 год 50 хв. пожежу було локалізовано. Опромінених пожежників відвезли в Москву. Московські 

лікарі з допомогою американського лікаря доктора Гейла провели операції з пересадки кісткового мозку. 

Але й це не допомогло. За 20 кілометрів від Москви на Читинському цвинтарі поховано 33 українці. Серед 

них Володимир Правик, Віктор Кібенок, Володимир Тишура, Микола Ващук, Володимир Ігнатенко, вдячна 

пам'ять про яких буде вічною, бо тільки завдяки цим героям вдалося скоротити масштаби аварії, 

попередити вибух ще одного реактора! 

Володимир Правик першим зробив крок назустріч атомній біді і боровся з нею, поки не знепритомнів. 

Залишились його мати, донечка, дружина, друзі. І листи, багато листів...  
 

Останній лист 
"Здрастуйте, мої дорогі, хороші Надійко, Наталочко! 

З великим привітом до вас курортник і ледар. А все тому, що ухиляюсь від виховання нашої крихітки 

Наталки. Прошу вибачити за почерк. Це, до речі, Надя винна, бо писала за мене конспекти і зовсім розучила 

мене тримати ручку. Напишіть, як Надя з Манюнею доїхали додому, чи не захворіли, чи не прихопила їх та 

болячка, яка зараз ходить по нашому місту, - щось на зразок грипу? 

Живу я добре. Поселили нас у клініці для огляду, як ви знаєте. Тут усі, хто був тоді там. Так що мені весело, 

адже мій караул весь при мені. Ходимо, гуляємо, милуємося вечірньою Москвою. Одне погано, що милуватися 

доводиться через вікно. І це триватиме, мабуть, місяців півтора-два. На жаль, тут такі закони: доки все не 

обстежать, не випишуть. Надійко, живи у батьків, в Городищі, я приїду прямо туди. Та хай моя дорога теща 

підшукає для мене роботу, щоб я міг перевестися. 

Надійко, ти читаєш мого листа і плачеш. Не треба, витри слізки, все обійшлося добре, ми ще проживемо до 

ста літ, і донечка наша ненаглядна тебе переросте разів у три. Я за вами дуже скучив. Закриваю очі і бачу 

Надію з Наталією Володимирівною. 

А ви мене і не впізнаєте, коли приїду. Почав відпускати бороду і вуса. Зараз зі мною мама. Вона вам 

подзвонить і скаже, як я себе почуваю. А почуваюся я добре. 

На цьому закінчую. Не хвилюйтеся. Чекайте з перемогою. Надійко, бережи дорогу нашу Наталку. Міцно 

обнімаю, цілую. 

Твій навіки Володя.  

Травень, 1986 року.   

Москва. 6-та клінічна лікарня". 

СПЕЦПРОЕКТ: Чорнобиль крізь призму 30 років...  
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Лікарям вдалося врятувати життя Леоніда Телятникова, який був у 

відпустці, і, викликаний по телефону, продовжував гасіння пожежі. 27 

квітня для участі в ліквідації аварії було залучено уже 1185 працівників 

міліції, 99 пожежників, 850 військовослужбовців внутрішніх військ. 27 

квітня урядова комісія прийняла рішення про евакуацію населення 

Прип'яті. За дві години її було закінчено! А в місті проживало 50 тисяч 

жителів! 29-го почалася евакуація з тридцятикілометрової зони. У ті дні 

різко підвищився радіаційний фон і в Києві. На жаль, про це повідомили 

не відразу. Реактор тлів до 6 травня, а лише 16 числа почалася евакуація 

дітей з Києва. 

Так, аж на десятий день було вирішено розсекретити аварію на ЧАЕС!!! Та про масштаби біди ніхто 

не говорив. Йшлося, як про звичайну аварію, про те, що не треба відчиняти вікон і дверей, не перебувати 

довго на вулиці. Але в той час з київських аптек вже зник йод (напевне, були відомі й інші засоби захисту, 

окрім закривати вікна і двері, та про них мало хто знав)! 

Доки існувала тогочасна комуністична система, доти аварія на Чорнобильській АЕС була покрита 

пеленою секретності й брехні. Тільки з 1989 року почала з'являтися деяка інформація… За даними 

Міністерства здоров'я України, у більше як 60 тисяч осіб встановлено вплив негативних наслідків аварії. 

Ніхто ніколи не буде знати, скільки людей загинуло від радіаційного 

опромінення. Страшними і болючими були звістки про те, що 

народжуються аномальні діти: дівчинка, народжена в серпні 1989 року, без 

очей, у лютому 1988 року - без лівої ноги. А скільки їх ще буде? 

Міністерство охорони здоров'я у квітні 1995 року дало інформацію, що в 

Україні внаслідок вибуху померло 125 тисяч людей, зросли захворювання 

на рак, серцеві недуги. Найчастіше хворіють ліквідатори. Їх зареєстровано 

233507 чоловік. Прип'ять і Чорнобиль стали мертвими містами... А Україну 

оголошено зоною екологічного лиха… 

 

Про Чорнобильську трагедію написані літературні і публіцистичні твори та статті, створені музеї пам’яті 

по всій Україні. Одним із таких є музей Черкаського інституту пожежної безпеки, з яким сьогодні ми Вас і 

познайомимо… Хоча зараз музей знаходиться на реконструкції, хочемо розповісти дещо про його історію. 

Музей було відкрито 19 червня 1998 року, а вже 11 листопада того ж року музею був наданий статус 

«народний музей». Він розкриває історію навчального закладу в контексті історії пожежно-рятувальної 

служби України. В експозиції музею є особисті речі Героя Радянського Союзу Володимира Правика, інших 

випускників та керівників навчального закладу. 

  У перші дні участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС взяли 

37 випускників навчального закладу, серед яких були лейтенанти вн.сл. 

Володимир Правик і Віктор Кібенок, іменами яких нині названі вулиці в 

місті Черкаси та інших населених пунктах України.  

Випуск курсантів 1986 року був осяяний радістю і сумом. Молоді 

лейтенанти пожежної охорони поклали гірлянди живих квітів до 

пам’ятника-меморіалу Героям Чорнобиля, створеного руками самих 

випускників. Пізніше, у 1993 році, тут з’явилися погруддя В. Правика і 

В. Кібенка. А до 20 роковин аварії меморіал був реконструйований. На 

його гранітних дошках з’явилися  прізвища 350 випускників, які у різні роки брали участь у ліквідації 

аварії на ЧАЕС… 

Сподіваємося, що у квітневому випуску наступного року Ви зможете прочитати про оновлений музей 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та інші музеї міста, які висвітлюють 

страшну трагедію нашої країни...                                          Дослідження проводив Євгеній Буряк 

 
 

УВАГА!!! 

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
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1 - День сміху (День дурня). Міжнародний день птахів. Створено знак долара. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. Датою для святкування був обраний день народження Ганса 

Християна Андерсена, який став одним з найулюбленіших казкарів для дітей багатьох поколінь. Всесвітній 

день розповсюдження знань про аутизм. 

3 - День геолога. 

4 - День веб-майстра. Дата цього свята вибрана невипадково: якщо 

придивитися, можна помітити, що цифри 4.04 дуже нагадують за своїм 

написання помилку 404 («Сторінку не знайдено»). Міжнародний день 

Інтернету. У багатьох країнах світу щорічно 4 квітня - в день кончини святого 

Ісидора Севільського - відзначається День Інтернету, який в 1998 році був 

санкціонований Папою Іоанном Павлом II. Створена Організація НАТО. 

