
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИГІНАЛ 
Оригінальна газета для оригінальних людей!!! Червень, 2015 №7 (7)  Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
 

УРА! КАНІКУЛИ!  
Немає на світі школяра, який не любить 

канікули! А от про саме походження цього 
слова знають не всі! 

Переклавши з латині «канікули», 
отримаємо «щенятко», «песик»!  Після цих 

слів кожен школяр посміхнеться. Та 
найцікавішим є те, що Канікулою давні 

римляни називали найяскравішу зірку з 
сузір’я Великого Пса. В найбільш спекотні 
дні Сонце проходило через це сузір’я. Саме 
в цей період і робили перерву в навчанні – 

тобто наставали КАНІКУЛИ… 
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УВАГА!!! 
У зв’язку з несприятливими погодними умовами Свято останнього дзвінка було 

проведено за скороченим сценарієм. Тому не відбулося повною мірою 
нагородження переможців шкільних, міських, обласних і всеукраїнських  

конкурсів і олімпіад. Тож ми зберігаємо інтригу й повідомляємо, що усі 
нагороди обов’язково дійдуть до своїх адресатів!  

Але вже 1 вересня 2015-2016 н.р. на Святі першого дзвінка!!!   
Тож приємне ще попереду!!! Дочекайтеся!!! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Сонячні вітання усім, хто вже насолоджується літнім відпочинком, і 
тим, хто ще працює не покладаючи рук!!! 

   Нарешті дочекалися! Літо!!! Уроки скінчилися, останній дзвоник сповістив про 
закінчення навчального року, учбові кабінети спорожніли, на шкільному подвір’ї 
не чути гамірливого дитячого сміху…  Лише інколи забігають випускники у справах 
і приходять діти на практику… Але то вже зовсім інша історія!  
Навчальний рік Святом останнього дзвінка підсумував значні перемоги і здобутки, 
відпустив у вирій пташенят-одинадцятикласників… Іще на один рік подорослішала 
школа, а разом із нею і вихованці… Ще мудрішими та досвідченішими стали 
педагоги… Черговий етап розвитку добіг свого логічного завершення! 
  А попереду – спекотне сонячне літо, дніпровська прозора водичка, відпочинок і 
подорожі з найкращими друзями й найближчими рідними. У кожного по-своєму 
складеться і відбудеться це літо, але хочеться вірити, що усі без винятку 
повернуться 1 вересня щасливими і усміхненими!!! Тож усім веселих і змістовних 
канілул  та відпусток!!! 
  Ми ж продовжуємо для Вас працювати і влітку! Щомісяця «ОРИГІНАЛ» радуватиме 
новими цікавинками, останніми новинами та корисними порадами! Тож у вирі 
приємного відпочинку не забувайте гортати сторінки улюбленої шкільної газети!  
 
З повагою головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

ОГОЛОШЕННЯ!!! 
   З другого червня у школі розпочалася літня трудова практика, під час якої учні школи допомагатимуть 

вчителям та адміністрації школи привести школу у належний стан до нового навчального року: 

розкласти у папки напрацьований матеріал, поливати квіти у кабінетах та на подвір’ї школи, 

підтримувати належний стан пришкільних  клумб, допомогти бібліотекарю розсортувати підручники та 

інше. 

Графік відпрацювання трудової практики: 

5-А, 5-Б класи – 02-05.06 (по 2 години); 

6-Б клас – 10-12.06 (по 3 години); 

6-А клас – 15-17.06 (по 3 години); 

7-А клас – 22-26.06 (по 3 години); 

8-А, 8-Б класи – 29.06-03.07 (по 3 години); 

10-М клас 03.08-07.08 (по 4 години); 

11-А, 11-Ф класи - 10-15.08 (по 4 години). 
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    «-Мамо, мамо я зрозумів, чому перше червня – День 

ЗАХИСТУ дітей!!! -Чому? 

-Тому що тридцятого травня діти приносять табелі з 

оцінками!» 

Але якщо відкинути жарти, то Міжнародний день 

захисту дітей святкується щорічно 1 червня, 

затверджений у листопаді 1949 року у Парижі рішенням 

конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок, 

вперше святкувався у 1950 році.  

Окрім того, дітям присвячені Всесвітній день дитини (20 листопада), День захисту дітей 

Африки (16 листопада) та День Білих Орхідей (свято діточок «із пробірки», перша неділя 

квітня). 

Ці свята створені для того, аби привернути увагу дорослих, які завжди заклопотані, до 

проблем дітей, їх здоров’я, розвитку. Діти - це майбутнє! І яким буде наше майбутнє, 

цілком залежить від того, наскільки наповнені любов’ю, увагою, розумінням дітлахи!  

Діти – це ми… Та від нас також залежить немало. Ми не 

повинні очікувати, що за нас хтось щось зробить: активна 

життєва позиція важлива у будь-якому віці. І вже сьогодні 

ми можемо не просто зібратися 1 червня, потанцювати та 

посмакувати солодощів, а зробити, наприклад, концерт та 

зібрати кошти для тих діточок, які сьогодні прикуті до 

лікарняних ліжок. Десятки мільйонів дітей страждають від 

нестачі медикаментів, помирають через відсутність 

повноцінної медичної допомоги в Україні. 

 Я впевнена, що відчувати себе потрібним комусь, робити свій внесок заради спасіння 

чийогось життя, – реальна можливість подарувати ще більше щастя та задоволення 

оточуючим.  

Мало хто знає, що Міжнародний день захисту дітей має свій 

прапор. Посередині полотна  знак Землі, навколо - стилізовані 

різнокольорові фігурки чоловічків, які символізують собою 

терпимість та різноманітність. Знак Землі є символом нашої 

планети. І як хочеться, щоб вона, планета, завжди була мирною. 

Веселі та щасливі чоловічки на прапорі та щасливі діти у всьому 

світі! Ми не просто діти! Ми маленькі Люди! І кожний із нас дуже 

важливий! І саме від нас залежить, чи будемо ми відчувати себе захищеними. Ми, діти, 

надіємося на вас, дорогі дорослі, цілком довіряємо вам, без вас ми не зможемо жити! Не 

розчаровуйте нас, будь ласка, підтримайте нашу віру, допоможіть нам бути щасливими та 

любимими!                                                          Статтю написала Анастасія Бардась 
 

 

 

1 червня – День захисту дітей 

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/
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Поважний заступник директора з виховної роботи, 

досвідчений вчитель, повна ідей колега, любляча мама і 

бабуся… Людина життєрадісна, енергійна, активна! Це все 

про неї – Інну Костянтинівну Українець! Поговоримо? 

 

 Добридень, Інно Костянтинівно!  

 Вітаю, Женю.  

 Величезне спасибі, що знайшли час для нашого 

інтерв’ю. Тож дозвольте  розпочати… Скільки років Ви 

працюєте у сьомій школі? У якому році стали заступником 

директора з виховної роботи? 

 У сьомій школі працюю 17 років, а заступником стала у 
2002… 

 Чи важко бути заступником директора? Назвіть по три переваги й недоліки Вашої 

роботи. 

