


 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

ОРИГІНАЛ 

Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 
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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!!! 

Літні вітання дорогим нашим читачам!!! 

Насичений подіями і досягненнями навчальний рік дав про себе знати і нам, тому шкільний 

«ОРИГІНАЛ» змушений був також відновлювати сили і трішечки відпочити. Але ми вже 

повертаємося до активної роботи і подаруємо вам, шановні наші, ще два літні випуски шкільної 

газети! 

І хоча сезон відпочинку, засмаги, купання, вітамінів і такого довгожданого неучіння уроків і 

неписання конспектів продовжується, ми згадаємо і ще раз подякуємо усім тим учням і вчителям 

нашої школи, чиїми здобутками і досягненнями був наповнений 2015-2016 навчальний рік! 

Згадаємо прізвище кожного нашого призера і активіста! 

А ще ми пропонуємо разом привітати літніх іменинників,  ознайомитися із розширеною 

сторінкою знавців англійської мови, переглянути актуальні оголошення, згадати яскраві 

миттєвості вже минулого кінця навчального року… І звичайно ж, трішки повторимо правила 

безпечного життя на канікулах! Тож уперед!!! 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

АКТУАЛЬНО ПРО ГОЛОВНЕ 

УВАГА!!! 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради 

Черкаської області запрошує на навчання учнів 10-их класів за універсальним 

профілем навчання. Документи на зарахування можна подавати до 20 серпня 2016 року. 

Також триває прийом заяв на зарахування дітей  до першого класу! 

Шкільна родина буде рада прийняти кожного учня, хто виявить бажання навчатися у 

нашому закладі. Тут кожен бажаючий зможе реалізувати себе як непересічна 

особистість, брати активну участь у житті школи та класу, займатися безкоштовно у 

гуртках і секціях, клубах за інтересами, а головне – здобувати якісні знання з усіх 

предметів! 

Чекаємо з нетерпінням, наші майбутні учні!!! 

Адміністрація школи 

УВАГА! 
Певний час шкільний сайт перебував  закритим у зв’язку з частковим переформатуванням. 

Змінено візуальний профіль, розміщення розділів і додатків. Зараз щкільний інтернет-ресурс 

працює у звичному режимі, оновлюється і поповнюється новою інформацією. 

Тож нам цікава думка кожного користувача: чи подобаються Вам зміни? Чи зручно 

користуватися шкільним сайтом? Будь ласка, залишайте свої відповіді на головній сторінці 

сайту під час актуального голосування, коментуйте і пропонуйте побачене. Кращі об’єктивні 

побажання ми втілимо у реальність! Будьте з нами!!! 

Адміністратори шкільного сайту 

http://school7.ck.ua/




 


 

 

Щирі вітання літнім іменинникам:   

Пожарській Наталії Анатоліївні – 07.06 

Христочевській Ніні Василівні – 13.06 

Штепі Інні Дмитрівні – 15.06 

Вент Ірині Геліївні  – 19.06 

Третяку Сергію Івановичу – 19.06 

Фесак Людмилі Миколаївні – 21.06 

Волкову Костянтину Аркадійовичу – 21.06 

Губановій Світлані Вікторівні – 24.06 

Фесун Світлані Євгенівні – 05.07 

Канельській Валентині Миколаївні – 07.07 

Юхимчуку Сергію Олександровичу – 07.07 

Чумак Ользі Анатоліївні  – 11.07 

Черкащенко Ніні Григорівні – 12.07 

 Касяненко Інні Вікторівні – 19.07  

Славінській Ріті Миколаївні – 29.07 

Токовій Валентині Валеріївні – 30.07 

Цей день має чарівне походження,  

Бо сьогодні — Ваш День народження! 

Бажаємо, щоб сонце Вас зігрівало,  

Люди усмішку Вам дарували,  

Природа здоров'я Вам припасла,  

А ластівка щастя мішок принесла! 
 

 

 

 

 
Адміністратори шкільного сайту та увесь творчий колектив шкільної газети 

«ОРИГІНАЛ» ще раз усім нагадує: літні святкування розпочала наша 

неперевершена і багатоідейна, сувора й категорична, однак справедлива і 

доброзичлива колега – Наталія Анатоліївна 

ПОЖАРСЬКА! Нехай Вам завжди здоровиться: і 

фізично, і психічно, й емоційно! Будьте 

успішною, багатою, коханою і просто шалено 

щасливою!!! Ми Вас любимо і поважаємо!!!  

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 





 


 

 
Батьківські збори 

майбутніх першачків 

18 травня школа 

гостинно зустрічала 

батьків майбутніх 

першокласників та 

загальношкільних 

зборах. На початку гості мали можливість 

переглянути невеличкий концерт за участю 

вихованців вокальної студії «Злагода» та студії 

танцю «Веселка», а по його закінченню заступник 

директора з навчально-виховної роботи Вент І.Г. 

поінформувала батьків про навчальний заклад, його 

структуру роботи, особливості, досягнення. 

Також на зборах було зачитано списки майбутніх 

першокласників та представлено батькам майбутніх 

класних керівників: класний керівник 1-А класу 

Кудря Віра Василівна та 1-Б класу Чумак Ольга 

Анатоліївна. Після закінчення зборів батьки разом 

із класними керівниками вирушили до своїх 

майбутніх класних кабінетів. 

Випускний 4-их класів 

Непомітно промайнув 

навчальний рік у початковій 

школі для учнів 4-х класів.  

Під запальну музику діти 

увійшли до зали і ведучі 

розпочали свято, а за ними 

до слова було запрошено 

винуватців свята, які 

декламували вірші, співали 

пісні та говорили щирі слова 

подяки своїм вчителям і 

батькам. Щемливі слова прозвучали і від класних 

керівників наших випускників, вони пригадали роки 

їх спільного життя та побажали дітям і батькам 

щасливої долі. Також до слова було запрошено 

директора школи Середу Ю. В., який щиро привітав 

школярів і батьків із закінченням початкової школи, 

побажав успіхів у навчанні у старшій школі та 

гарно відпочити під час літніх канікул. Директор 

вручив випускникам дипломи про закінчення 

початкової школи. Також до випускників завітали їх 

майбутні класні керівники: 5-А класу Ткаченко Ю. 

О. та 5-Б класу Щербатюк Л.А., вони побажали 

учням успіхів, творчих злетів, гарно відпочити 

влітку і запевнили, що з нетерпінням чекають їх вже 

1 вересня у повному складі в старшій школі. 

Закінчилося свято на гарній веселій ноті, а вже 

після нього учні разом із батьками робили спільне 

колективне фото напам’ять. Тож бажаємо нашим 

найменшим випускникам успіхів та чекаємо на них 

першого вересня! 

Останній дзвінок 

Ось і пролунав уже останній 

дзвінок для учнів нашої школи. 

Для декого він був першим 

останнім дзвінком, а для 40 

випускників 11-х класів він був 

дійсно останнім. Одинадцять 

років випускники майже щодня 

переступали поріг рідної сьомої 

школи, складали іспити, 

готували і проводили вечори, а 

вже сьогодні востаннє стояли на шкільній лінійці, 

востаннє розказували щемливі вірші, дякували 

вчителям, класним керівникам і батькам. 