7 - Всесвітній день здоров'я. Благовіщення Пресвятої Богородиці. 

8 - Міжнародний день циган. 

11 - Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів.  Саме 11 квітня 1945р. американські 

війська вторглися на територію найбільшого табору - Бухенвальда. Всесвітній день боротьби з хворобою 

Паркінсона. 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики. 

13 - Всесвітній день рок-н-ролу. 

15 - День працівників карного розшуку України. Затонув «Титанік». 

16 - Український День довкілля (третя субота квітня). День астрономії. 5(16) 

квітня 1710 року була прийнята конституція Пилипа Орлика. Це сталося на 

зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер (турецька 

назва — Бендери, нині це територія Молдови).  

17 - Всесвітній день гемофілії. 

18 - Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. День пам'яток історії та культури України. 

19 - День проліска. 

20 - День китайської мови. Поява цього дня пов'язана з рішенням ООН. У 2010 році профільний департамент 

Організації Об'єднаних Націй ініціював встановлення такого свята в пам'ять про засновника китайської 

писемності Цан Цзе. Вважається, що Цан Цзе працював при дворі імператора історіографом. Він заклав 

основи системи ієрогліфів, розробивши цілий ряд піктограм на противагу вузликовому письму. Перші 

історичні згадки про людину, на честь якої святкується День китайської мови, датуються III століттям до 

нашої ери. Сучасна китайський мова належить до найскладніших у світі. У її письмі налічується близько 80 

000 ієрогліфів, з яких активно використовуються близько 5000. Міжнародний день секретаря (в середу 

останнього повного місяця квітня). Офіційно це свято називається Днем професійних адміністративних 

працівників. У наші дні цей день вважають «своїм» всі офісні працівники: помічники керівників, офіс-

менеджери, секретарі-референти, асистенти і спіч-райтери.  

22- Міжнародний день Землі. День Землі — це своєрідна масштабна акція, спрямована на привернення 

уваги всіх людей до існуючих і ймовірним проблемам нашої планети. Більшість з 

них стосуються питань охорони навколишнього середовища, глобального 

потепління, збереження рослинності на планеті і т.д. У зв'язку з цим одним із 

основних заходів цього свята вважається озеленення вулиць, міст, країн тощо. 

Також це свято відзначається для того, щоб звернути увагу людства на те, що 

багатства Землі потрібно берегти, щоб передати їх наступним поколінням людей. 

23 - Всеукраїнський день психолога. День англійської мови. Всесвітній день 

книг і авторського права. 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 
https://vk.com/club60915649 

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

https://vk.com/club60915649
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24 - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) (за тиждень до Пасхи). Це свято ознаменувало вступ Ісуса 

на шлях хрещених страждань, який було розпочато після Його входу в Єрусалим. Ця подія описана чотирма 

євангелістами. Ісус увійшов до Єрусалиму згідно з традицією, яка передбачала в'їзд в селище царів на конях. 

Пророка зустрічали натовпи людей, але вони бачили його не царем, а Спасителем, який переможе гріх і 

смерть. В Україні це свято здавна називають Вербною неділею. Його назва походить від назви верби, оскільки 

на території України саме верба першою розпускається навесні і саме гілки цього дерева прийнято освячувати 

в цей день. Іудеї теж зустрічали Ісуса з гілками в руках. Інші народи часто використовують під час 

святкування гілки різних дерев і квітів. У період святкування Вербної неділі ще триває піст, тим не менше, 

саме в цей день дозволено їсти рибу. Міжнародний день солідарності молоді. Всесвітній день поріднених 

міст. У США була запатентована газована вода. 

25 - Всесвітній день боротьби проти малярії. Міжнародний день ДНК. 

26 - Всесвітній день інтелектуальної власності. Мета цього свята направлена на те, щоб люди усвідомили в 

більшій мірі всю важливість інновацій та досліджень для загального комфорту нашого життя. Для досягнення 

цієї мети і потрібні всілякі патенти, авторські права, торгові знаки та інші інструменти, що дозволяють 

захистити від посягань інтелектуальну власність. Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф. Річниця Чорнобильської катастрофи - важливий меморіальний день, що відзначається на 

міжнародному рівні. Він називається Днем пам'яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. Сталася 

аварія на Чорнобильській АЕС 

27 - У США запатентовані підгузники «Памперс».  

28 - Великий (Чистий) четвер. Цей день є нагадуванням людству про Таємну 

вечерю, на якій Ісус закликав усіх своїх учнів до прояву братської любові і 

смиренності по відношенню один до одного. На знак цього він омив 

апостолам ноги і провів обряд Святого Причастя. В цей день у церкві 

обов'язково правлять службу, під час якої розповідають про земні страждання 

Ісуса. Також люди починають готуватися до самої Пасхи. Ця підготовка 

полягає не тільки в приготуванні страв для святкування Великодня (пасок, фарбованих яєць і т.д). Головне, що 

повинна зробити кожна віруюча людина, — прийти посповідатися, причаститися, щоб очистити не тільки 

будинок, але і душу свою. Однією з традицій святкування Великого четверга є прибирання будинку від 

накопиченого за зиму сміття. Важливо також прибрати на подвір'ї, щоб природа також могла радіти приходу 

весни. В цей день потрібно прокинутися ще до сходу сонця, щоб покупатися. Цей обряд символізує очищення 

від гріхів. Про настання Чистого четверга повинні говорити кожен предмет і кожна річ, які слід зробити 

ідеально чистими. Всесвітній день охорони праці. 

29 - Міжнародний день танцю. Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця). В останню п'ятницю перед 

православною Пасхою відзначається Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця). Цей день є п'ятим за рахунком в 

Страсному тижні. В цей день згадується смерть Ісуса Христа на хресті. Всеукраїнський день футболу.  

30 - Міжнародний день джазу.                                                                                        Рубрику веде Т .Г. Середа 

 

 

 
День сміху відзначають в Україні, Росії, Німеччині, Англії, Франції, у 

Скандинавії і навіть на Сході. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в 

інших — Днем дурнів. Підраховано, що усміхнені люди на 40% рідше страждають 

від серцево-судинних захворювань, ніж похмурі. Справа в тому, що сміх призводить 

до викиду в кров людини ендорфінів, які є внутрішніми болезаспокійливими і 

розслаблюють м'язи. Щоб на власному досвіді оцінити вплив сміху, спробуйте, від 

душі насміявшись, звернути увагу на те, в якому стані знаходиться ваше тіло. 

Швидше за все, воно виявиться розслабленим. Ймовірно, саме це змушує больові 

відчуття відступити. Імунітет людини теж любить сміятися. Сміх дуже корисний для тих людей, хто має 

проблеми дихальних шляхів: сміх тут є своєрідною дихальною гімнастикою. Сміх прописується людям, яким 

необхідно подолати стреси, оскільки сприяє пригніченню чотирьох головних гормонів стресу. Не так давно 

вчені з Японії встановили, що сміх може вплинути також на рівень цукру в крові. Сміх допомагає і для 

профілактики хвороб, і для лікування. Такі ліки абсолютно безкоштовні, а побічний ефект сміху - піднесений 

настрій!!!                                                                                       Сміятися налаштовувала Руслана Олійник 

Трішки про День сміху і посмішки… 
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Останній тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. На цьому тижні 

віруючі люди дотримуються посту так само суворо, як і на першому тижні Великого посту. 