 Взагалі заступником бути важко… Тому що ти заступаєш когось, і хочеться не підвести …  

Значних переваг я не бачу. А от основні недоліки: це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ перед батьками, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ перед учнями і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ перед колегами. Через те, що я 

постійно думаю: «А що вони скажуть щодо цього? Чи погодяться вони з цим?» 

 У чому причина поганої (незадовільної) поведінки учнів? Як цьому зарадити? І чи є 

тенденція до покращення чи погіршення дисципліни за останні роки? 

 Як на мене, то це занижена самооцінка. Людина із нормальною самооцінкою не буде 
старатися виділятися серед інших і не робитиме якихось негативних вчинків. Ті, хто не знайшли 

своє місце у соціумі, завжди шукатимуть, куди прилаштуватися, зайняти нішу. А щоби цей 

авторитет отримати, треба знайти і проявити свій талант. 

   Стосовно тенденції… Не можна точно сказати, що є тенденція. Усе залежить від виховання 

батьків. У кожному поколінні є діти з поганою і відмінною дисципліною… 

 Якими Ви бачите ідеального учня?  батьків? вчителя? 

 Слово «ідеальне» мене лякає, тому що у світі немає нічого ідеального. У мене є до нього 
синонім – «штучне». А якщо воно штучне, то ніколи не сприйметься…  Кращим учнем та 

вчителем вважаю творчу людину. Розвивати творчі здібності учню допомагає вчитель. У мене є 

формула творчої особистості: Творча людина = (творча діяльність + творче спілкування + творче 

мислення) х творчий пошук. Головним для вчителя вважаю бажання навчити дитину усьому 

найкращому, а також здатність відчувати чужий біль та намагатися допомогти. А кращі батьки ті, 

що співпрацюють зі школою та вчителем і не вважають, що вихованням дитини у першу чергу має 

займатися школа. Першочергово дитиною повинні займатися батьки… 

 На Святі останнього дзвінка багатьох дітей нагороджують у різних номінаціях. Яким 

чином вони (номінації) визначаються і хто відповідає за це? 

 Головними номінаціями є «Учень року» та «Клас року»… Номінацію «Учень року» 

визначають таким чином: клас обирає одного учня, якого «відсилають на цю номінацію», потім 

учень разом із класним керівником заповнюють спеціальну анкету і опісля члени комісії 

(представники адміністрації та шкільного парламенту) розглядають анкети учасників і 

виставляють бали. Інколи буває так, що 2 людини мають однакову кількість балів, тоді переможця 

у номінації визначають голосуванням. Також є дві додаткові номінації. Це «Інтелектуал року» та 

«Спортсмен року». Переможцями цих номінацій є учасники номінації «Учень року». А «Клас 

року» обирається комісією після перегляду щорічної презентації діяльності класу. 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО… 
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 Що вважаєте досягненням у виховній роботі за останній навчальний рік? 

 Першочерговим досягненням у виховній роботі не лише нашої школи, а й усієї країни 
вважаю збільшення патріотизму. От, наприклад, як ми виступали у госпіталі для інвалідів та 

ветеранів війни у Дахнівці, і як після виступу вийшов військовий і назвав дітей-учасників 

концерту «укропчиками»… було дуже приємно. А от якби ще рік тому хтось назвав би нас 

«укропчиками», то як би ми відреагували?.. 

 Мабуть, здивувалися та вважали це за образу…  

   Незабаром канікули, відпустки. Що би Ви хотіли побажати своїм учням та колегам 

перед літнім відпочинком? 

 Відповім на це питання фразою із пісні «Ещё немного, ещё чуть-чуть. Последний бой, он 

трудный самый». А від себе я бажаю добре відпочити на літніх канікулах і набратися сил до 

наступного начального року. 

 Цікаво, чому Ви стали викладачем саме української мови та літератури? 

 У дитинстві я навіть і не думала йти на українську філологію. Мені на той час більше 

подобалася російська мова і закінчила я російськомовну школу. Але була у мене одна вчителька 

української мови, вона й мене надихнула стати вчителем української мови та літератури.  

 Кого вважаєте найяскравішою постаттю українського письменства? 

 Однозначно ЛІНУ КОСТЕНКО. І як письменницю, і як творчу особистість. 

 Як, на Вашу думку, можна заохотити учнів до читання літератури? 

 Щодо цього розповім одну історію зі свого життя… У дитинстві я не любила читати 

книжки, читала я лише казки … І моя мама привчала мене читати книжки. Якби їй тоді сказали,  

що я буду філологом, то вона б не повірила і засміялася…Так от, саме мама мені «підсовувала» 

книжки. І після того, як я прочитала одну цікаву книжку, яку вона мені дала, я стала 

захоплюватися читанням. А читаю я, до речі, ОРИГІНАЛьно. Якщо мені сподобалася якась книга, 

то я читатиму її і вдень, і вночі, і в автобусі, і в тролейбусі – всюди.  

    Значну роль у заохочуванні учнів до читання відіграють батьки. Вони повинні підштовхувати 

дитину до читання книжок, а вчитель – рекомендувати, що прочитати… 

 Чим займаєтесь у вільний час?  

 Почну з того, що у будні дні вільний час з’являється у мене після 1-ї години ночі, коли я 

вже пороблю усі домашні та робочі справи. Я читаю книгу та засинаю. Коли є хвилиночка 

вільного часу вдень, хочеться почитати, сходити на якусь виставку, з’являється багато планів… 

Дуже хочу, коли знайду вільний час, подорожувати Черкащиною, адже у нас є стільки прекрасних 

місць, де треба обов’язково побувати. А у вихідні я пораюся на дачі, займаюся садівництвом…  

 Ще раз дякую за інтерв’ю. Від імені «ОРИГІНАЛУ» бажаю Вам творчої наснаги, 

домашнього затишку і тепла, достатку, здоров'я, бадьорості і свіжості, вічної молодості і 

фантастичного щастя! ))) 

 І тобі спасибі, Женю. Творчому колективу «ОРИГІНАЛУ» також бажаю творчих успіхів і 

натхнення!                                                                                  

 

Розмову записав 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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Її прізвище та ім’я віднедавна асоціюється зі святом! Бо вона – 

педагог-організатор школи! Активна, молода, повна сил і задумів, 

здатна встигнути скрізь і все! Знайомтеся: Наталія Анатолївна 

Пожарська! 

 Доброго дня, Наталіє Анатоліївно! Дякуємо, що приділили 

нам хвилинку свого часу! Знаємо, що у Вас його завжди обмаль.  

Хотілося б познайомитися з Вами ближче…. Розкажіть про свій 

трудовий шлях у сьомій школі. Адже раніше всі знали Вас тільки 

як секретаря. Як давно працюєте педагогом-організатором в нашій 

школі?  

 Працюю я в сьомій школі з 2003 року. Ось уже 1 вересня буде 12 
років, як я обіймаю посаду секретаря  школи. На посаді педагога-

організатора працюю другий рік, на час декретної відпустки основного 

працівника. 