На лінійці, приуроченій Святу останнього 

дзвоника, були присутні гості – депутат Черкаської 

міської ради та  мікрорайону «Лісовий» Бінусов М. 

М., який привітав усіх присутніх із таким чудовим 

святом та побажав гарно відпочити влітку та 

повернутися до стін рідної школи, але вже трішки 

оновленої, адже на цих канікулах у школі 

планується заміна старих вікон на нові. Також за 

підтримки Михайла Марковича було випущено 

газету «Перлина Черкас», у якій розміщено 

інформацію і фотографії обдарованих учнів нашої 

школи, фотографії шкільних команд, які перемагали 

на конкурсах міського рівня та фотографії учасників 

наших гуртків. Газету отримали жителі мікрорайону 

та учні школи. Також із вітальним словом виступив 

директор школи Ю.В.. Середа, який привітав усіх зі 

святом, побажав гарно відпочити влітку, учням 9-х 

класів успішно скласти державну підсумкову 

атестацію, учням 11-х класів скласти останнє 

зовнішнє незалежне оцінювання та вступити до 

омріяних навчальних закладів. На святковій лінійці 

було вручено грамоти та дипломи учням та 

вчителям школи за гарні результати у конкурсах, 

олімпіадах міського та обласного рівнів. Після 

завершення лінійки учні школи вирушили на 

останній урок, під час якого класні керівники 

вкотре нагадали дітям про правила поведінки під 

час літніх канікул, провели останні інструктажі та 

побажали дітям гарного відпочинку! 

Випускний вечір….. 

28 травня  провело у доросле життя 40 

випускників 2016 року 

з порогу нашої 

школи… Цього року 

випускний вечір 

проходив у 

приміщенні 

Черкаського інституту 

пожежної безпеки. До 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 





 


святкової зали заходили неймовірно гарні дівчата та 

стрункі хлопці. Під оплески рідних та близьких 

вони заходили в супроводі своїх класних 

керівників: 11-А клас – Кошмай С. М. та 11-Ф клас 

– Фесун С. Є. 

З вітальним словом перед випускниками 

виступив директор школи Середа Юрій Васильович. 

Разом із заступником директора з навчально-

виховної роботи Л.М. Фесак директор вручив усім 

випускникам атестати про здобуття повної загальної 

середньої світи, похвальні листи за високі 

досягнення у вивченні окремих предметів, грамоти 

за активну участь у житті школи, а батьки наших 

випускників отримали подяки за виховання своїх 

дітей та за допомогу класним керівникам. 

Цього року свою відзнаку отримала Дереза 

Дарина: вона стала срібною медалісткою та 

отримала атестат за досягнення у навчанні 

особливого зразка. Після завершення урочистої 

частини вечора випускники продовжили святковий 

концерт, під час якого випускники декламували 

вірші, показували сценки, співали пісні, танцювали 

та висловлювали слова щирої вдячності своїм 

вчителям, батькам та класним керівникам, сміялися 

і плакали водночас… 

Свято пройшло у неймовірно зворушливій 

атмосфері. А після завершення випускники разом із 

учителями вирушили на урочисті святкування, які 

проходили на Соборні площі міста. Під час 

урочистостей випускники мали можливість 

станцювати свій останній вальс, а після завершення 

всіх урочистостей уже вільні випускники вирушили 

святкувати… Успіхів вам, випускники 2016 року! 

Звітна 

конференція-2016 

1 червня 

директором школи 

Ю.В. Середою було 

проведено 

загальношкільну 

конференція, або як її 

ще називають «Звіт перед громадськістю», на якому 

були присутні батьки, учні, вчителі школи та 

представники міської влади, а саме: депутат 

Черкаської міської ради Бінусов Михайло Маркович 

та його чарівна помічниця Юлія та Коломоєць Ігор 

Анатолійович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Черкаської 

міської ради. Під час конференції директором 

школи було представлено роботу навчального 

закладу за 2015-2016 навчальний рік: 

 успішність учнів початкової та старшої школи в 

порівнянні з минулим роком; 

 озвучено відзначення учнів, вчителів та команд 

школи у конкурсах міського та обласного рівнів; 

 представлено методичну роботу закладу; 

 озвучено найбільш значимі заходи з виховної 

роботи; 

 соціальний статус учнів школи; 

 питання охорони праці тощо. 

Та особливу увагу було звернуто на фінансово-

господарську діяльність школи. До уваги учасників 

конференції було оголошено всі надходження та 

витрати за навчальний рік, повідомлено обсяги та 

затрати на ремонтні роботи. Особливо 

наголошувалося питання заміни старих вікон на 

нові, ці роботи вже мають розпочатися в першій 

половині червня. Також під час конференції 

виступали гості, а всі присутні мали можливість 

поставити їм запитання. 

Наприкінці конференції було проведено 

голосування за підсумками роботи закладу, тож 

маємо такі результати: 

Відмінний результат – 26 осіб. 

Добрий результат – 45 осіб. 

Задовільний результат – 10 осіб. 

Незадовільний – 1 особа. 

Тобто за загальними оцінками визначено, що 

школа працює у правильному напрямку і добре, а 

негативний результат показує, що є над чим ще 

працювати. Тож бажаємо учасникам навчально-

виховного процесу успіхів та чекаємо на всіх вже 1 

вересня! 

Випуск 9-их класів 

Цього року школа 

випускає 38 учнів 9-их 

класів. На урочистій лінійці 

були присутні рідні, близькі 

та друзі наших 

випускників, які прийшли 

розділити з ними цю 

радість. 

Під час випускного від 

учнів було почуто безліч 

приємних слів на адресу 

перших вчителів, вчителів-

предметників, адміністрації, батьків та таких вже 

рідних класних керівників, які також говорили 

напутні слова своїм випускникам. Приємно було 

чути пісні у виконанні вихованців-випускників 

вокальної студії «Злагода», а їх цього року аж 

чотири. До слова було запрошено директора школи 

Середу Юрія Васильовича, який привітав 

випускників та розповів усім присутнім умови 

подачі документів для подальшого навчання учнів у 

10-му класі. А після цього разом із заступником 

директора з навчально-виховної роботи Фесак 

Людмилою Миколаївною учням-випускникам було 

вручено свідоцтва про базову загальну середню 

освіту, грамоти, подяки, а також подяки отримали 

батьки наших випускників. 





 


Офіційне святкування продовжив невеличкий 

концерт у виконанні наших випускників.  

Бажаємо нашим випускникам гарно відпочити 

влітку  та нагадуємо, що у школі триває прийом 

заяв до 10-го класу за універсальним профілем 

навчання, тож запрошуємо усіх бажаючих 

продовжити навчання у стінах рідної школи! 

 

Мовний 

табір-2016 

З 30 травня по 

10 червня в 

Черкаській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №7 

працював  

пришкільний мовний табір “HAPPY CAMPERS” . 

Табір працював за 1-ю програмою (на базі ЗНЗ: 

тривалість 2 тижні; харчування не передбачене; 

заняття проводили вчителі навчального закладу, 

студенти-волонтери.) 