Селяни вірили, що це найкращий час для сівби ранніх ярих зернових культур і гороху — 

«буде колосисте і без бур’янів».  

Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим, великим, 

страсним або живним.  Чистий четвер — це день весняного очищення. Все повинно бути 

чистим і виглядати по-святковому. В саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, 

бадилля бур’янів і підпалював — «щоб очистити землю від морозу, зими, смерти і всякої 

нечисти». Обережні люди ранком цього дня з хати не виходили, а як були в дорозі, то 

обминали перехресні дороги — «щоб хвороба не вчепилася». 

У Чистий четвер господині, поруч з іншою роботою, готували сіль для великоднього столу. 

                     Страсна п’ятниця 
Віруючі люди в цей день нічого не їдять до 

другої години по полудні. Повернувшися з 

церкви, родина звичайно сідає за стіл обідати. 

Обід у Страсну п’ятницю — пісний, навіть риби 

їсти в цей день не можна. Здебільшого 

обходяться городиною: капустою, картоплею, 

огірками... За народним віруванням в Страсну 

п’ятницю не можна співати — гріх. На 

Херсонщині кажуть, що хто співає в Страсну 

п’ятницю, той на Великдень буде плакати. 

Великодня субота  

У Великодню суботу роблять крашанки. За 

народним віруванням, крашанки готуються в 

суботу тому, що яйця, пофарбовані в 

п’ятницю, швидко псуються, а, зроблені в 

суботу, вони зберігаються протягом усіх 

свят. 

Здебільшого фарбують у червоний, жовтий, 

синій, зелений і золотистий кольори. 

Матеріал збирала Дарина Дереза 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

НЕЗАБАРОМ ВЕЛИКДЕНЬ… 

                                       УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки  

в Google: 
https://plus.google.com/+School7CkUa/posts 

                                       УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck  

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
https://twitter.com/school7_ck
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Остаточним утвердженням весни вважається Благовіщення, яке припадає 

на 7 квітня. Це свято воскреслої землі, пробудження життєвої сили природи. 

Цього дня, вважали слов’яни, Дух світла благословляє Землю і все живе на 

ній. На Благовіщення прилітає ластівка – Божа пташка. 

У святих писаннях говориться, що Син Божий ( Ісус Христос) утілився в 

утробі Діви Марії, коли Дух Святий злинув до неї. Тому Бог послав 

Архангела Гавріїла цього дня ( 7 квітня) Благословити Діву Марію. 

У народі кажуть, що Благовіщення – це велике свято. Цього дня не можна 

працювати. Навіть птахи не в’ють гнізд у цей день. 

Уранці, коли в церкві правиться служба Божа, випускають з неволі пташок, які 

символізують Святий Дух, «Щоб співали на волі, Бога прославляли та просили 

щастя-удачі тому, хто їх випустив». 

У церкві в цей день святять проскури. Благовіщенську проскуру труть у 

порошок. Її вважають цілющою, тому зберігають поміж святими образами на 

божнику. 

Товчену проскуру змішували із землею та сіяли на межах лану, «Щоб він 

родив і щоб град посіву не побив»! 

За матеріалами Анастасії Мусієнко 

 
 

 

 

Щорічно відзначається Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Засновано свято у 

1982 році ЮНЕСКО. А відзначати почали 18 квітня 1984 року. Ініціаторами створення такого свята 

виступили архітектори, науковці, реставратори, працівники державних установ, що займаються 

подібною діяльністю. Його головною метою можна назвати залучення уваги громадськості до 

проблеми збереження пам'яток історії. 

Пам'ятки являють собою споруди, які призначені для увічнення людей, подій, об'єктів тощо 

Історичні місця - це місця, на території яких відбувалися важливі історичні події, або де 

перебували раніше або знаходяться стародавні споруди. 

Однією з відомих архітектурних пам’яток  вважається 

Будинок химер в Києві. Охочих потрапити на екскурсію до 

Будинку з химерами дуже багато, а тому черга розтягається 

майже на рік вперед. До речі, всередині резиденції через статус 

цього об'єкту, фото- і відеозйомка заборонена, на вході біля 

охорони необхідно залишати також і телефони. Зауважимо 

також, що у якості «малої резиденції» Президента України 

Будинок з химерами використовується лише кілька разів на рік, 

в той час як інтерес до нього серед киян та гостей міста 

надзвичайно високий. У зв’язку з цим зараз пропонується відкрити доступ до Будинку з химерами як 

одного із «7 чудес Києва» — У РЕЖИМІ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ МУЗЕЮ. 

Задля цього потрібно підтримати петицію до Президента України про вільний доступ до 

справжньої, таємничої перлини Києва, відомого шедевру архітектора Владислава Городецького, який 

прозвали Будинком з химерами. 

Статтю підготувала Анастасія Мусієнко 

 

Дні пам’яток історії та культури  

Благовіщення прийшло… 
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Міжнародний день Інтернету святкується 4 квітня у день смерті святого Ісидора Севільського, 

покровителя учнів та студентів, який створив першу в історії енциклопедію «Etymologiae» в 20 томах. 

Також дата 4.04 дуже схожа на помилку HTTP 404. 

З розвитком інтернету з'явилося таке поняття як «інтернет-залежність». 

Термін « Інтернет-залежність » у 1995 році запропонував Іван Голдберг для опису нездоланної 

тяги до використання Інтернету. За Голдбергом – це розлад, «що здійснює пагубний вплив на 

побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, фінансову чи психологічні сфери діяльності». 

Оскільки в основі такого розладу лежить прагнення до відходу від реальності,  воно порівнюється з 

патологічним потягом при алкоголізмі, наркоманії, потягу до азартних ігор. 

У теперішній час Інтернет – це невід'ємна частина нашого життя. Зараз у ньому працюють більш 

ніж 300 мільйонів людей. Інтернет має свої позитивні й негативні сторони.  

Позитивні сторони Негативні сторони 

Великий обсяг інформації  у 

вільному доступі 

Віруси, що здатні призвести до 

поломки 

Інтернет-чати, пошта Віртуальні ігри 

Реклама, магазини, можливий 

заробіток. 

Можлива інтернет-залежність 

Час, протягом якого дитина може спілкуватися з комп’ютером, невеликий: для дитини молодшого 

шкільного віку - це 20-30 хвилин; для дитини середнього шкільного віку - 30-45 хвилин; для дитини 

старшого шкільного віку - близько години. 

Оскільки інтернет є невід’ємною частиною сучасного життя, дитину варто привчати змалечку до 

правильної роботи з комп’ютером та інтернетом, адже ці навички неодмінно знадобляться в 

майбутньому.                                                   Корисну інформацію збирала Анастасія Погорельська 

 

 

День китайської мови відзначається в рамках святкування 

тижня офіційних мов 20 квітня. 

Перші історичні згадки про людину, на честь якої святкується 

День китайської мови, датуються III століттям до нашої ери. У 

трактаті сказано, що знаки письма, придумані Цан Цзе, взяло все 

суспільство і почало активно використовувати їх. 

Сучасна китайський мова належить до найскладніших у світі. 

У її письмі налічується близько 80 000 ієрогліфів, з яких активно використовуються близько 5000. 

День англійської мови — це одне зі свят, які відзначаються в рамках проведення тижня 

офіційних мов. Його святкують 23 квітня. 

Це дуже молоде свято, тому що вперше його відзначали тільки в 

2010 році. Для цього свята була обрана дата народження видатного 

драматурга Вільяма Шекспіра, твори якого входять в число 

найбільш цінних зразків літературної спадщини світу. Також 

Шекспір вважається одним із засновників літературної англійської 

мови, яка зараз вважається «світовою» мовою. За статистикою, по-

англійськи розмовляють близько мільярда жителів нашої планети. 