 Наскільки ця робота є для Вас більш чи менш цікавою? 

Чому? 

 Робота з дітьми завжди є цікавою, вони надихають на нові ідеї. 
Робота педагога-організатора – це різноманітні  шкільні заходи, 

безперервна підготовка до концертів, вирішення цікавих організаційних питань, а робота 

секретаря – це вже більше робота з паперами. На даний момент мені більш цікавою є робота 

педагога-організатора. 

 Я впевнена, що в будь-якій роботі завжди вистачає труднощів.  Що Вам допомагає з 

ними справлятися і налаштовуватися на подальшу працю? 

 Мені допомагають мої наставники! Це, в першу чергу, Інна Костянтинівна, у якої 

величезний досвід виховної роботи, а також Тетяна Григорівна, вона є моїм натхненням, часто 

подає цікаві ідеї і підтримує мене, коли буває складно…  

 Знаємо, що за дипломом Ви ще й психолог. Чи не хотілося би працювати за 

спеціальністю? І чи допомагають Вам знання психології зараз?  

 Ця життєва сторінка перегорнута давно. Деякі навики в мене, звичайно,  залишились, але 
щоб працювати за спеціальністю, то не знаю, час проходить, щось забувається... Особисто для 

себе я набула деяких теоретичних і практичних знань: це, в першу чергу, допомагає мені в роботі 

з людьми. До кожної людини потрібно знаходити особливий підхід, так само це й стосується і 

роботи з дітьми. І саме такі знання мені в роботі допомагають. 

 Як відпочиваєте від роботи, можливо, чимось особливим захоплюєтеся? 

 Я люблю відпочивати з родиною на дачі чи в селі в родичів. А ще я дуже люблю 
риболовлю. Хоча я в цьому ще не профі, але такий відпочинок приносить мені велике 

задоволення. 

 Зараз напружений, відповідальний і водночас радісний період – завершення 

навчального року та підготовка до свята Останнього шкільного дзвінка і випускного 

вечора учнів одинадцятого класу. Ви займаєтесь організацією та підготовкою цих заходів. А 

як ставиться Ваша родина до цього, адже, мабуть, часто працюєте допізна і вдома? Чи 

підтримують, якось допомагають? 

 Я гадаю, що за ці 2 роки вони вже звикли, чоловік знає: якщо в мене напружена робота,то 
він намагається не заважати і з розумінням ставиться до того, що вечеря чи сніданок можуть бути 

приготовані не вчасно, а й часто самостійно ним самим. 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО… 
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 Ваша робота вимагає креативності та постійно якогось оновлення. Звідки черпаєте 

творчі ідеї?  

 Це інтернет і творчі ідеї дітей, які я намагаюсь розширити та реалізувати. 

 Чи можете сказати, що протягом того часу, що Ви працюєте на посаді педагога-

організатора, щось змінилося у виховному секторі школи? 

 Я не можу сказати, що докорінно щось змінилося, але з’явилося дуже багато нового, 
багато нових заходів, дат святкування… Кожного року приходить щось нове, приходять нові 

накази і ми намагаємося виконувати все те, що заплановано в нас у річному плані. 

 До речі, Ви точно не боїтеся експериментувати і в минулому році ми це побачили! Ви 

взяли під своє крило випускний 11-Т клас. Розкажіть, як це було? 

 Цей клас вела Тетяна Григорівна, вона було їхньою мамою-охоронницею з  5 і до 9 класу. 

В 10 класі додалося багато нових і цікавих дітей, але в принципі я їх трішки знала, адже 

неодноразово ми зустрічалися, коли я іноді допомагала Тетяні Григорівні. Ось і вийшло так, що я 

підхопила їх. Клас був складним, але діти дуже цікаві та доброзичливі. Це був важкий, але 

цікавий досвід для мене, і що дуже приємно, вони протягом цього року неодноразово приходили 

до мене, завжди цікавилися справами їх класних мамочок (мене і Тетяни Григорівни). А це 

означає, що наша робота була немарною. 

 Якщо я не помиляюся, це був Ваш перший досвід класного керівництва. Можливо, 

це було гарним уроком, і в майбутньому Ви би хотіли повторити цей досвід? 

 Я ще не замислювалась над цим, але якщо в майбутньому буде можливість перейти на 
педагогічну ставку,то можна було б спробувати ще раз. 

 Ви завжди знаходите до кожного особливий підхід, як  Вам це вдається? 

 Мабуть, це все-таки отриманий досвід під час навчання на психолога… Я намагаюсь 

увійти в положення дітей. Дітям досить легко звернутися до мене, а мені легко відгукнутися до 

них, щоб, в першу чергу, було добре їм, щоб їм було до кого пригорнутися. На жаль, не завжди 

діти можуть знайти відраду у своїх сім’ях. 

 Дякуємо за цікаву й змістовну розмову! Успіхів Вам, особливо терпіння і наснаги 

зараз – на фінішній прямій 2014-2015 навчального року! 

 І я вам дякую! Сподіваюся, що наступний навчальний рік з допомогою нашого 
новоствореного шкільного парламенту буде сповнений нових сил і натхнення! 

Інтерв’ю записала Руслана Олійник 

 

 

 
 

Щороку в нашій школі проводиться фестиваль танцю. На святі 

кожен учень будь-якого класу молодшої школи може показати себе 

та проявити хореографічний талант. Це і є головною метою 

фестивалю. Ведучою заходу цього разу була Українець Інна 

Костянтинівна.  

Змогу виступити першими надали першокласникам. Це був не 

перший їх виступ, але 

хвилювалися малюки не 

менше. Потім радували око 

учні других і третіх класів, які вже майже не хвилювалися, адже 

мають невеликий досвід. Фінальним став виступ учнів четвертих 

класів. Для них це був останній виступ в молодшій школі. Також 

присутніми на святі були вихованці середньої групи ансамблю 

«Веселка». Ініціатором та ідейним натхненником свята танцю, як 

завжди, була Резніченко Любов Олексіївна. Адміністрація школи 

безумовно підтримує проведення такого фестивалю.  В додаток до 

Фестиваль танцю закружляв малечу 
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неймовірно гарних виступів око  радував красивий сценічний одяг юних артистів. Моделювання костюмів 

та виготовлення їх здійснює безпосередньо Любов Олексіївна і робить це, вкладаючи всю душу в свою 

роботу, яка потім стає чудовим доповненням до виступів. І саме це мені сподобалось найбільше!  

Змушує привернути увагу також і злагоджена робота дітей. Загалом юні танцюристи обмінялися 

досвідом та гарно провели час. А глядачі отримала естетичне та моральне задоволення від побаченого і 

просто відпочили душею, поринувши у захопливу феєрію танцю.        Враження від Дарини Крамар 

 

 

 

 
29 травня відбулося розставання для четвертоклашок зі своєю 

першою вчителькою. Для всіх це непростий момент. Так 

хочеться залишитися з нею ще… Всі вважають свою першу 

вчительку другою мамою! І так шкода, правда, прощатися зі 

своєю мамою?  