Учні 3-х, 4-х та 10-го класів мали можливість не 

тільки весело і цікаво провести час, а і 

вдосконалити своє володіння англійською мовою. У 

таборі перебувало 58 дітей, які були об’єднані в  4 

загони. З вихованцями табору  працювало 4 вчителя 

іноземної мови (зі складу вчителів школи: Кошмай 

С.М., Фесун С.Є., Єрохіна О.О. та Щербатюк Л.А.) і 

двоє волонтерів – студенти ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Завертайло Катерина і Грам Марія. 

Для працівників табору головними завданнями 

були організація відпочинку школярів, формування 

прагнення вести активний спосіб життя і 

усвідомлення  важливості здорового способу життя. 

Перший день роботи табору був присвячений 

знайомству, представленню програми табору, 

вибору назв і девізів загонів та створення 

 позитивного настрою вихованців. Кожен загін 

самостійно обрав собі назву і девіз відповідно до 

своїх вікових особливостей. 

Розподіл дітей у групи і планування роботи 

табору відбувалося залежно від віку дітей та 

їхнього  рівня володіння іноземною мовою. З 

урахуванням цього іншомовна діяльність 

вихованців табору велась за різними напрямками і з 

використанням різних методів і  адаптованих 

навчальних посібників. 

Учні 10-го класу працювали над  темою «Який 

чудовий світ!» («What a Wonderful World!») 

Для маленьких вихованців табору навчання 

іноземній мові поєднувалося з кращими виховними 

методиками, процес пізнання – з відпочинком. 

Кожен день розпочинався ранковою зарядкою 

під веселу запальну табірну пісню “HAPPY 

CAMPERS”. 

А під час перерв учні брали участь у веселих 

естафетах та рухливих іграх на шкільному подвір’ї. 

Протягом 2 тижнів учні 3-их та 4-их класів 

працювали над проектом “FESTIVALS IN GREAT 

BRITAIN”. 

Останній день роботи табору був наповнений 

 відчуттям радості і свята. Захист проектів пройшов 

у піднесеному настрої, на свято запросили гостей і 

батьків. 

Після завершення захисту проектів вихованцям 

табору  було вручено заохочувальні сертифікати 

учасників літнього мовного табору з метою їхньої 

мотивації до  подальшого оволодіння англійською 

мовою. 

Вчителі творчо підійшли до оформлення 

інтер’єру мовного табору: мотиваційних плакатів, 

назв кабінетів, оформлення самих кабінетів. В 

кімнатах була створена затишна атмосфера для 

навчання і відпочинку. 

Під час роботи літнього мовного табору  

використовувалися методичні матеріали 

міжнародних освітніх організацій та рекомендації 

Міністерства освіти і науки України. 

Відвідування мовного табору дало змогу учням 

по-іншому подивитися на заняття англійською 

мовою – через творчість, гру, пісню. В очах учнів 

загорівся вогник бажання вчити іноземну мову та 

вдосконалювати свої знання! 

 

За матеріалами шкільного сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

УВАГА!!! 

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

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
https://vk.com/club60915649




 


 

 

 

Вітаємо з бронзою!!! 
16-20 червня відбувся 21-ий Міжнародний турнір з баскетболу в м. Одеса, присвячений пам’яті 

І.Я. Кесельмана. У цих змаганнях взяли участь і наші учениці 5-8 класів, де показали 

неперевершену гру і всіма своїми силами вибороли призове 3 місце. До речі, головний тренер 

команди Сідней С.О. не залишився без відзнаки, його визнали найекспресивнішим тренером. 

Учасниці команди-учениці нашої школи: Литовка Руслана, Можейкіна Софія, 

Головченко Юліана, Середенко Анна, Мусієнко Анастасія, Барановська Поліна, Сідней 

Анастасія. 
Дякуємо С.О. Сідней за підготовку дівчат і бажаємо команді подальших перемог! 

 

             
 

 
Зазвичай до Свята останнього дзвінка назбирується сила-силенна тих учнів і вчителів, 

якими так пишається школа! Тими, хто протягом останнього навчального року досягав 

вершин і  перемагав! А в силу певних погодних обставин (дощ чи то спека) або ж інших 

незапланованих ситуацій процес нагородження цих дітей і вчителів адміністрація 

вимушена пришвидшувати або ж скорочувати. Тому ми вирішили ще раз назвати 

прізвища усіх тих, ким пишається наша школа за результатами 2015-2016 навчального 

року! Отож, ще раз голосно і гордо: ШКОЛА ПИШАЄТЬСЯ… 

 

Похвальним  листом за високі досягнення у навчанні 

нагороджуються: 

1. Пустовіт Анна, 2-А клас 

2. Пугач Ангеліна, 2-А клас 

3. Сінельник Артем, 2-А клас 

4. Черненко Єлизавета, 2-А клас 

5. Віхренко Олександр, 2-Б клас 

6. Коровченко Каріна, 2-Б клас 

7. Леньо Лілія, 2-Б клас 

8. Лубенцов Михайло, 2-Б клас 

9. Шульга Аміра, 2-Б клас 

10. Домаш Тетяна, 3-А клас 

11. Михальченко Антон, 3-А клас 

12. Москаленко Марк, 3-А клас 

13. Погорельський Михайло, 3-А клас  

14. Хмелевський 

Віталій, 3-А 

клас 

15. Намофілов 

Владислав, 3-Б 

клас 

16. Паршук 

Катерина, 3-Б 

клас 

17. Рассохіна 

Василиса, 3-Б 

клас 

18. Юхименко 

Анастасія, 3-Б 

клас 

19. Черненко 

Софія, 3-Б клас 

20. Бакунов 

Максим, 4-А 

клас 

21. Брикса Каміла, 4-А клас 

22. Горенко Володимир, 4-А клас 

23. Фесун Максим, 4-А клас 

24. Волощук Юлія, 4-Б клас 

25. Гальченко Єлизавета, 4-Б клас 

26. Іванова Марина, 4-Б клас 

27. Лук'яниця Маргарита, 4-Б клас 

28. Щербатюк Назар, 4-Б клас 

29. Омельченко Катерина, 5-Б клас 

30. Крамар Дарина, 6-А клас 

31. Савченко Вікторія, 6-А клас 

32. Шувалова Євгенія, 6-А клас 

33. Боровкова Марія, 6-Б клас 

34. Мусієнко Анастасія, 6-Б клас 

35. Лук'яниця Василь, 7-Б клас 

ШКОЛА ПИШАЄТЬСЯ!!!  