У багатьох країнах англійська є державною мовою.   

                                                                              Статтю підготувала Анастасія Погорельська 

Міжнародний день інтернету 

Дні іноземних мов в Україні… 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Etymologiae&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
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Те, що книга – джерело знань, сьогодні знають навіть наймолодші 

читачі. Але, крім цього, книга є унікальним засобом самовираження, 

просвіти й комунікації 

Символічно день 23 квітня був обраний завдяки традиції святкування 

Дня книги у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія дарували троянду за 

кожну куплену книжку.  Нині Всесвітній день книги й авторського права 

святкують у 190 країнах світу.  

Цього дня народилися Моріс Дрюон, Володимир Набоков, Андрій Курков, Григорій Тютюнник. 

Беручи до уваги цей факт, цілком природно, що Генеральна конференція ЮНЕСКО, яка проходила в 

Парижі в 1995 році, вирішила віддати в цей день данину уваги і шани книжкам і авторам, 

закликаючи молодь знаходити задоволення у читанні. 

Звичайно, діяльність, пов’язана з популяризацією книг та читання, не може обмежитися лише 

одним днем. Але саме 23 квітня відбувається багато заходів, які привертають увагу до книжкової 

справи. Зокрема, відбувається проголошення Всесвітньої столиці книги, проводяться виставки, 

громадські читання. 

В усьому світі цього дня купують, дарують, читають книжки. До речі, на батьківщині Сервантеса 

цю дату святкують конкурсом – безперервним читанням «Дон Кіхота». Читці змінюють один одного 

протягом 48 годин. В Україні вже п’ятий рік поспіль літератори відзначають цей день, проїжджаючи 

в екіпажах автомобілів із прапорами вулицями столиці.  

Любіть книжки! Хай не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки з нової 

книги. Сердечно вітаємо із Всесвітнім днем книги і авторського права! 

Бажаємо всім шанувальникам книги нових відкриттів, реалізації творчих задумів та натхнення! 

Сподіваємось, що придбана у цей день нова книжка стане її власнику справжнім другом і 

порадником на довгі літа. 

Афоризми про книгу і читання 

• Книга є альфа і омега усякого знання, початок початків кожної науки. (Цвейг С.) 

• Хороша книга – це дарунок, заповіданий автором людському роду. (Аддісон Д.) 

• Кращі книги ті, про які читачі думають, що вони могли б 

написати їх самi. (Паскаль Б.) 

• Читання хороших книг відкриває нам приховані у нашій 

власній душі думки. (Пьєрмон Ш). 

• Деякі книги слід тільки покуштувати, інші – проковтнути і 

лише небагато – пережувати і переварити. (Маколей Т.)  

• Погані книги можуть так само зіпсувати нас, як і погані 

товариші. (Фiлд ) 

Люди припиняють мислити, коли припиняють читати. Ні про що не думає лише той, хто нічого не 

читає. (Дідро Д.) 

Кімната без книг – все одно, що людина без душі. (Довженко О. П) 

Матеріали надала шкільний бібліотекар Л. О. Третякова 

 

 

 

 

Як правильно обрати книгу для дитини? 6 порад! 
Привчати дітей до читання слід із перших років життя. При цьому слід зважати на якість 

пропонованої малечі літератури. Наші поради допоможуть підібрати ідеальну книгу для починаючих 

і тих, хто читає не так давно…  

2.04-Міжнародний день дитячої книги  

Всесвітній день книг і авторського права 
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Оформлення. Книги для наймолодших читачів мають бути 

виготовлені із міцних матеріалів. Ідеальний варіант – щільний 

папір, твердий картон або гума. Перевагу слід надати твердій 

палітурці. Книга має бути добре скріплена. Украй бажано, щоб 

листки були прошиті. 

Зображення. Успіх книги для малих читачів великою мірою 

залежить від ілюстративного матеріалу. Малюнки мають бути 

яскравими, оригінальними, цікавими, розумними. Також 

зважайте на чіткість, ясність, природність картинок. 

Текст. У книгах для зовсім юних дітлахів текст має бути зведений до мінімуму, з роками – 

додається обсяг тексту. Значна кількість літер спочатку відлякує дитину. Важливо, щоб у книзі 

використовувалися великі і контрастні шрифти. Текст має бути зрозумілим, захоплюючим. При 

цьому неважливо, читатиме дитина книгу самостійно чи слухатиме батьків. 

Гармонія. Ілюстрації повинні бути максимально зв’язаними з текстом. Важливо, щоб книга мала 

зручний розмір, невелику вагу. 

Відгуки. Цікавтеся думкою інших читачів. Обов’язково уважно читайте анотації та рецензії. 

Зростання. Від самого малечку дитині можна купувати різноманітні розвиваючі книги. Вони 

навчать кмітливості, винахідливості. 

За матеріалами knig.org.ua, pozaklasno.com, starylev.com.ua. 

Від А до Я: 9 дитячих книжок для першого самостійного читання 

Пропонуємо 9 книжок для першого самостійного читання на 

"післябукварний" період, що максимально відповідатимуть вимогам 

батьків, державним стандартам і зможуть переконати малих читачів, що 

читати – це круто, цікаво і зовсім не нудно! 

http://www.theinsider.ua/art/vid-a-do-ya-9-knizhok-dlya-pershogo-

samostiinogo-chitannya/ 

12 енциклопедій, які діти зачитують до дірок 

Чому зорі мерехтять? Чим займаються журналіст, друкар, цукерник? Навіщо дерева скидають 

листя? Що таке прямий ефір? Яка печера найглибша у світі? Чи залишилися на Землі недосліджені 

місця? Всі ці таємниці живуть в улюблених дитячих енциклопедіях.  Ми зібрали дитячий хіт-парад 

енциклопедій, з якими ю юні дослідники світу цього не  розлучаються. 

http://ocinochki.com.ua/12-улюблених-дитячих-енциклопедій 

10 українських дитячих книжок, про які знає увесь світ! 

http://www.theinsider.ua/art/10-ukrayinskikh-dityachikh-knizhok-pro-yaki-znaye-uves-svit/  

100 кращих шедеврів української літератури 

http://school7.ck.ua/library/school 

І, звичайно ж, шедевральна дитяча література Всеволода Нестайка!!! 

Твори: Тореадори з Васюківки", "В Країні Сонячних Зайчиків" (трилогія), "Це було в Києві", 

"Марсіанський жених", "Робінзон Кукурузо", "Вітька Магеллан", "Олексій, Веселесик і Жарт-птиця", 

"Одиниця з обманом", "Пригоди Грицька Половинки", "Пригоди журавлика", "Незвичайні пригоди у 

лісовій школі", "Загадка старого клоуна", "Пересадка серця", "Чудеса в Гарбузянах", "П'ятірка з 

хвостиком", "Таємниця Віті Зайчика", "Скринька з секретом", "Слідство триває", "Таємничий голос 

за спиною", "Казкові пригоди Грайлика", "Чорлі", "Ковалі Щастя, або Новорічний детектив", 

"Чарівні окуляри", "Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки", "Дивовижні пригоди 

незвичайної принцеси". 