Та хто з нас не знає, що до мами завжди можна звернутися… З 

бідою, з проблемами, з радістю…   

З кожним роком ми дорослішаємо. З’являються нові інтереси, 

уподобання, проблеми. Все менше часу, наче доба 

скорочується. Все менше ми встигаємо. І на такі душевні речі, 

як подзвонити бабусі, зайти до улюбленої вчительки, як би не 

хотілося, але часу завжди не вистачає. Та саме відчуття, що є та, хто бачить у тобі талановиту людину, хто 

вірить у твої сили, хто завжди бачить у тобі Людину, зігріває! Це як ковток кисню: додає життєвих сил, 

розправляє плечі, не дає можливості чинити погано, не виправдати надій… Надій не таких, щоб стати 

олігархом, а надій, що її учень чи учениця ніколи не стане 

поганою людиною. Ніколи! Ні за яких обставин! 

 Дякую тобі, моя люба Вчителько Життя. Дякую! Не знаю, як 

часто я зможу бачити тебе. Однак ти завжди будеш зі мною. У 

думках, у душі. Це мірка. Орієнтир. За будь-якої ситуації я буду 

думати: «А що про це сказала би моя вчителька?»… Було би 

мені соромно про це розповісти вчительці? Якщо так, то мій 

вчинок не гідний Людини. А я хочу бути Людиною. Тому що 

живу у прекрасній країні – Україні. Тому, що я - частина 

Великого Народу! Єдине, чого хочу в житті:  щоб не довелося 

червоніти за мене моїй Мамочці і моїй Вчительці!  

                                                                                                  Роздумами ділилася Анастасія Бардась 

  Є декілька етапів дорослішання дитини. Перший етап – це дитячий садочок. Другий етап – це закінчення 

молодшої школи та перехід до середньої. Кожен із етапів несе за собою нові можливості, зміни поглядів… 

Емоції та переживання!  

Сьогодні наші випускники-четвертокласники закінчують молодшу школу і переходять до середньої 

ланки.  

Безумовно, радісно дивитися на дітлахів, які подорослішали. 

«В останній раз»… розповідають старшокласники-ведучі. Відповідають тим же й малюки. Але тепер їх 

малюками не назвеш! Бо вже вони не малюки! 

«Багато доброго, нового 

Життя відкриє ще для нас! 

Та перша сходинка для нього 

Для всіх нас буде перший клас!»  

Після віршів співають про усмішку… «Усмішку свою ношу з собою…» як нагадування:  що б не сталося 

у житті, усі незгоди легше перенести з посмішкою! Та людина, яка багато посміхається, притягає до себе 

успіх!  

Не можуть не провести напутніми словами юних школярів наш директор та «другі мами» Людмила 

  

Перша вчителько, прощавай!.. 
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Петрівна Правдюк і Тетяна Володимирівна Шпетна. Вони дякують батькам за те, що допомагали вчити 

дітей, що підтримували… Важливі слова промовив директор Юрій Васильович Середа до своїх уже 

«старшоклашок» про те, як цінується в житті гарне ставлення до людей. Незважаючи на обставини, завжди 

потрібно бути Людиною! 

 Одним із найприємніших моментів було вручення дипломів «винуватцям торжества» і листів–подяк 

батькам.  

Дуже зворушливий момент зачепив серця усіх присутніх, коли, читаючи вірш, дівчинка,  дуже 

переймаючись змістом, заплакала. І це не залишило нікого байдужим. 

Після вручення «оскарів» батькам за виховання дітей, підготовку їх 

до старшої школи дітлахи розповідали вірші, дякуючи рідним людям. 

Дорослі слова казала ще малеча, та коли лунали ці серйозні інтонації, 

ніхто не зміг стримати сліз! Дрібненькими, але дуже щирими 

сльозами розкрилася правда про те, що вони, четвертокласники, 

справді вже готові до середньої школи! 

Розчулені батьки вийшли на сцену і висловили щиру подяку 

вчителям та своїм дітям. Їхні очі  пломеніли радістю і гордістю за 

своїх дітей! Але в цей же час було чітко видно,  що вони не хотіли, щоб діти дорослішали!  

І нарешті наступила та мить, коли представили дітлахам їх  третіх мам 

- класних керівників 5 класів: Тамару Анатоліївну Євтушевську і 

Марію Андріївну Прядко! Тож тепер ВОНИ будуть із школярами 

залишатися після уроків, сваритися за погані вчинки, дякувати за гарні 

оцінки. За давніми традиціями нових вчителів зустрічали хлібом-сіллю.  

Після таких зворушливих моментів наші талановиті «випускники» 

танцювали неймовірно драйвовий танець! Він був вельми енергійним, 

що навіть батьки підтанцьовували! А фінальним акордом стали вишиті 

рушники над головами школярів, що впевнено крокували вже до 

п’ятого класу! А до своїх перших вчителів дітлашня ще заходитиме  ненадовго!..   

Емоціями ділилася Анастасія Бардась 

Свято відвідали та інформацію збирали Дарина Крамар,  

Анастасія  Погорельська і Анастасія Бардась 

 

 

 

 
Ось і підійшов до завершення ще один навчальний рік…Позаду 

залишились уроки, попереду — спекотне літо й відпочинок, але 

не в одинадцятикласників…. 

   Ранок 30 травня проливав сльози, адже цього року наша 

шкільна родина прощалася з юною зміною математичних геніїв. 

Відлетіло зі шкільного гнізда 29 випускників: 15 юних завзятих 

хлопців та 14 граціозних, неймовірно 

гарних дівчат. Для них цього дня 

продзвенів останній шкільний дзвінок, 

вже ніколи вони не сядуть за шкільні 

парти на уроці, ніколи не насварять рідні вчителі за невивчені уроки…. 

   Цього року, на жаль, випускникам довелося прощатися зі школю досить 

незвично: шкільне подвір’я було пустим, а випускники разом із батьками та 

учнями 1 і 10 класів розташувалися у спортивній залі школи, але навіть це не 

змогло зіпсувати свято…. 

    Під гучні оплески випускники ввійшли до зали, де їх із нетерпінням чекали їх 

рідні та близькі, вчителі та учні школи. З вуст першокласників лунали веселі 

вірші, а після свого виступу усі випускники отримали від малюків подарунки: 

вітальні листівки та спецвипуск шкільної газети «Оригінал», присвячений 

Останній дзвінок - 2015 
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винуватцям свята. Під час свята 11-М співав пісні, розказував вірші та 

станцював свій вальс, свій останній шкільний вальс… Свято пройшло у 

неймовірно зворушливій атмосфері, сльози не приховували не лише 

батьки, а й учні та вчителі школи….  

З вітальним словом виступили директор школи Юрій Васильович 

Середа та гостя свята — спеціаліст відділу освіти обласної державної 

адміністрації Лариса Федорівна Стрижак. Вони побажали нашим 

випускникам щасливої долі, успіхів у подальшому навчанні та 

здійснення їх найзаповітніших бажань. 