НАШІ ПЕРЕМОГИ 





 


******* 

Міністерство освіти і науки України, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при 

Львівському національному університеті імені  Івана Франка проводить щорічний конкурс із фізики – 

«Левеня» (координатор по школі Токова Валентина Валеріївна). Цьогоріч взяло участь загалом 

47 учнів школи.  Сертифікат засвідчує, що учасниками Всеукраїнського фізичного конкурсу стали 

21 учень нашої школи, а саме: 

1. Дорошенко В., 7 клас 

2. Прокопова Д., 8 клас 

3. Ткаченко Р., 8 клас 

4. Кадук К., 9 клас 

5. Чуйко П., 9 клас 

6. Радиманов Д, 9 клас 

7. Мігова А., 9 клас 

8. Довгохатько Б., 9 клас 

9. Манько В., 9 клас 

10. Ковтунік Д., 9 клас 

11. Допіра Є., 9 клас 

12. Трайтак О., 10 клас 

13. Гіренко А., 11 клас 

14. Петренко К., 11 клас 

15. Куліченко Д., 11 клас 

16. Рац О., 11 клас 

17. Головченко В., 11 клас 

18. Коротич В., 11 клас 

19. Прокопенко Т., 11 клас 

20. Тараненко І., 11 клас 

21. Дереза Д., 11 клас

«Левеня» - добрий результат показав 21 учень школи: 

1. Манько І., 7 клас 

2. Сідней А., 7 клас 

3. Перепечаєв І., 7 клас 

4. Сумленний Я., 9 клас 

5. Параскевич В., 9 клас 

6. Кугот Б., 9 клас 

7. Руденко Я., 9 клас 

8. Терьохіна К., 9 клас 

9. Перетятько А., 9 клас 

10. Висунько А., 9 клас 

11. Степанов Б., 9 клас 

12. Буряк Є., 9 клас 

13. Масолов М., 9 клас 

14. Красота А., 10 клас 

15. Зав’ялов Є., 10 клас 

16. Братко Я., 10 клас 

17. Руденко Н., 10 клас 

18. Король В., 10 клас 

19. Подгорнов О., 10 клас 

20. Ваніна О., 11 клас 

21. Шарий О., 11 клас 

«Левеня» - відмінний результат – 5 учнів школи: 
1. Войко Н., 9 клас 

2. Бровченко Р.,  10 клас 

3. Толстоба М., 10 клас 

4. Котолов А., 10 клас 

5. Токова Н., 10 клас 

******* 

Міністерство освіти і науки  України, Львівський фізико-математичний 

ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана 

Франка, Міжнародна асоціація «Кенгуру» провела математичний конкурс 

«Кенгуру» (координатор по школі Ткаченко Юлія Олександрівна). 
Всього учасників - 151 особа. 

Відмінний результат – 2 учасника: 

1. Пасічнюк Я., 2 клас 

2. Боровкова М., 6 клас 

Добрий результат  - 29 учасників:  

1. Леньо Л., 2 клас 

2. Домаш Т., 3 клас 

3. Пятенкова Д., 3 клас 

4. Михальченко А., 3 клас 

5. Москаленко М., 3 клас 

6. Погорельський М., 3 клас 

7. Намофілов В., 3 клас 

8. Паршук К., 3 клас 

9. Черненко С., 3 клас 

10. Брикса К., 4 клас 

11. Бакунов М., 4 клас 

12. Пятіна Д., 4 клас 

13. Мусієнко А., 6 клас 

14. Коваленко М., 6 клас 

15. Білан А., 6 клас 

16. Броварський М., 6 клас 





 


17. Гриценко А., 6 клас 

18. Шувалова Є., 6 клас 

19. Шарченко Б., 6 клас 

20. Чуйко П., 9 клас 

21. Полонський Д., 5 клас 

22. Ярмолатій П., 5 клас 

23. Гезун І., 5 клас 

24. Євпак В.,  5 клас 

25. Боднар Ю., 5 клас 

26. Мироненко М., 5 клас 

27. Мельник К., 5 клас 

28. Омельченко К., 5 клас 

29. Зав’ялов Є., 10 клас 

Учасник – 120 осіб: 

1. Цяпкало М., 2 клас 

2. Бабюк Д., 2 клас 

3. Бондаренко Я., 2 клас 

4. Вискварка О., 2 клас 

5. Даниленко К., 2 клас 

6. Деркач Д., 2 клас 

7. Запорожченко Д., 2 клас 

8. Кацигіна Є.,  2 клас 

9. Макаров Н., 2 клас 

10. Мусієнко А., 2 клас 

11. Овдієнко С., 2 клас 

12. Павленко А., 2 клас 

13. Пастушенко Д., 2 клас 

14. Полуніна К.,  2 клас 

15. Пустовіт А., 2 клас 

16. Сінельник А., 2 клас 

17. Тюренко І., 2 клас 

18. Черненко Є., 2 клас 

19. Шарий В., 2 клас 

20. Яковченко Д., 2 клас 

21. Бортовик М., 2 клас 

22. Гриценко Л., 2 клас 

23. Гуріна С., 2 клас 

24. Лубенцов М., 2 клас 

25. Распутіна А., 2 клас 

26. Третяк Д., 2 клас 

27. Уварова А., 2 клас 

28. Шульга А., 2 клас 

29. Головаха А., 3 клас 

30. Карнаух А., 3 клас 

31. Кравцов О., 3 клас 

32. Зав’ялова П., 3 клас 

33. Боровкова С., 3 клас 

34. Дорога А., 3 клас 

35. Іванченко А., 3 клас 

36. Тараненко Е., 3 клас 

37. Ярмолатій Е., 3 клас 

38. Щербатюк Н., 4 клас 

39. Волощук Ю., 4 клас 

40. Шкляєв В., 4 клас 

41. Заруба К., 4 клас 

42. Заєць Д., 4 клас 

43. Висунько А., 4 клас 

44. Коваленко Д., 7 клас 

45. Буряк Є., 9 клас 

46. Демиденко О., 7 клас 

47. Руденко Я., 9 клас 

48. Перетятько А., 9 клас 

49. Степанов Б., 9 клас 

50. Допіра Є., 9 клас 

51. Масолов М., 9 клас 

52. Терьохіна К., 9 клас 

53. Ісаєнко М., 9 клас 

54. Чубенко В., 7 клас 

55. Перепечаєв І., 7 клас 

56. Хатнюк В., 7 клас 

57. Юлін О., 7 клас 

58. Добринська А., 8 клас 

59. Прокопова Д., 8 клас 

60. Поліщук Д., 8 клас 

61. Роздорожній Н., 8 клас 

62. Валах А., 8 клас 

63. Яцура П., 8 клас 

64. Кухоль А., 8 клас 

65. Дика С., 8 клас 

66. Тараненко Р., 6 клас 

67. Федірко А., 6 клас 

68. Охріменко В., 6 клас 

69. Барановська П., 6 клас 

70. Дяченко В., 6 клас 

71. Шевченко К., 6 клас 

72. Заболотний Н., 6 клас 

73. Чаус О., 6 клас 

74. Оленич О., 6 клас 

75. Ясентюк В., 6 клас 

76. Патлань Д., 9 клас 

77. Слободяник Б., 9 клас 

78. Островський О., 9 клас 

79. Довгохатько Б., 9 клас 

80. Шамрай Я., 9 клас 

81. Ковтунік Д., 9 клас 

82. Бугай В., 9 клас 

83. Мігова А., 9 клас 

84. Крисін К., 9 клас 

85. Кадук К.,  клас 

86. Манько В., 9 клас 

87. Кудря Н., 5 клас 

88. Якубенко В., 5 клас 

89. Дігтяренко Н., 5 клас 

90. Грицай Г., 5 клас 

91. Веремієнко Д., 5 клас 

92. Селезньова О., 5 клас 

93. Череп Д., 5 клас 

94. Павленко М., 5 клас 





 