Цікаву й корисну інформацію збирала Т.Г. Середа 

 
 

 

 

http://www.theinsider.ua/art/vid-a-do-ya-9-knizhok-dlya-pershogo-samostiinogo-chitannya/
http://www.theinsider.ua/art/vid-a-do-ya-9-knizhok-dlya-pershogo-samostiinogo-chitannya/
http://ocinochki.com.ua/12-улюблених-дитячих-енциклопедій
http://www.theinsider.ua/art/10-ukrayinskikh-dityachikh-knizhok-pro-yaki-znaye-uves-svit/
http://school7.ck.ua/library/school
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День Мультфільмів - свято мистецтва, що приносить радість глядачам різного віку. Перші 

кроки в мультиплікації були зроблені задовго до появи кінематографу. Спроби відобразити рух в 

малюнку почалися в первісну епоху, продовжилися в античні часи і привели до появи примітивної 

мультиплікації в першій половині XIX століття. Подальший розвиток цієї технології в поєднанні з 

фотографією привело до винаходу кіноапарата. 

У 1914 році Вінзор Мак-Кей створює першого в історії героя мультфільму, наділеного 

яскравими особистісними якостями - динозавра Герті. Одночасно величезна кількість малюнків, 

зроблених для фільму, зажадали винайти нову технологію виробництва, вперше призвівши до 

розподілу праці між художником-аніматором і художником-фоновщиком… 

Варто батькам вимовити слово мультфільм, так їхні малюки відразу ж біжать до екранів 

телевізорів або комп'ютерів, адже для них мультик - це дуже важливий момент, який вони не можуть 

пропустити… Дитяча свідомість не може зрозуміти, що це всього лише 

картинка, для них  це реальність, і вони переживають за своїх персонажів, 

як за справжніх. Тому їм дуже складно відірватися від екранів! Втім не 

кожен мультфільм гідний уваги дитячої аудиторії, для якої кожен 

емоційний проект – завжди велика подія. 

Ви часто себе запитували: "Який вплив мають мультфільми на 

сприйняття дитини? " Сприйняття дитини залежить від того, що дивиться ваше дитя під час 

перегляду телевізора. Кожен мультфільм – носій певної інформації, так вважають психологи. І ця 

інформація, на жаль, не завжди буває позитивною, що так важливо для розвитку вашої дитини! 

Кожна дитина любить мультфільми, але іноді це стає небезпечним, хоча багато батьків не 

замислюються над цим. Дослідження, які проводилися у світі, показали вплив мультиків на психіку 

дітей, це дозволяє визначити, які мультфільми можна дивитися, а від яких варто утримуватися. 

Дитячими психоаналітиками були створені рекомендації з підбору 

кращих мультфільмів для дитини. 

Поради щодо вибору мультфільмів для дітей  

1. Для діточок кожен мультик зобов’язаний демонструвати добро і 

що-небудь корисне: персонаж виявляє бажання до навчання, допомагає 

іншим, не проявляє жадібність, показує чесність. У хороших 

мультфільмах часто зустрічається повчальна манера оповіді і 

демонструється на прикладах головних героїв. 

2. Навіть повчальний і добрий мультик зможе нести небезпеку для психічного стану малюків, 

якщо в ньому використовуються сильно яскраві кольори. Кольори, які різко один з одним не 

поєднуються, або сильно яскраві, перенавантажують дитячу психіку, в результаті дитина може бути 

збудженою, агресивною. Спокійні, бляклі, теплі кольори навпаки впливають на дитячу психіку 

заспокійливо, не відволікаючи від повного сюжету. 

3. Звукове оформлення грає не менш важливу роль, ніж зображення. Звуковий ряд також не 

повинен виділяти сильно різкі звуки, музика повинна бути приємною і спокійною. 

4. Крім цього, важливим аспектом вважається і подання текстових даних вашій дитині. 

Хороший мультик повинен містити в собі не тільки діалоги між головними героями, але і, власне 

кажучи, монологи персонажів. Їх думки, переживання, обґрунтування 

і мотивацію вчинків повинні підноситися дитині закадровим голосом. 

Саме монолог допомагає дітям включатися в події мультика і активно в 

них брати участь у своїй уяві. 

Пропонуємо вам добірку мультфільмів українською мовою, які 

навчать діток бути справедливими,  безкорисними, допомагати один 

одному, а також любити оточуючих та себе.  

«Петрик П’яточкін» – мультфільм про вередливого хлопчика. 

6.04-Всесвітній день мультфільмів  

https://www.youtube.com/watch?v=zYXxhrprWWA
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«Як їжачок шубку міняв» – мультфільм про їжачка, незадоволеного своєю зовнішністю –  про 

особливості та індивідуальність кожного. 

«Червона жаба» – мультфільм про жабку, котра була незадоволена своїм зовнішнім виглядом, але 

нарешті усвідомила, в чому її унікальність. 

«Про всіх на світі»– мультик навчить дружити, поважати інших, бути терплячим до особливостей 

іншого. 

«Мотузочка» – мультфільм про добро, дружбу, добро, безкорисливість. 

«Двоє справедливих курчат» – розповідь про двох благородних курчат, які допомогли зачарованому 

журавлю знову стати вільним. 

«Що на що схоже» – мультик про песика, який фантазує і шукає цікаві образи у природі. 

«Козлик та його горе» – у козлика лопнула кулька… він склав її у мішечок і пішов горювати. 

«Про жадібність» – мультфільм про злу чарівницю. Жадібність, яка готова була подарувати 

хлопчикові все, аби тільки він відмовився від своїх друзів. 

«Лисичка з качалкою» – мультфільм про хитру лисичку, яка сам ж постраждала від своєї хитрості. 

«Свара» – мультик про конфлікт між добрими друзями бегемотиком і тигром. 

«День, коли щастить» – мультфільм про сором’язливого бегемота, який жив на Краю землі та мріяв, 

щоб до нього прийшли гості. 

«Жив-був пес» – мультфільм про пса, котрий служив господарям вірою і правдою, але на старості 

його вирішили вигнати… 

«Колосок» – мультик про працьовитого півника і лінивих мишенят. 

«Котик та півник» – мультик про дружбу котика та півника, про хитру лисичку та довірливого 

півника. 

«Некмітливий горобець» – історія про дружбу і взаємодопомогу. Про те, як маленький нетямущий 

горобець просив старших навчити розуму, і що з цього вийшло. За мотивами казки Лесі Українки 

«Біда навчить». 

«Журавлик» –  за мотивами поеми Б. Олійника “Крило”. Маленький хлопчик приносить додому 

птаха з перебитим крилом, який стає йому добрим товаришем. Хлопчик сам стає крилатим, тобто 

благородним, щасливим від свого гарного вчинку, через який розкривається його душа. 

«Історія про дівчинку, яка наступила на хліб» – мультик про злу, пихату дівчинку. 

«Велика подорож» –  історія про те, як двоє друзів – маленьке кошеня Тутті і бегемотик Топ – 

вирішили відправитися в далеку подорож. 

«Найсправжнісінька пригода» – історія про пригоди друзів: бегемота 

Топа і кошеня Тутті. 

В наш час є дуже багато сучасних мультиків. Набравши в 

інтернеті, ви зможете побачити приблизно таку інформацію: нові 

мультики 2014, 2015 років або дещо в цьому напрямку. Так, з пошуком у 

вас не виникне проблем, але знайти спокійний життєрадісний 

мультфільм в наш час – це ціла проблема. Адже майже в кожному 

мультику не дотримується норма, яка повинна там бути. І саме це порушує психіку і свідомість 

вашої дитини, тому ви повинні завжди стежити за тим, що ж даєте дивитися вашому малюку! 
 