Ми також приєднуємося до всіх побажань та зичимо випускникам 2015 року успішного польоту у 

круговерті  дорослого життя.                                                   Матеріал підготувала Н.А. Пожарська 

 

 

 
 

Ось і злинуло 11 років навчання у рідній сьомій школі ще 

одного покоління наших випускників.  

До святково прикрашеної зали під гучні оплески заходять 

випускники 2015 року. Чарівні, неймовірно гарні дівчата, 

стрункі та граціозні хлопці. На очах батьків сльози, адже їх діти 

виросли, вони юні і, сповнені сил та енергії, прямують до 

невідомого дорослого життя.  

Під час урочистої частини випускного вечора учні вислухали 

вітання від директора Юрія Васильовича Середи, отримали такі 

довгоочікувані для них атестати про повну загальну середню 

освіту, отримали грамоти, подяки та похвальні листи, а їх 

однокласник Леонов Станіслав свою заслужену нагороду — срібну медаль «За досягнення у навчанні». 

Під час святкового концерту випускники зверталися зі словами вдячності до своїх перших вчителів Кудрі 

Віри Василівни, Чумак Ольга Анатоліївни, Жили Наталії Василівни. До своїх попередніх класних 

керівників Єрохіної Олени Олегівни та Плакасової Ганни 

Сергіївни, до вчителів-предметників, які навчали їх протягом цих 

років у школі, до адміністрації та, звісно ж, до своєї теперішньої 

класної мами Плакасової Ганни Сергіївни, яка була з ними 

протягом двох останніх років, а її слова-настанови багатьох не 

залишили байдужими. Щирі слова подяки отримали найрідніші 

люди — батьки, бо саме вони були завжди поруч та дарували всю 

свою любов і підтримку дітям. Під час концерту випускники 

розказували вірші, співали пісні та зачаровували всіх 

неймовірними вальсами. 

Після концертної програми діти разом із учителями, батьками та друзями вирушили на Соборну площу, 

де взяли участь у святковій ході від Площі «Дружба Народів» до центральної площі міста — «Соборної», 

де прийняли вітання від міської влади, депутатів та представників громадськості, взяли участь у 

загальноміському вальсі і вирушили святкувати далі довгоочікуваний випуск та зустрічати їх першу та 

останню світанкову випускну зорю…. 

Любі наші діти, від щирого серця бажаємо вам щасливої долі, успіхів під час зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступити до тих навчальних закладів, про які ви мрієте!  І нехай завжди над вашими головами 

буде мирне і сонячне небо. Нехай щастить і не забувайте тих вчителів, які навчали вас у сьомій школі. Ми 

вас дуже любимо!!!!                                     Враженнями і побажаннями ділилася Н.А. Пожарська 
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Відзначення Дня пам’яті та примирення… 

День па м яті та прими рення — пам ятний день в Україні, що відзначається з 2015 року 8 травня, в 

річницю перемоги над нацизмом у Європі. У цей день учні школи прийшли у піднесеному настрої, 

одяг їх був прикрашений  символом пам’яті – червоним маком, зробленим своїми руками саме до 

цих двох  свят: Дня па м яті та прими рення  та Дня Перемоги. А учні 3-А класу виготовили 

символи пам’яті - маки- також для своїх менших друзів – учнів 1-Б класу. На 4 уроці у кожному 

класі  проведені «Хвилини пам’яті» - інформхвилини та вшанування пам’яті загиблих воїнів, 

жертв війни. Весь день працював музей оборони м. Черкас, і кожен бажаючий міг долучитися до 

подвигу нашого народу, так бережно зібраного учнями школи різних поколінь. Цікаво пройшов 

конкурс малюнку на асфальті до 70 річниці Великої Перемоги. Свої роботи демонстрували учні  4-

7 класів. А завершився день участю учнів 8-11класів у міському флешмобі «Пліч-о-пліч». 

********************** 

Прощавай, Букварику!!! 

28 та 30 квітня в учнів перших класів відбулося свято «Прощавай, 

Букварику». На свято завітали адміністрація школи, батьки, дідусі, 

бабусі. 

На святі учні звітували, як вони навчилися виразно читати, 

декламувати вірші, скоромовки, відгадувати загадки; грали в 

інтелектуальні й розвивальні ігри; співали пісні; затанцювали свій 

перший вивчений танок на сцені. На завершення свята діти 

отримали подарунки (книжечки) і посвідчення «Суперчитайлик 

класу».                                *********************** 

Ми у національно-патріотичному фестивалі «Пліч-о-пліч» 

Понад три тисячі черкащан одночасно віджалися 25 разів за єдину Україну.  

Понад 40 учнів нашої школи 25 разів віджалися на Соборній площі міста за кожен регіон нашої 

країни, довівши, що українці – сильна нація. 

Окрім цього, понад 50 учнів підтримали своїх друзів, вони разом з іншими були на площі та 

морально підтримували наших спортсменів. 

********************* 

Майстер-клас «Мак — символ перемоги» 

6 травня  вчитель англійської мови Кошмай Світлана Миколаївна проводила майстер-клас для 

учнів 10-А класу з виготовлення маків.  

Наша майстриня допомогла дітям виготовити цю чарівну квітку, яка 8 травня прикрашала 

зовнішній вигляд  школярів.  

****************** 

День ЦЗ відбувся…. 

7 травня в школі проведено День цивільного захисту та об’єктове тренування. 

Для участі у проведенні цього дня залучався керівний склад школи, формування цивільного 

захисту, технічні працівники, учні школи. Протягом дня відпрацьовані дії за сигналом (евакуація 

особового складу) «Увага всім» — увідна «Пожежна небезпека»; користування засобами 

індивідуального захисту органів дихання; виконання нормативів Цивільного захисту; 

змодельована ситуація з відпрацювання дій щодо можливого терористичного акту, а саме 

виявлення невідомих, підозрілих предметів; конкурс тематичних плакатів та малюнків; проведено 

відкриті заходи та класні години. 

День почався загальношкільною лінійкою. Заняття і тренування проводились без зриву 

навчальних уроків, за рахунок перерв і після уроків. 

День цивільного захисту закінчився загальним шикуванням класів на шкільному подвір’ї і 

підведенням підсумків. 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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Начальником цивільного захисту школи — директором визнано, що мета та завдання Дня 

цивільного захисту виконані повністю. 

*************** 

Спецвипуски «ОРИГІНАЛУ» до Дня Матері та для випускників! 

 Спецвипуск шкільної газети «ОРИГІНАЛ» присвячений 

найріднішим людям - мамам! У ньому — слова вдячності, 

тепло дитячих сердець і незмірима до матерів любов!!! 

 Школа, проводжаючи своїх пташенят-випускників, подарувала 

на згадку кожному святковий спецвипуск шкільної газети 

«ОРИГІНАЛ». Кожен випускник отримав на згадку святкові 

напутні слова директора, членів адміністрації, класних 

керівників і перших вчителів, вчителів-предметників… Ми 

згадали про кожного одинадцятикласника! Тож у в добру путь, дорогі наші випускники!!!  