95. Паньківський М., 5 клас 

96. Павленко Д., 5 клас 

97. Ільченко Д., 5 клас 

98. Пузь Б., 5 клас 

99. Мигас М., 5 клас 

100. Соколов А., 5 клас 

101. Дорогий О., 5 клас 

102. Кармазін А., 5 клас 

103. Дорошенко Д.,  5 клас 

104.  Олійник П., 5 клас 

105. Ципло К., 5 клас 

106. Бровченко Р., 5 клас 

107. Мельник П., 10 клас 

108. Красота А., 10 клас 

109. Степнова Д., 10 клас 

110. Погорельська А., 10 клас 

111. Цюпа Б., 10 клас 

112. Королик В., 10 клас 

113. Руденко Н., 10 клас 

114. Толстоба М., 10 клас 

115. Подгорнов  О., 10 клас 

116. Король В, 10 клас 

117. Кухоль Є., 10 клас 

118. Трайтак О., 10 клас 

119.  Токова Н., 10 клас 

120. Перепечаєв М., 10 клас 

******* 

Центр творчих ініціатив «Клєвєр», Донбаський державний педагогічний університет вже вкотре 

проводить Всеукраїнський конкурс «Патріот» (координатор по школі Українець Інна 

Костянтинівна). Цього року взяло участь 12 учасників.  Приємно 

відзначити, що за результатами конкурсу учень 9 класу Буряк Євгеній 

посів ІІІ місце в області. Всі інші учні отримали сертифікати учасника, а 

саме: 

1. Брикса К., 4 

клас 

2. Крисін К., 9 

клас 

3. Кадук К., 9 

клас 

4. Манько В., 9 

клас 

5. Чуйко П., 9 клас 

6. Ковтунік Д., 9 клас 

7. Кугот Б., 9 клас 

8. Погорельська А., 10 клас 

9. Подгорнов О., 10 клас 

10. Прокопенко Т., 11 клас 

11. Дереза Д., 11 клас 

******* 

31 учень нашої школи цього року вперше взяв участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської 

мови   «Гринвіч». Як результат, маємо вже один бронзовий сертифікат – Бриксі Каміллі, учениці 4 

класу.  

    Учасники конкурсу: 

1. Атаманчук А., 3-А клас 

2. Лисенко М., 3-А клас 

3. Головаха А., 3-А клас 

4. Фесун М., 4-А клас 

5. Червонюк М., 4-А клас 

6. Ярмолатій Е., 4-А клас 

7. Барановська П., 6-Б клас 

8. Боровкова М., 6-Б клас 

9. Мусієнко А., 6-Б клас 

10. Дяченко В., 6-Б клас 

11. Шарченко Б., 6-А клас 

12. Білан А., 6-А клас 

13. Мироненко М., 5-А клас 

14. Брикля К., 7-Б клас 

15. Перепелиця В., 7-Б клас 

16. Поліщук М., 8-А клас 

17. Трайтак О., 10-М клас 

18. Токова Н., 10-М клас 

19.  Степнова Д.,  10-М клас 

20. Красота А., 10-М клас 

21. Погорельська А., 10-М клас 

22. Дереза Дарина, 11-Ф клас 

23. Данілов Олег, 11-Ф клас 

24. Коротич Вадим, 11-Ф клас 

25. Тарасова 

Альона, 11-Ф клас 

26. Прокопенко 

Тетяна, 11-Ф клас 

27.  

28.  

29.  

30.  
 

 

******* 

Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради нагороджується Бакунов Максим, учень 4-А класу за ІІІ місце у міському конкурсі знавців 

природи серед учнів 3-4 класів у 2015-2016 н.р.  





 


******* 

Подякою департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджується 

Намофілов Владислав, учень 3-Б класу за якісну підготовку та глибокі знання у міському конкурсі 

з природознавства серед учнів 3-4 класів у 2015-2016 н.р. 

******* 
Подякою департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Брикса Камілла, учениця 4-А класу за якісну 

підготовку та глибокі знання у міському конкурсі юних математиків серед 

учнів 3-5 класів у 2015-2016 н.р. 

******* 
Подякою департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Погорельський Михайло, учень 3-А класу за 

якісну підготовку та глибокі знання у міському конкурсі юних математиків 

серед учнів 3-5 класів у 2015-2016 н.р. 

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Дереза Дарина, учениця 11-Ф класу за ІІ місце 

у міському етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика. 

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджується 

Дереза Дарина, учениця 11-Ф класу за І місце у міському етапі ХV Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2015-2016н.р. 

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджується 

Дереза Дарина, учениця 11-Ф класу за ІІ місце ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з 

української мови та літератури  у 2015-2016 н.р.  

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Лук’яниця Василь, учень 7-Б класу за ІІ місце 

ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з біології  у 2015-2016 н.р. 

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Лук’яниця Василь, учень 7-Б класу за ІІ місце 

ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з математики  у 2015-2016 н.р. 

******* 
 Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Кухоль Євгеній, учень 10-М класу за ІІІ місце 

ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з астрономії  у 2015-2016 н.р.  

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Перепелиця Віра, учениця 7-Б класу за ІІ 

місце ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії  у 2015-2016 н.р. 

******* 
Дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Манько Владислава, учениця 9-А класу за ІІІ 

місце ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з технологій у 2015-2016 

н.р.  

******* 
Грамотою департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради, Черкаською учнівською міжпарламентською асамблеєю 

нагороджується Буряк Євгеній  за активну участь та творчий підхід у 

роботі прес-центру під час проведення ІІ міської конференції 

старшокласників «Модель ООН: Крок до дипломатії» 

 





 


Подякою української  спілки ветеранів Афганістану нагороджується Буряк Євгеній за високу 

громадянську позицію та творчий підхід у міському конкурсі учнівських творів, присвячених 

подвигу Захисників Вітчизни. 

******* 
Грамотою Черкаської обласної організації добровільного пожежного товариства України 

нагороджується Волощук Юлія,  учениця 4-Б класу за участь в Черкаському обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та живопису на протипожежну та техногенну тематику. 

******* 
Сертифікатом учасника нагороджується Цюпа Богдан, учень  10-М класу за участь у VІ 

Всеукраїнські учнівські конференції «Мовний образ сучасного українця». 

******* 
 Сертифікатом учасника нагороджується Погорельська 

Анастасія, учениця 10-М класу за участь у VІ Всеукраїнські 

учнівські конференції «Мовний образ сучасного українця». 

******* 
Дипломом управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджується Манько Владислава  за І місце 

в конкурсі патріотичної пісні інтеграційної спартакіади 

шкільних команд «Школа безпеки». 

******* 
Дипломом управління у справах сім’ї, молоді та спорту, департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради нагороджується КОМАНДА ШКОЛИ за ІІ місце в етапі 

«Рятування майна» інтеграційної спартакіади шкільних команд «Школа безпеки». 

******* 
Дипломом управління у справах сім’ї, молоді та спорту, департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради нагороджується КОМАНДА ШКОЛИ  за ІІ місце в етапі 

«Надзвичайна ситуація» інтеграційної спартакіади шкільних команд «Школа безпеки». 

******* 
Дипломом управління у справах сім’ї, молоді та спорту, департаменту освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради нагороджується КОМАНДА ШКОЛИ  за ІІІ місце в інтеграційній 

спартакіаді шкільних команд «Школа безпеки» та конкурсі патріотичної пісні. 