Підбірку корисних порад готувала Н.А. Пожарська     

 

 

 

 

 

Міжнародний день джазу — щорічна подія, організована ЮНЕСКО, щоб відзначити 

«підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє 

миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми». Святкування проводиться 30 квітня, 

Міжнародні музичні дні… 

https://www.youtube.com/watch?v=Owx0KppxdsQ
https://www.youtube.com/watch?v=0aQScAabfvc
https://www.youtube.com/watch?v=rLh_92IJRdg
https://www.youtube.com/watch?v=aeoAwASppwA
https://www.youtube.com/watch?v=MMqfr203_WQ
https://www.youtube.com/watch?v=pgdZ_ELJ1Sk
http://www.youtube.com/watch?v=Mi0eUviriXA
http://www.youtube.com/watch?v=UXKqXVFSaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=0KPi8JpLT4Q
https://www.youtube.com/watch?v=a8o7Kq9CsNE&list=ELmWW1FeT1EyQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ZW9WaOpSgM8
https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=tSPIhycUZVs&list=PLCE2E95A5E322F5F6&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6KoIWlxiMrs
https://www.youtube.com/watch?v=oeKliLYQDmU
https://www.youtube.com/watch?v=VKLhQqzy9dg
https://www.youtube.com/watch?v=bjKP9TTzTkY
https://www.youtube.com/watch?v=cl42hPGQyw0
https://www.youtube.com/watch?v=VFQWg-rszfc
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починаючи з 2012 року. Перший щорічний Міжнародний день джазу у Парижі відкрили Генеральний 

директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і посол доброї волі ЮНЕСКО Хербі Хенкок. 

Всесвітній день рок-н-ролу відзначається щорічно 13 квітня, хоча 

історична подія, яка послужила основою для свята, відбулося днем 

раніше: 12 квітня 1954 Білл Хейлі записав сингл «Rock Around The 

Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який 

швидко подолало кордони США і поширилося по країнах і 

континентах, кинувши виклик суспільству і традиціям.  

Характерними рисами джазу спочатку стали імпровізація, 

витончений ритм, заснований на синкопованих фігурах і унікальний комплекс прийомів виконання 

ритмічної фактури — свінг. Для рок-н-ролу характерними рисами є чіткий ритм, швидкий темп, 

розкутість виконання. 

Найвідомішими виконавцями рок-н-ролу є Елвіс Преслі, Чак Беррі та Річард Пенніман (який 

виступав під псевдонімом Літл Річард), в джазі - Луї Армстронг, Елла Фітцджеральд, Рей Чарльз. 

Статтю підготував Богдан Цюпа 
 

 

 

 

 

Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням 

ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа 

Новера. 29 квітня весь танцюючий світ відзначатиме своє професійне 

свято! 

Наша школа не залишається осторонь і щороку у травні відбувається 

фестиваль танцю, на який запрошуються усі бажаючі, рідні та близькі 

наших танцюристів. Це свято проводить чудовий хореограф нашої школи 

Резніченко Любов Олексіївна, вона майстриня свого діла і це може підтвердити кожен учасник студії 

танцю «Веселка». Цього дня свій танцювальний талант демонструють учні 1-4 класів та вихованці 

студії танцю «Веселка». Тож запрошуємо усіх на свято танцю, яке цьогоріч плануємо провести 20 

травня. Слідкуйте за новинами на сайті школи. І запрошуємо поринути в танцювальну феєрію разом!  

У березні цього року творчі колективи школи –  студія танцю 

«Веселка» та вокальна студія «Злагода» – проходили відбірковий етап на 

щорічний міський конкурс «Мистецький дивокрай Черкащини». Цього 

року школа демонструвала свої вміння у двох напрямках: вокал та 

хореографія. Любов Олексіївна презентувала два нових номера молодшої 

та середньої групи: «Щедрівочку» та «Пролог», а Валентина Степанівна – 

сольний номер у виконання Манько Владислави з піснею «Батькам», тріо 

з піснями «Три поради» та «Солдату» і пісню у виконанні ансамблю «Діти землі». Цього року 

вокальна студія «Злагода» виступала у нових костюмах, які змоделювала та пошила вчитель 

обслуговуючої праці Байдак Т.В. завдяки підтримці учнів школи та 

батьків! Тож дякуємо усім, хто доклав максимум зусиль для 

створення нового сценічного образу наших дівчат! Любов 

Олексіївна, які і завжди створювала образи власноруч, а наша 

майстриня Байдак Т.В. допомагала їх моделювати. Вже 12 та 14 

квітня на міський конкурс пройшли такі творчі номери: студія танцю 

«Веселка», молодша група, танок «Щедрівочка»; вокальна студія 

«Злагода», тріо «Три поради», соло «Батькам» та ансамбль (хоча 

члени журі сказали, що це вже хор малого складу) з піснею «Діти землі». Бажаємо нашим 

конкурсантам гідно виступити на конкурсі та здобути ПЕРЕМОГУ!!! Тримаємо за вас кулачки!!! 

Статтю підготувала випускниця студії танцю «Веселка» Н.А. Пожарська 

Міжнародний день танцю 
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Всеукраїнський день футболу відмічається 29 квітня, починаючи з 

1992 року, коли збірна України з футболу зіграла свій перший матч проти 

збірної Угорщини. Цей матч наша збірна програла з рахунком  1:3. 

Першим бомбардиром збірної України того дня став Іван Гецко, який на 

90-й хвилині забив єдиний гол господарів, і відкрив лік голам збірної 

України. «Узявся виконати штрафний, бо з місця порушення зручно було 

пробити лівою, − згадував Іван. − Удар вийшов − м'яч влетів у самісіньку 

«дев'ятку». Виправився, адже перед тим не зміг вразити порожні ворота. Приємно було відзначитися 

− на трибунах було багато знайомих. Однак якусь причетність до історії ми з партнерами тоді не 

відчували, це прийшло пізніше...» 

 Наша ж школа за останні роки має гарні здобутки у цьому виді спорту. У минулому році команди 

2002 та 2003 років народження здобули 2 місце у міській спартакіаді з футболу, у позаминулому році 

2 місце зайняла команда 2001 року народження. В цілому наша школа має велику кількість молодих, 

перспективних гравців, які здатні взяти золоті медалі на міській спартакіаді! Тож вперед! За 

перемогами!!! Школа у вас вірить!!!                       Спортивними здобуткам ділився Богдан Цюпа 

 

 
 

Сьогодні газована вода популярна у всьому світі, та мало хто знає, що запатентована вона була 24 

квітня 1833 року в США.  Цим «винаходом» світ зобов'язаний британському хіміку Джозефу Прістлі, 

що відкрив одну з властивостей діоксиду вуглецю, за допомогою якого і стало можливим створити 

газовану воду.  

Люди вживають багато газованої води і вважають її корисною, але її дрібні бульбашки зайво 

стимулюють секрецію шлунка, а це веде до підвищення в ньому кислотності і провокує здуття 

кишечника. Тому мінеральну воду рекомендують вживати без газу. Якщо ви купили газовану воду, 

то пляшку можна відкрити і дати воді деякий час постояти (1,5-2 години), щоб газ з неї міг вийти.  

А як щодо солодких газованих напоїв? Багато ми чуємо негативного про ці напої, хоча по суті 

мало що знаємо... Отож, запам’ятовуйте! Кисло-солодке середовище газованого напою погано 

впливає на тонку емаль зубів людини, тому газовані напої шкідливі для здоров'я, особливо 

дитячого. Звичайно, протистояти бажанням своєї дитини дуже складно, особливо коли вживання 

газованих напоїв нав'язується зовні.  