Спецвипуски можна переглянути у розділі «Шкільна газета «ОРИГІНАЛ» шкільного сайту 

**************** 

Батьківські збори майбутніх першокласників відбулися!!! 

В актовій залі школи на батьків чекали з нетерпінням. Учнівське самоврядування підготувало 

невеличку концертну програму «Мамо, ти головна в моїм житті…» 

Після концертної програми найменші його учасники показали своє перше дефіле — діти були 

одягнені у шкільну форму ПП «Шинкаренко», магазин якого знаходиться у підвальному 

приміщенні спеціалізованої школи № 3. Представники підприємця розказали про цінову політику, 

якість товарів та роздали батькам картки на знижку при придбанні їх товарів. 

На завершення зборів заступник директора з навчально-виховної роботи Вент Ірина Геліївна 

розказала батькам про наш навчальний заклад, запросила до співпраці, представила майбутніх 

класних керівників та зачитала списки розподілення дітей у класах. Після цього батьки пішли вже 

на свої перші класні збори. 

*********************** 

День матері у початковій школі… 

У різних класах початкової школи відбулися святкування Дня матері… 

Діти гарно підготувалися: говорили мамам теплі та ніжні слова, дарували 

посмішки, пісні, танці, подарунки… Мами і бабусі були зворушені та дуже 

вдячні за чудове свято. 

                                           ********************** 

Парад рушників від юних майстринь… 

Вишитий рушник в Україні займає особливе місце. Рушник — це символ 

України, відбиття культурної пам’яті народу. Наші дівчата під керівництвом 

майстрині Байдак Тетяни Володимирівни творили на уроках обслуговуючої 

праці свої шедеври. Це їх перші в житті такі масштабні проекти. Чарівні 

візерунки на полотні вабили своєю професійною майстерністю. Після 

представлення їх робіт на загальношкільній виставці дівчата отримали значну 

кількість позитивних відгуків про свою роботу.  

******************** 

День вишиванки! 

Наприкінці травня вся Україна відзначала велике свято — День вишиванки! Наша школа не 

залишилась осторонь. Майже всі учні школи та більшість вчителів прийшли до школи у 

вишиванках. Протягом дня шкільний парламент провів рейтинг «Вишиванка»: він усіх нас 

приємно вразив, більшість дітей школи були одягнені у символічний цьому дню одяг. Це і 

куплені, і вишиті власноруч сорочки, а також у деяких був одяг, вишитий ще бабусями та 

прабабусями. Дуже приємно, коли діти та їх батьки бережуть пам’ять про наше історичне минуле! 

*********************** 

http://school7.ck.ua/shkilna-gazeta-original
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Підсумковий урок «Християнська етика в українській культурі»… 

Наприкінці травня учні 1-Б та 2-А класів провели підсумковий урок з курсу за вибором 

«Християнська етика і українській культурі» в Свято-Михайлівському соборі. 

Діти дізналися історію храму. Піднімалися вгору під самі куполи, бачили, скільки роботи 

залишилось у двох художників, які розписують храм. 

Спускались у нижній храм, де школярі дізнались, як хрестять дітей і дорослих. 

Кожна дитина понесла додому в своєму серці вогник духовності, любові, добра. 

******************* 

4 класи у Київському дельфінарії….. 

Учні 4-А та 4-Б класу здійснили незабутню поїздку до Києва. Там діти побували на екскурсії в 

Музеї води (водно-інформаційному центрі), де дізналися багато нового про головну складову 

життя — воду. А після чудової екскурсії водним музеєм діти вирушили до Київського 

дельфінарію. Це було неймовірно — морські котики та дельфіни танцювали під запальну музику, 

жонглювали м’ячами, співали, виконували акробатичні етюди, танцювали разом зі своїми 

тренерами. 

Діти отримали величезне задоволення від побаченого та радять усім завітати до Київського 

дельфінарію і отримати низку позитивних емоцій! 
 

 

 

 
ВІТАЄМО вокальну студію «Злагода», яка посіла ІІІ місце у міському огляді-конкурсі вокальних 

колективів «Україна — єдина країна». Керівник: Донець Валентина Степанівна. 

*** 

ВІТАЄМО дует Атамась Каріну та Степнову Дарину, які посіли І місце у міському огляді-конкурсі 

вокальних колективів «Україна — єдина країна». Керівник: Донець Валентина Степанівна. 

*** 

ВІТАЄМО Атамась Каріну, учасницю вокальної студії «Злагода», яка посіла ІІ місце 

у міському огляді-конкурсі вокальних колективів «Україна — єдина країна». Керівник: Донець Валентина 

Степанівна. 

*** 

Почесне ІІ місце у ще одному конкурсі веб-сайтів!!! 

12 травня в школі №33 відбувся захист робіт та нагородження переможців міського конкурсу веб-

сайтів «Подорожуймо Черкасами». Наша школа створила та захистила проект про храм «Білий лотос» та 

посіла почесне ІІ місце. Розробкою та наповненням сайту займались учні: Дереза Дарина 10-Ф та Буряк 

Євгеній 8-Б клас. Організовували та перевіряли роботу вчителі :Кошмай Світлана Миколаївна, вчитель 

англійської мови, та Шевченко Ольга Павлівна, вчитель інформатики. 

*** 

ВІТАЄМО Крамар Дарину, ученицю 5-А класу, з ІІІ місцем у 

міському конкурсі «Розумник»! Вчитель: Кумечко Л.П. 

*** 

ВІТАЄМО Шувалову Євгенію, ученицю 5-А класу, з ІІІ місцем у 

міському природничому конкурсі  «Грайлик» серед учнів 5-их класів у 

номінації «Митець»! Вчитель: Кумечко Л.П. 

*** 

 ВІТАЄМО Кодь Марію, ученицю 4-А класу, переможця заочного 

туру інтелектуального конкурсу-гри «Розумник-2015». Вчитель: Правдюк 

Л.П. 

                                                           *** 

ВІТАЄМО Гезуна Івана, учня 4-А класу, переможця заочного туру інтелектуального конкурсу-гри 

«Розумник-2015». Вчитель: Правдюк Л.П.   

   

НАШІ ПЕРЕМОГИ 



 

 

 
 

21 червня – день медичного працівника. Дехто зі скептиків скаже — що це за свято таке? Насправді день 

медичного працівника відзначають достатньо давно — з 1980 року. Як же відзначають його самі медики? 
Дуже часто — якраз на своєму робочому місці, адже вихідні дні в медицині далеко не завжди збігаються з 

вихідними за календарем. Зазвичай медики вітають один одного, а так хочеться почути привітання від 
пацієнтів! День медичного працівника — це свято не тільки лікарів, але і медсестер, фельдшерів, молодшого 

медичного персоналу. Що ж побажати тим, хто лікує тіло й душу, в їхнє професійне свято? Звичайно, 

здоров'я! Зі святом Вас, Люди в білих халатах! 
І ми, користуючись нагодою, хочемо ближче познайомитися з медсестрою нашої 

школи – Валентиною Миколаївною Підгорною. 