******* 
Дипломом позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси» 

нагороджується КОМАНДА УЧНІВ 6-Б КЛАСУ  за І місце у спортивно-розважальній грі «Крок до 

зірок» 

******* 
Дипломом департаменту освіти  і науки  Черкаської 

міської ради нагороджується вокальна студія 

«ЗЛАГОДА» за ІІІ місце в  міському етапі 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої 

художньої творчості «Мистецький дивокрай 

Черкащини» у номінації «Вокальні колективи великого 

складу» у 2015-2016н.р., керівник Донець Валентина 

Степанівна. 

******* 
Дипломом департаменту освіти  і науки  Черкаської 

міської ради нагороджується соціально-психологічний театр «МіД» нашої школи за І місце у 

міському фестивалі шкільних соціально-психологічних театрів (керівник Фесун С.Є.) 

******* 
Грамотою товариства Червоного хреста нагороджується рій «ЯТАГАН» за ІІІ місце у змаганнях 

на етапі надання першої допомоги у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Сокіл» «Джура». 

******* 





 


Дипломом департаменту освіти  і науки  Черкаської міської 

ради нагороджується рій «ЯТАГАН» за ІІІ місце у змаганнях із 

надання першої долікарської допомоги «Рятівник» міського етапу 

Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура» у 

2015-2016н.р. 

******* 
Дипломом департаменту освіти  і науки  Черкаської міської 

ради нагороджується рій «ЯТАГАН» за ІІІ місце у творчо-

мистецькому звіті «Ватра» міського етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура» у 2015-2016н.р. 

******* 
Грамотою Черкаського професійного автодорожнього ліцею нагороджується КОМАНДА 

ШКОЛИ, яка посіла ІІ місце в турнірі з баскетболу пам’яті В.А. Кучеренка. Склад команди: 

Ісаєнко Максим, 9-Б клас 

Данілов  Олег, 11-Ф клас 

Петренко Костянтин,  11-А клас 

Шарий Олександр, 11-А клас 

Матлах Максим, 11-Ф клас 

Тараненко Іван, 11-Ф клас 

Жила  Вадим, 10-М клас 

Зав’ялов Єгор, 10-М клас 

Перепечаєв Максим, 10-М клас 

Подгорнов Олександр, 10-М клас 

******* 

Дипломом Сумського державного університету нагороджується Черкаська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 7 за зайняте ІІІ місце (серед 609 навчальних закладів) у вебометричному рейтингу 

серед міських шкіл – учасників VІ Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти. 

******* 
Грамотою школи та солодким подарунком нагороджується колектив 11-Ф класу за зайняте І 

місце у шкільному конкурсі «Новорічний настрій» у номінації «Найкраще оформлена класна кімната». 

******* 
Грамотою школи та солодким подарунком нагороджується колектив 10-М класу за зайняте І місце 

у шкільному конкурсі «Новорічний настрій» у номінації «Найкраще оформлена класна кімната». 

******* 
Грамотою школи та подарунком нагороджується колектив 9-А класу за 

зайняте І місце у шкільному конкурсі «Новорічний настрій» у номінації «Краще 

новорічне привітання». 

******* 
За результатами збору макулатури у 2015-2016 н.р. грамотою та невеличким 

матеріальним заохоченням  нагороджується колектив 1-

Б класу, який посів ІІІ місце (кл. керівник – Шпетна 

Тетяна Володимирівна); 

ІІ місце – колектив 5-А класу (Євтушевська 

Тамара Анатоліївна); 

І місце – колектив 1-А класу (Правдюк Людмила 

Петрівна). 

Відмітимо, що цього року вперше початкова школа вийшла в лідери зі 

збору макулатури!!! 

******* 
У номінації «Спортсмен року» за результатами 2015-2016 н.р. 

нагороджується активний, цілеспрямований та фізично витривалий учень 11-Ф 

класу Матлах Максим!!! 

 

 

 





 


 

 

 

 

 

 

Нагородження вчителів 
Сертифікат учасника отримала вчитель української мови та літератури Українець Інна 

Костянтинівна у VІ Всеукраїнській учнівські конференції «Мовний образ сучасного українця». 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджує грамотою Кудрю 

Віру Василівну, вчителя початкових класів за якісну підготовку учнів до міського конкурсу знавців 

природи серед учнів 3-4-х класів у 2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Рожко Людмилу Анатоліївну, вчителя української 

мови та літератури за якісну підготовку учнів до міського етапу VІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  у 2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Рожко Людмилу Анатоліївну, вчителя української 

мови та літератури за якісну підготовку учнів до міського етапу VІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка  у 2015-2016 н.р. 

******* 
Подякою служби у справах дітей нагороджується Фесун Світлана 

Євгенівна, соціальний педагог школи за плідну співпрацю у 2015 році зі 

службою у справах дітей Черкаської міської ради у роботі із забезпечення соціально-правового 

захисту учнів школи. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджує грамотою Фесун 

Світлану Євгенівну, соціального педагога школи, керівника соціально-психологічного театру «МіД» 

за якісну підготовку до участі у міському фестивалі шкільних соціально-психологічних театрів  у 

2015-2016 н.р. 

******* 
Черкаський професійний автодорожній ліцей нагороджує 

грамотою Юхимчука Сергія Олександровича за якісну 

підготовку команди школи до турніру з баскетболу пам’яті В.А. 

Кучеренка. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної 

політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Макаренко Марину Володимирівну, вчителя біології 

за якісну підготовку учнів ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад у 

2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Ткаченко Юлію Олександрівну, вчителя математики 

за якісну підготовку учнів ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад у 

2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Гаврилюк Оксану Анатоліївну, вчителя хімії за 

УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck 
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якісну підготовку учнів ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад у 2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради нагороджує грамотою Рожко 

Людмилу Анатоліївну, вчителя української мови та літератури 

за якісну підготовку учнів ІІ-го (міського) етапу 

Всеукраїнських олімпіад у 2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської 

міської ради нагороджує грамотою Байдак Тетяну 

Володимирівну, вчителя обслуговуючої праці за якісну 

підготовку учнів ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських 

олімпіад у 2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Токову Валентину Валеріївну, вчителя фізики за 

якісну підготовку учнів   ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад у 

2015-2016 н.р. 

******* 
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

нагороджує грамотою Токову Валентину Валеріївну, вчителя фізики за 

електронне портфоліо, яке визнано найкращим, і чий довід роботи може 

бути рекомендовано для впровадження у практику роботи педагогічних 

працівників міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

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




 


 



SUMMER IS HERE!!! 

SCHOOL HOLIDAYS ARE HERE!!! 

It’s a great time to relax, to rest, to enjoy 

life and just to have fun. 

Blow bubbles, have a picnic in the park, 

go camping and fishing, swim in the 

river, build a sandcastle at the beach, 

feel the sun on your back, walk barefoot 

in the grass,  pick wildflowers, bake a 

berry pie, watch the sunset with your 

friends … but don’t waste any summer 

day.  