До чого ж призводить велике вживання газованих напоїв? Перш за все, 

до ризику виникнення серцево-судинних захворювань від надмірної ваги, 

оскільки газовані напої містять багато цукру. Також газовані напої 

збільшують концентрування речовини тригліцериду, а вона, в свою чергу, 

сприяє атеросклерозу. А от наприклад кока-кола сприяє утворенню 

каменів у нирках, у тому винна фосфорна кислота, що міститься в ній. 

Кофеїн, що міститься в газованих напоях, збуджує нервову систему, діти часто страждають 

безсонням, головними болями, неуважністю, а ще кофеїн призводить до залежності і збільшує втрату 

кальцію. Вуглекислий газ збільшує секрецію шлунку, а це призводить до гастриту і метеоризму. У 

далекому дитинстві "радянських" дітей  головним напоєм у своїй більшості було молоко, багате 

кальцієм! Газовані напої, на жаль, мають зворотний ефект, вони вимивають кальцій, а тому шкідливі 

для здоров'я, адже саме в підлітковому віці кальцій активно накопичується в кістках, а його 

недостача часто призводить до остеопорозу в зрілому віці. В газованих напоях багато барвників, які 

викликають алергію, кропив'янку, риніт, а там недалеко до бронхіальної астми. Тому краще не 

вживати такі газовані напої взагалі! От і все!                                    Про здоров’я дбає Дарина Крамар 

Всеукраїнський день футболу 

Газована вода: корисна чи шкідлива? 

http://calendate.com.ua/day/04-24
http://calendate.com.ua/day/04-24
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Уже середина весни, розпочинається так званий «велосипедний сезон», і, як ми гадаємо, багато 

наших читачів також перейде зі своїх двох на ровери. Тож ми підготували підбірку правил для Вас, 

велосипедисти! 

Згідно з Правилами дорожнього руху, велосипед має бути укомплектований 

світловідбивачами (катафотами): спереду — білого, по боках — жовтогарячого, позаду — 

червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на 

велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Фара дозволяє іншим 

учасникам руху вчасно помітити велосипедиста, а самому велосипедисту бачити небезпеки й 

перешкоди на шляху. Рекомендується також обладнати велосипед ліхтарем (блимавкою) червоного 

кольору позаду — вас буде краще видно на дорозі. 

Перед кожним виїздом перевіряйте справність гальм, перемикання передач і відсутність 

механічних поломок у частинах велосипеда. Основне правило при виборі одягу для велопоїздки — 

бути видимим на дорозі й почуватися комфортно (ніщо не повинно заважати під час руху). 

Намагайтеся уникати надто просторого й довгого одягу, щоб його частини не потрапляли у спиці, 

педалі й ланцюг. Надавайте перевагу максимально яскравому одягу — щоб бути помітним здалеку. 

Задля цього стане у нагоді жилет жовтогарячого або салатового кольору зі світловідбивними 

смугами. 

Намагайтеся їздити в шоломі. При падінні він захищає найбільш вразливу частину тіла — 

голову. Травми голови — одні з найважчих серед можливих під час падіння з велосипеда. Крім 

того, шолом захищає голову від сонячного удару та дощу. Для захисту долонь від натирань кермом, 

а також від пошкоджень при можливому падінні, рекомендується одягати спеціальні яскраві 

велорукавички зі світловідбивними вставками — щоб сигнали, які Ви подаєте рукою, були 

помітні. Для захисту очей від пилу, дрібних камінців (що летять з-під 

коліс), або комах використовуйте велоокуляри.  

Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, 

перестроюванням, поворотом або розворотом велосипедисти 

зобов'язані подавати попереджувальні сигнали: 

• поворот або перестроювання праворуч: витягнута права рука; 

• поворот або перестроювання ліворуч: витягнута ліва рука; 

• зупинка: піднята догори будь-яка рука. 

Пам’ятайте, що велосипедистам забороняється: 
1. Їздити, не тримаючись за кермо, знімати ноги з педалей. 

2. Під час руху триматися за інший транспортний засіб. 

3. Перевозити пасажирів, крім дітей у віці до 7 років (їх перевозять на додатковому сидінні, 

обладнаному надійно закріпленими підніжками). 

4. Рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах 

під наглядом дорослих). 

5. Повертати ліворуч або розвертатися на шляхах із трамвайним рухом і на тих шляхах, що 

мають більше однієї смуги для руху в даному напрямку. Отже, для здійснення лівого повороту 

потрібно: 

а) проїхати перехрестя прямо, розвернутися в правому ряді пересічної дороги, за дозвільним 

сигналом світлофора знову проїхати перехрестя прямо; або 

б) злізти з велосипеда й перейти дорогу по пішохідному переходу. 

6. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, якщо 

поруч є велосипедна доріжка. 

7. Рухатися по дорозі в темний час доби (і/або в умовах недостатньої видимості) без включеної 

фари й світловідбивачів. 

8. Їздити по зустрічній смузі. 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
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9. Буксирувати велосипеди. 

10. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. 

Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і 

розвертатися на пішохідному переході. У цьому випадку потрібно злізти з велосипеда й перейти 

дорогу як пішохід. 

Коли велосипедист стає пішоходом? 

Велосипедист, який не їде на велосипеді, а котить його, вважається пішоходом. У такому 

випадку на нього поширюються права й обов'язки пішоходів. У Правилах зазначена тільки 

одна відмінність велосипедиста, який котить велосипед, від пішохода: по проїзній частині пішоходи 

мають рухатися «по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів», а велосипедисти, 

які котять велосипед, повинні рухатися «по краю проїзної частини у напрямку руху». 

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ДТП? 
МОТОХЕЛП — служба допомоги двоколісним, працює по всій Україні. Тел.: 097 9009990 

102 – телефон ДАІ 

103 – телефон Швидкої медичної допомоги 
Якщо велосипедист, що потрапив у ДТП, — це Ви, то в першу чергу оцініть небезпеку для 

життя від отриманих травм. Якщо Ви не в змозі об’єктивно оцінити 

свій стан або є підозри на серйозні ушкодження — негайно 

викликайте «швидку». Наступний крок — виклик Мотохелпу. 

Окрім цього, намагайтеся знайти людину, яка зможе вам 

допомогти. Якщо Ви побачили, що велосипедист (не Ви) потрапив 

у ДТП, будь ласка, зупиніться і допоможіть йому. 

Зверніть увагу на такі рекомендації: 
1. Ніколи не ведіть телефонних розмов під час руху по проїзній частині. Якщо потрібно 

відповісти на дзвінок — зупиніться. 

2. Не їздіть по проїзній частині з увімкненим плеєром і в навушниках. 

3. Встановіть дзеркало на шолом/руль. Дзеркало дозволяє оцінити стан трафіку позаду, 

побачити автомобіль «на хвості» та інші «неприємності», не випускаючи з уваги обстановку 

попереду. Дзеркало на шоломі краще — через більші можливості огляду. 

4. Проїжджаючи повороти, розвилки й зупинки громадського транспорту, переконайтеся, що 

ніхто не намагається проскочити ліворуч або праворуч від вас. 

5. Подавайте зрозумілі іншим сигнали у випадку виникнення невизначеної ситуації. 