 Дня доброго, Валентино Миколаївно! По-перше, вітаємо Вас від імені усього 
учнівсько-викладацького колективу з прийдешнім святом. Яка вона, робота 

медичного працівника? 

 Робота почесна, клопітка, турботлива, важка. У цій роботі не повинно бути 

помилок…Медична сестра повинна бути доброзичлива та уважна до усіх: дітей, 

вчителів, батьків та технічних працівників. 

 Чому саме такий вибір професії? Ви з дитинства мріяли допомагати людям 

чи щось спонукало до цього вже значно пізніше? 

 Все почалося з дитинства… Я тоді ще жила у Росії, а згодом переїхала до Миколаївської області. 

Пам’ятаю, що у першому класі у мене була сумочка через плече «Червоний хрест». У тій сумочці був бинт, 

зеленка. Я з першого класу хотіла допомагати людям… А у сьомому класі у нас були змагання по медичній 

частині, я вже тоді знала, як перев’язувати, як зупинити кровотечу, як накласти «шину»… 

 Де здобували освіту? - Коли я закінчила 10 класів, моя сусідка за партою вступила до будівельного 

технікуму. І я збиралася туди… Але дорогою до технікуму побачила медичне училище… довго думала і 

вирішила  подати документи туди. Як тоді дивувалася моя мама, коли я сказала, що подала документи до 

Миколаївського медичного училища на акушера… 

 Як починалася Ваша кар’єра? Де працювали до сьомої  школи? 

 Мій стаж на цей момент більше 50 років. Спочатку я працювала акушером у Миколаївській області (у 

мою честь навіть назвали одну дівчинку ☺). Потім переїхала до Черкас.. Теж працювала у пологовому будинку, 

а згодом у тубдиспансері… У школі я працюю з 1 січня 1989 року і це вже 26 з половиною років. 

 Розкажіть, якою повинна бути хороша медсестра, на Вашу думку… 

 По-перше, хороша медсестра повинна бути охайна (чистий халат, зачіска, чисті руки). По-друге,  повинна 

знати свою роботу і гарно поводитися з дітьми, тому що слово лічить, слово і калічить! 

 Ви, як медичний працівник, підтримуєте самолікування чи навпаки категорично проти цього? 

 Я КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ цього. Наприклад, дитина підхопила вірусне захворювання, а батьки йдуть в 

аптеку (не порадившись із лікарем)  і купують антибіотики… Тому треба звертатися до лікаря. 

 Чи складна робота медичної сестри? Опишіть основні мінуси і плюси цієї роботи. 

 Це дуже складна робота. Бо дуже велике навантаження. Лікар приходить, а медсестра повинна вже 

підготувати усі папери… Робота потребує уваги, терпіння і знань. А плюс цієї роботи у тому, що медсестра, 

коли працює з дітьми, сама відчуває себе молодою! 

 Якщо проаналізувати Вашу роботу в школі сьогодні, якого плану допомогу дітям Ви найчастіше 

надаєте? 

 Профілактична робота (щеплення), перша невідкладна допомога. Скажу тобі, що працюючи, медсестра 

водночас є і психологом. Тому що знервовану дитину треба заспокоїти, поговорити... 

 Як відпочиваєте на дозвіллі? Чим займаєтеся у вільний час? 

 Увесь вільний час із молодшою онучкою (у мене їх 5), Даринкою. 

 Знаємо, що цього року школу закінчила Ваша внучка Хомич Лєна, ім’я якої в пам’яті школи 

асоціюватиметься зі спортом. Лєна не раз перемагала на світових змаганнях. Пишаєтеся такими 

досягненнями внучки?  

 Дуже пишаюся її досягненнями. Знаю, що на сьогоднішній день у неї три кубки і до ста медалей!!!  

 Побутує думка, що дівчина і карате – несумісні речі. Чи продовжуватиме юна спортсменка навчання в 
цій галузі, чи, можливо, обере більш жіночу професію? Що ви їй радите? 

 Гадаю, що вона буде продовжувати навчання в галузі спорту. Але я  би порадила їй обирати більш жіночу 

професію. Наприклад, медсестра, вчитель, вихователь, перукар чи майстер із манікюру. 

 Дякуємо за інтерв’ю! Бажаємо Вам довгих років життя у міцному родинному колі та в чудовому 
колективі нашої рідної сьомої школи!!! Ще раз зі святом! 

 І вам дякую. Величезне спасибі за привітання!                 Інтерв’ю підготував Євгеній Буряк 

 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 
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У багатьох країнах світу третя неділя червня вважається 

Днем батька. Вперше про таке свято заговорили в Сполучених 

Штатах Америки.  

Свято взяло свій початок у 1909 році, і вперше було 

відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон, США. 

Ініціатором Дня батька виступила жінка - Сонора Смарт, в 

заміжжі міс Додд. 

У роки її дитинства в їх сім’ї, разом з нею, налічувалося 

шестеро дітей. Після народження шостої дитини їх мама 

покинула цей світ і усі турботи про дітей, включаючи 

новонародженого малюка, взяв на себе їх батько, Вільям 

Джексон Смарт. Він, звичайно ж, не міг дати їм багато чого з 

того, що може дати дітям матусина ніжність, але зробив 

абсолютно все, щоб його діти не були позбавлені турботи, 

розуміння і любові, яку може дати тільки рідна людина. Діти 

виросли. Кожен пішов своїм шляхом. Сонора вийшла заміж. 

У 1909 році під час церковної служби з приводу Дня матері Сонора Смарт  хотіла висловити своєму 

батькові подяку за те, що він зробив для сім’ї. Вона пішла до міської ради і запропонувала заснувати нове 

свято - День батьків. Ця ідея була схвалена місцевою владою. Було вирішено провести належні 

святкування в день народження Вільяма Смарта - 5-го червня. Проте часу на його підготовку не 

вистачило, і свято перенесли на 19-е червня. Зовсім скоро цю ідею підтримали і в інших містах штату, а 

національним святом в Америці цей день став у 1966-му році. Тоді ж президентом Сполучених Штатів 

Америки Ліндоном Джонсоном була визначена і загальнонаціональна дата свята - третя неділя місяця 

червня. До 2012-го року у третю неділю червня це свято відзначало 

вже 28 країн світу. 

Свято батьків, безперечно, з’явилося як вираз вдячності і любові, 

які любляча дочка присвятила своєму батькові. За традиціями 

Нового Світу символом Дня батька є квіти Троянди, які носять біля 

серця, приколюючи на одяг у цей день. Червоні троянди носять, 

якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ. 

Зараз найбільш активно День батька святкують у 

Великобританії, Нідерландах, Франції, Китаї та в інших країнах. Є 

надія, що в Україні це свято також приживеться. Адже батько, як 

і мати, піклується про життя і здоров’я дитини з моменту її 

народження.   