 

Make your own summer memories yourself! 
SUPER SUMMER SCHEDULE 

M  Make Something Monday (try a new recipe, craft, build something) 

T  Take a Trip Tuesday (movie, museum, park, hike, outing) 

W  Wet and Wild Wednesday (swimming, splashing, water park) 

Th Thinking Thursday (reading, research wondering list, learning websites) 

F  Fresh & Fun Fridays (do at least one of the fun things) 

          

Father's Day 

Father's Day is held on the third Sunday of June 

in the United Kingdom. It is a day to honour fathers, 

grandfathers and fathers-in-law. Many people make a 

special effort to visit their fathers or to send them a 

card or gifts.  

The idea of a special day to honor fathers and 

celebrate fatherhood was introduced from the United 

States. Father's Day has been celebrated in June since 

1910 in the USA.  

Longest Day of the Year 

The longest day of the year is June 21st. 

It is the day when the sun is at its most northerly 

point and this is why it is "the longest day". 

On this day you can see a very old custom at 

Stonehenge, in Wiltshire, England. Stonehenge 

is one of Europe's biggest stone circles. A lot of 

stones are 10 or 12 m. high. The earliest part of 

Stonehenge is nearly 5,000 years old. It is 

thought that the Druids used Stonehenge for a 

calendar. 

The Druids were the priests in Britain 

2,000 years ago. They used the sun and the stones at Stonehenge to know the start of the months and 

seasons.  Every June 21st hundreds of people go to Stonehenge to watch the sun rise.  

«AROUND ENGLISH»  

http://www.timeanddate.com/holidays/us/fathers-day




 


 

Canada Day (July, 1) 

On July 1, 1867, the nation was officially born when the 

Constitution Act joined three provinces into one country. However, 

Canada was not completely independent of England until 1982.  

Every July 1, Canadians celebrate Canada Day with parades, 

fireworks, picnics and food. 

US Independence Day (July, 4) 

Independence Day also known as 4th of July is the 

birthday of the United States of America. It is celebrated on 

July 4th each year in the United States. It is the anniversary 

of the day on which the Declaration of Independence was 

adopted by the Continental Congress - July 4, 1776.  

Independence Day is a national federal holiday in 

the United States. Citizens of the United State celebrate in 

different ways.  Perhaps the most popular one is to have a 

cookout with friends and then watch fireworks.  Other ways 

to celebrate include parades, baseball games, musical concerts, and outdoor picnics.  
 

World Kiss Day (July, 6) 
 

A kiss may be used to express sentiments of love, 

passion, affection, respect, greeting, friendship, and good 

luck, among many others. The word came from Old 

English “cyssan” (to kiss). The act of kissing has become 

a common expression of affection among many cultures 

worldwide. 
 

Dog Days (the period between July, 3 and August, 11) 

Dog days are the hottest period of the year and 

metaphorically a period of inactivity. 

The Romans reckoned these were 

the hottest days of the year. According to 

the Romans, the dog-days were not just 

hot by chance. The brightest of the stars 

in Canis Major (the Big Dog) is Sirius. 

The Romans thought that the earth 

received heat from Sirius (Sirius is the brightest star in the night sky). In this period in the northern 

hemisphere, the dog-star Sirius rises with the sun, adding to the heat it gave out - to such extent that 

dogs go crazy by barking or howling. (In the southern hemisphere they are usually between January 

and early March.) 

 

Hobbies Are Great  

Why do people have hobbies? People have hobbies 

because they don't want to sit around all day doing nothing, 

they want to have fun and be creative. You don't want to be 

a person that sits around all day doing nothing but eating 

and sleeping. You have to be doing something, like reading 

a book, cleaning or at least be watching TV.  





 


Everyone has a hobby. This is a proved fact! People take up to hobbies for interest, 

enjoyment and relaxation, rather than for financial rewards. 

There are numerous hobbies 

from which you can choose one that 

suits your talents and creative 

abilities. Hobbies can bring you a lot 

of fun and entertainment. In fact 

some hobbies can be fun not only to 

you but to the whole family too. 

Learning a new hobby is 

indeed a wonderful experience. 

Hobbies are a good way to meet new people because you can connect with them and find 

people to hang out with those who are like you with alike interests. 

The most popular hobbies in the world: 

1: Book Reading 

2: Fishing 

3: Sewing                                                                  

4: Music 

5: Photographing 

6: Computer-related activities 

7: Woodworking 

8: Dancing 

9: Collecting 

10: Model Building 

 

People like to create things such as music, 

paintings, drawings, models or woodwork. When 

you create something you feel good for yourself 

and are proud of what you’ve made. 

“Take time to do what makes your soul happy.” 

                                Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов

 

                                                                               

 

 

                 

 

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!!! 

http://school7.ck.ua/






ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
 

 

Безпека під час відпочинку 

та вдома 
У вільний від навчання й праці час 

необхідно відпочивати. Найкращий відпочинок 

— це рухливі ігри на свіжому повітрі. Чимало 

дітей у вільний час люблять переглядати 

телепередачі, читати, малювати, вишивати. Проте 

цим надмірно захоплюватися не варто, бо після 

такого відпочинку можна ще більше втомитися. 

Поміркуймо, чому? У школі наш мозок, 

органи зору й слуху постійно працюють. Якщо вдома, пообідавши, ми сідаємо дивитися телевізор 

чи читаємо, то знову навантажуємо роботою мозок, очі, вуха й не даємо їм можливості відпочити. 

Інша річ, якщо після обіду погратися на свіжому повітрі, побігати разом із друзями або допомогти 

вдома по господарству. 

Гуляти й гратися можна лише в призначених для цього місцях. У місті — на ігрових 

майданчиках біля будинків, у скверах чи парках. У селі — на подвір'ї, на майданчиках біля шкіл, 

дитячих садків. 

Пам'ятай! Від того, як ти відпочиваєш, залежить твоє здоров'я! 

Відпочинок може бути пасивний і активний. Особливо велику цінність має активний 

відпочинок. Кататися на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах корисно для здоров'я. Але 

для таких ігор треба вибирати безпечні місця. Футбол, теніс, баскетбол та інші рухливі ігри сприя-

ють зміцненню здоров'я. Азарт гри піднімає настрій і ми часто не помічаємо, як швидко минає час. 

Активно рухаючись, ми відчуваємо радість, розкутість і свободу від оволодіння руховими діями. 

Для різностороннього розвитку організму людини особливу цінність мають різноманітні 

види рухів. Стрибки й метання удосконалюють координацію, ходьба і біг сприяють формуванню 

витривалості, а гімнастичні вправи розвивають гнучкість. 

Під час ігор ми отримуємо можливість проявляти активність, ініціативу й творчість. 

    

  Але щоб усі ці ігри та прогулянки були безпечними, слід запам'ятати: 

        Ніколи не погоджуйся йти в парк, у ліс із незнайомими людьми. Намагайся втекти від 

людини, яка кличе тебе із собою, голосно кричи: «Я вас не знаю!». Розкажи про це 

поліцейському, учителю, батькам. 

        Під час прогулянки на природі не можна заходити далеко, щоб не заблудитися. 

        Не можна розводити вогнища будь-де. Треба порадитися зі старшими, де це можна 

зробити. 

        Небезпечно пити сиру воду з річки, озера, болота, калюжі. 

        Не можна збирати й споживати незнайомі гриби та 

ягоди, серед них можуть буть смертельно отруйні. 