7. На перехрестях, зупиняючись на червоне світло, у щільному трафіку намагайтеся проїхати 

вперед, щоб вас побачили всі водії, які перебувають позаду. Старт синхронно з машиною, водій якої 

вас не бачить, у скутому автомобілями просторі може призвести до неприємних наслідків. 

8. Рухаючись на зелений, завжди поглядайте у той бік, звідки щойно їхали автомобілі. 

Можливо, там несеться «джигіт», що хоче проскочити перехрестя, або водій, який не помітив 

червоного сигналу. 

9. Будь-яка перепона на вашому шляху — привід для гальмування, але аж ніяк для різкого 

маневру.  

10. Під час проїзду піску, калюж, трамвайних/залізничних колій міцно тримайте кермо — якщо 

воно буде ходити вільно, Ви можете впасти. 

11. Ви — учасник дорожнього руху. Тому навіть якщо вам не треба отримувати водійські права, 

вивчіть Правила дорожнього руху повністю, бо більшість маневрів Ви маєте виконувати, як і водії 

автомобіля. 

Тож виконуйте вищезгадані вказівки і почувайтесь комфортно та безпечно на дорозі!    

За матеріалами інтернет-ресурсу ukrbike.com.ua 

Бути обережними вчив Євгеній Буряк 
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Як захистити дітей від кібернасильства? 
Батьки! Якщо ви вважаєте, що ваша дитина використовує придбаний 

вами комп'ютер нового покоління лише для розвитку інтелектуальних 

здібностей, подумайте ще раз! У наш час актуальним стає так зване 

віртуальне насильство! Насильство, колись обмежене ігровим майданчиком, 

зараз переходить у віртуальний простір, у мобільні телефони та планшети, 

стаючи при цьому все більш серйозним і технологічним. Що слід зробити 

батькам, якщо їхня дитина піддається кібернасильству (кібербулінгу)? 

Кібернасильство найбільш поширене серед учнів середніх класів, але стає 

поширеним і серед дітей молодшого шкільного віку. Діти сьогодні добре розуміються на комп'ютерах, і 

батьки повинні значно пильніше відстежувати поведінку, спрямовану на умисне заподіяння болю або 

залякування іншої людини. Дві найбільші помилки, які роблять дорослі, – це неприйняття всерйоз скарг 

дітей на кібернасильство й потурання знущанням. 

Існують деякі конкретні способи захисту дітей від знущань у кіберпросторі. Батьки повинні тримати 

синів і дочок на короткому «електронному повідцю» і бути більш обізнаними з течіями та напрямками 

віртуального простору. Це не контроль, це добрі виховні навички. Ось що слід зробити батькам, якщо їхня 

дитина піддалась кібернасильству. 

 Проводьте бесіди. Якщо ваша дитина не каже про кібернасильство, це ще не означає, що вона не 

постраждала від нього. Почніть обговорення таким чином: «Що інші діти кажуть про...», «Що ти чув про?..». 

Нехай ваша дитина знає, що ви в курсі останніх трендів, ви напоготові і проводите достатньо часу за 

комп'ютером для того, щоб володіти потрібною інформацією. 

 Утверджуйте та прищеплюйте загальнолюдські цінності. Відмовтесь від думки, що ваша дитина 

поступово зрозуміє сама, чому кібернасильство – це жорстоко й неправильно. Знайдіть час для пояснень: «У 

нас удома ми віримо в доброту. Я розраховую, що ти станеш доброю людиною».  

 Копайте глибше. Якщо кібернасильство триває, повідомте про це посадовим особам школи або 

зверніться в органи правопорядку. Відстежуйте, фіксуйте факти насильства, щоб розробити план порятунку 

вашої дитини: як часто це відбувається, коли, де і хто це робить? 

 Установіть чіткі «комп'ютерні» правила. «Ніколи не відправляй по телефону, у соцмережі, через веб-

сайт або електронною поштою образливі повідомлення», «Ніколи не пиши того, що ти не хотів би почути на 

свою адресу». 

 Зберігайте докази кібернасильства. Скажіть дитині, що коли вона коли-небудь отримає образливе, 

наклепницьке, ненависницьке повідомлення, його необхідно зберегти або роздрукувати. Вам це 

повідомлення може знадобитися, щоб викрити розбишаку або надати докази його батькам. 

 Перешкоджайте подальшому спілкуванню. Якщо ваша дитина стала жертвою кібернасильства, 

поміняйте номер телефону або адресу електронної пошти та зверніться по допомогу до вашого провайдера. 

У випадку погроз насильства й вимагань зверніться до правоохоронних органів. 

 Слідкуйте за комп'ютером. Установіть ваш комп'ютер на видному місці, подалі від кімнати дитини. 

 Вимкніть з мережі. Якщо ваша дитина використовує мобільний телефон, комп'ютер для розсилки 

брудних пліток чи ненависницьких повідомлень, відберіть у неї цю електронну іграшку або просто витягніть 

вилку з розетки. 

 Навчайте дитину рішучості, наполегливості та навичок асертивності*.Дослідження доводять, що 

впевнені в собі діти, які володіють навичками асертивної поведінки, рідше стають об’єктом розбишак. Також 

доведено, що найчастіше об'єктом кібернасильства стають діти з поведінкою жертви, а не діти, які 

відрізняються від своїх однолітків своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою. 

 Сприймайте дитину всерйоз. Кібернасильство може суттєво травмувати, тому дитина потребує вашого 

співчуття та підтримки. Уважно спостерігайте за дитиною й намагайтесь розпізнавати емоційні сигнали, які 

вона посилає вам. Не дозволяйте вашій дитині стати жертвою! 

* Асертивність – поведінка, що поєднує внутрішню силу та ввічливість у ставленні до оточуючих. Це 

здатність у ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки. 

 

Батьківський лікбез проводила І.К. Українець                                                                                            
 

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС 

http://childdevelop.com.ua/articles/develop/46/
http://childdevelop.com.ua/articles/develop/46/
http://childdevelop.com.ua/articles/conflict/598/
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

Говоримо українською правильно!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОВА ЕСПЕРАНТО: ЩО ЦЕ ТАКЕ? 
Есперанто - це штучна універсальна мова, створена за допомогою змішування інших 

поширених мов. В ідеалі передбачається, що її повинен знати кожен житель Землі, так само, як і 

свою рідну, і тоді всі люди нашої планети зможуть спілкуватися незалежно від їх національності. 

Придумав мову «есперанто» варшав'янин (за іншими відомостями, житель білоруського міста 

Білосток) Людовик (або Лазар) Заменгоф. Його дуже пригнічувало, що ті, хто проживають на його 

батьківщині - поляки, євреї, росіяни і німці - ніяк не можуть «домовитися» і ворогують. 

Мова есперанто відрізняється спрощеною граматикою. Наприклад, всі іменники в есперанто 

закінчуються на букву «о», а прикметники - на букву «а». 

«Родзинка» мови есперанто полягає в тому, що немає необхідності «зубрити» значення всіх 

його слів, вивчивши лише значення мінімуму слів кореневих (500-600), півтора десятка префіксів і 

таку ж кількість прийменників, а також сорок суфіксів… 

Зрозуміло, поки до глобального знання есперанто всім населенням земної кулі ще далеко, але 

Лазар Заменгоф сподівався недаремно, і сьогодні міжнародна мова «есперанто» визнана урядами 

багатьох країн, а говорять нею мільйони жителів планети, які називають себе есперантистами. 

Мову есперанто досліджувала Руслана Олійник 

Рубрику веде Т.Г. Середа 
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