        Купатися у водоймах можна лише під наглядом 

дорослих. 

        Купатися й пірнати можна лише в знайомих місцях. 

        Не можна купатися дуже довго, щоб не пере-

охолодитися. 







        Дітям категорично забороняється пересувати важкі предмети. 

      З кожним роком наше житло стає комфортнішим. Багато в чому полегшують життя людини 

холодильник, водопровід, газ, електрика... В умілих руках вони — друзі, але в невмілих 

можуть стати ворогами. 

Уяви собі, що твій гість — Мауглі. Щоб гостювання було приємним, ознайом його зі своєю 

квартирою. Розкажи про призначення кімнат, речей. Покажи предмети, які можуть бути 

небезпечними, якщо не вміти ними користуватися. Навчи, як правильно поводитись на балконі, у 

кухні, ванні тощо. 

        Теле-, радіоапаратурою, комп'ютерами, побутовими електроприладами можна 

користуватися тільки тоді, коли вдома є батьки, і з їхнього дозволу. 

        Не можна сидіти на підвіконні, перехилятися через відчинене вікно. 

        На балконі не можна стрибати, перехилятися через перила, ставати на ящик, табуретку. 

        На горища, дахи, будівельні майданчики, у підвали дітям ходити заборонено. 

Кожна дитина має чітко знати, куди їй звернутися у випадку небезпеки, пам'ятати необхідні 

номери телефонів: пожежної охорони 101, швидкої допомоги 103 та поліції  102. Але слід 

пам'ятати й те, що не можна турбувати ці служби без потреби. Адже в цей момент, коли ви, 

граючись, викликали, скажімо, швидку, комусь справді може бути зле. Та й іншого разу, коли ви 

справді потребуватимете допомоги, вам можуть не повірити. Згадайте казку про пастушка, який 

неодноразово здіймав тривогу, а коли на череду напали вовки, йому ніхто не повірив і не допоміг. 

Окрім трьох основних телефонів, слід чітко знати телефони сусідів, робочі телефони батьків, 

щоб у випадку небезпеки зв'язатися з ними, телефон служби газу 104. 

У жодному випадку не можна розказувати незнайомим людям, як тебе звати, як звати 

батьків, де вони працюють, де ти живеш. 

Коли додому телефонують незнайомі люди, найкраще не називати свого імені й покласти 

трубку. Якщо хтось незнайомий дзвонить у двері, можна сказати, що тато відпочиває, а мама 

повернеться через кілька хвилин. 

Якщо ж хтось намагається зламати двері або відкрити їх, слід негайно зателефонувати до 

поліції, сусідам і знайомим, які живуть поблизу, голосно кликати на допомогу з балкона чи з вікна. 

Відчиняти двері можна тільки рідним. Згадайте, що трапилося з козенятами з казки «Вовк та 

семеро козенят»… 

 

Запам'ятайте правила чотирьох НЕ, відомі у всьому світі! 

 Не розмовляйте з незнайомими людьми.  

 Не приймайте жодних запрошень незнайомця та не сідайте до нього в машину.  

 Не грайтеся з незнайомими людьми дорогою зі школи додому.  

 Не гуляйте, коли починає смеркати. 

 

Поговоримо ще й про те, як на наше здоров'я, самопочуття 

впливає організація робочого місця, адже там ви не тільки вчите уроки, 

а й займаєтеся сторонніми справами, малюєте, дивитеся щось на 

комп’ютері чи граєте в якісь ігри. Здавалося б, дрібниця: ви працюєте в 

незручному кріслі у напівтемряві. Спершу організм доволі легко 

переносить ці незручності. Та поступово його адаптація 

видозмінюється: погіршується настрій, знижується працездатність, 

слабне увага. А якщо умови не змінюються тривалий час, викривляється 

хребет, погіршується зір, розладнується нервова система... 

У деяких випадках для того, щоб не стомлюватися, варто просто зручно обладнати робоче 

місце. 

 

Передусім слід перевірити висоту парти чи письмового столу, за якими працюєте. Для 

самоконтролю: ваша спина має торкатися спинки стільця; передпліччя до ліктьового суглоба — 

лежати на столі; ноги — стояти на перекладині чи підставці, бути зігнутими в колінах під тупим 







або прямим кутом. Неважко перевірити й правильність відстані від очей до книги чи зошита: по-

ставивши руку на лікоть, ви маєте дістати скроні кінчиками 

пальців. Між грудьми й столом повинна вільно проходити долоня. 

Книга при читанні має лежати під кутом 45° на відстані 30-40 см 

від краю стола. Якщо ви сидите правильно, великим пальцем руки, 

поставленої на лікоть, легко можете дістати очей. 

Велике значення має й освітлення вашого робочого місця. 

Коли воно недостатнє, нервова система швидко перенапружується, 

знижується продуктивність праці, стомлюється зір. 

Найкраще користуватися настільною лампою: світло від неї інтенсивне й рівномірне. 

Поставте її так, щоб світло падало трохи попереду й зліва (тінь від руки не затулятиме книжки чи 

зошита). Потужність лампочки достатня в межах 50 Вт. 

Стіл найкраще ставити біля вікна. На столі має бути порядок. Ті книжки й зошити, які зараз 

не потрібні, слід акуратно скласти на поличку чи в портфель.   

А ЩЕ ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ!!! 
ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

•   залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; 

•   стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього; 

•   пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів; 

•  використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від 

автомобільних шин та інше знаряддя, непередбачене для плавання; 

•   плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання; 

•  вживати спиртні напої; 

•   забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання; 

•   підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання; 

•  допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг у воді; 

•  подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глибше, ніж по пояс людям, які не вміють 

плавати. 

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ НА ВОДІ: 

•   покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню; 

•   однією рукою відкрийте йому рота, пальцями іншої руки, завернутими у салфетку або носову 

хустинку, видаліть з порожнини рота пісок, мул та інше; 

•   рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігніть хребет в шийному відділі, за 

підборіддя висуньте вперед нижню щелепу, утримуючи її в такому положенні однією рукою, 

другою стисніть крила носу; 

•   наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот пацієнта та зробіть пробне 

вдування повітря в його легені, водночас "краєм ока" контролюйте підіймання грудної клітки. 

Якщо щелепи постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ, проведіть 

штучну вентиляцію не методом "рот в рот", а "рот в ніс", затискаючи при цьому не ніс, а рот. 

Кількість вдувань - 16-20 за хвилину; 

•   для зовнішнього масажу серця розташуйтесь збоку від хворого; основу долоні однієї кисті руки 

покладіть на передньо-нижню поверхню грудини, основу другої долоні в поперек першої, 

розігніть руки в ліктьових суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи 

грудину в напрямку до хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину; 

•   у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості 

вдувань до натискувань на грудину 1:5, якщо рятувальників двоє - 

2:15; 

•   через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на 

декілька секунд припинити для перевірки, чи не з'явився пульс на 

сонних артеріях. Масаж серця та штучну вентиляцію легень необхідно 

проводити до відновлення дихання, пульсу, звуження зіниць, 

покращення кольору шкіри. 







ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

 

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рубрику веде Т.Г. Середа 
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