 

Батько... В одному слові вміщується стільки любові, ніжності й тепла. Він - 

найрідніша людина для кожного з нас. Батько виховує немовля ще з пелюшок, 

як і мама. Він стоїть нарівні з ненькою. Його роль у нашому житті 

перебільшити складно.  

Мій тато виховує мене змалку, є прикладом для наслідування. Він - 

стриманий та розважливий, є повною протилежністю емоційній мамі. Всі 

кажуть, що я дуже схожа на тата. Звичайно, це так і є: як за зовнішністю, так і 

по характеру. У нас із татом схоже все, крім очей, які мені дісталися від мами. 

За його виразом обличчя можна відразу сказати, що мій батько є рішучим та 

амбіційним. Тато робив безліч гідних вчинків, був і залишиться назавжди для 

мене авторитетом.  

На мою думку, кожен батько повинен вміти підтримати свою дитину, як і 

мама, дати їй корисну пораду, допомогти знайти вихід навіть із найскладнішої 

ситуації. Що б не трапилося на нашому життєвому шляху, ми завжди зможемо звернутися до 

найрідніших людей - тата і мами.                                                                           Даша Дереза 

21 червня – День батька 
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Тато – найрідніша, найавторитетніша і найдорожча людина (звісно, 

після мами) у житті кожного.  

Він – шляхетний лицар, що оберігає сім’ю від усіляких негараздів. 

Для сина – мужній наставник, що навчає та допомагає стати Чоловіком 

у майбутньому. Для доньки тато відіграє не меншу роль… Хоча більш 

важливою для дівчинки є мама, тато піклуватиметься про неї і 

любитиме її, мабуть, більше за сина. 

Тато завжди виконає прохання будь-якого члена сім’ї: дружини, сина, 

доньки. Наприклад, купить у магазині найкращу ляльку для донечки чи  найновіший PlayStation для 

сина… 

Ось такий він – ТАТО ! 

Для мене мій батько – найкращий у світі. Він суворий, але не дуже. Мій тато завжди допоможе і буде 

поряд та підтримає у найважчі моменти життя. Дуже багато часу ми проводимо з ним разом. У 

далекому дитинстві тато вчив мене, як постояти за себе (показував прийоми і навіть записав до секції 

Карате-до). А коли мені було 12, він допоміг створити свій перший сайт, на якому я заробив певну 

суму коштів... І за все це я дуже йому вдячний. Я ціную, люблю, поважаю тата та пишаюся ним. 

P.S. Дякую, тато, за усе, що Ти для мене зробив! Вітаю тебе із Днем батька і бажаю Тобі міцного 

здоров’я, великого щастя; щоб на твоєму життєвому шляху не було ніяких перешкод, щоб Ти лишався 

таким добрим, чуйним та мужнім, яким Ти є зараз!                                                             Женя Буряк 

Для мене мій тато найкращий у світі, 

Скажу я відверто усім, 

І в серці щемило нестерпно, 

Коли ти, бувало, хворів. 

Невтомні, натруджені руки 

До серця свого пригорну, 

Я дуже, чуєш, татусю, дуже тебе я люблю. 

Молитиму Бога щоночі, 

Здоров я тобі дарувать, 

Щоб з ненькою рідною разом, 

Вам вік довелось доживать. 

А ми будем поруч із вами, 

Любитимем вас ми завжди, 

Бо ви - найдорожчі у світі, 

Найкращі у світі батьки!                Наталія Пожарська 

ТАТО! Для мене це слово звучить гордо! І я пишаюся тим, що мій 

тато – найкращий тато у цілому Всесвіті!  

Ще з дитинства я гордо називала себе твоєю «подруганкою» і 

щиро вірила, що ти захистиш мене від усіх життєвих катаклізмів! 

Бо ти – МІЙ ТАТО!!!  

Коли подорослішала, я постійно відчувала твою підтримку і 

мужнє чоловіче плече! Бо знала: МІЙ ТАТО ЗАВЖДИ ПОРУЧ!!! 

В моменти, коли було сумно і важко, я дзвонила тобі й, трішки 

поговоривши, розуміла, що життя прекрасне, бо поряд найрідніші 

люди – МАМА і ТАТО!!! 

Зараз, коли вже підростає мій маленький синочок, я вірю, що він стане справжнім чоловіком, як 

його тато і дідусь!!!  

Я вдячна тобі, тату, за все, зроблене для мене і заради мене! Твоя життєва нива повна 

випробувань і перешкод, однак ти, не опускаючи голови, долаєш труднощі. І моє серце б’ється в 

унісон із твоїм! Я хочу бути завжди поряд, навіть якщо нас розділяють кілометри! Тепер я хочу 

бути вашою із мамою підтримкою і розрадою! Молюся за ВАС!!! БУДЬТЕ ЗАВЖДИ ПОРЯД!!! 

                                                                                                                                      Тетяна Середа 
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1 червня — Міжнародний день дітей. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це 

свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей. День Святого Духа щорічно віруючі 

люди святкують наступного понеділка після П ятидесятниці (Святої Трійці).  

4 – Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Рішення про заснування такого дня 

прийняла Генеральна Асамблея ООН, займаючись проблемами Палестини. Тоді 19 серпня 1982 

року члени ООН закликали всіх висловити співчуття по відношенню до невинних дітей Лівану та 

Палестини, які стали жертвами ізраїльської агресії. Свято Тіла і Крові Христових випадає на 

наступний четвер після Трійці. Це урочисте святкування євхаристії (таїнство причастя). Найбільш 

красивою традицією цього дня є хода, під час якого прийнято розкидати пелюстки троянд або 

інших квітів. День господарських судів України. 

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 – День журналіста в Україні. Ця дата історично пов язана зі вступом Спілки журналістів 

України в Міжнародну федерацію журналістів. Це трапилося в 1992 році. 

7 – День працівників водного господарства України – професійне свято, що відзначається в 

першу неділю червня.  

8 – Всесвітній день океанів - відзначається щорічно. На нашій планеті Світовий океан займає 

близько 70% всієї поверхні Землі. Святкування Дня океанів безпосередньо стосується океанологів 

- вчених, які займаються вивченням Світового океану, його життя і розвитку.  

9 – Міжнародний день друзів. Міжнародний день акредитації. В кожній країні діють свої 

органи та стандарти акредитації. Зокрема, в нашій державі національним органом з акредитації є 

Національне агентство з акредитації України (НААУ).  

12 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею. День працівника фондового ринку 

України. 

13 – Святий Антоній Падуанський — один із найбільш шанованих святих у католиків. Тому 

католицький день святого Антонія теж вважається дуже важливим днем у житті віруючих. 

Всесвітній день в'язання на публіці – це неформальне міжнародне свято, що відзначається 

щорічно в другу суботу червня. Його засновницею стала парижанка Даніель Лендес, яка в 2005 

році вирішила розвіяти нудьгу та організувала в Парижі акцію в’язання в публічному місці. Як 

стверджують історики, в’язання виникло більше чотирьох тисяч років тому в Єгипті. Як це не 

дивно, але в середньовіччі цим видом ремесла займалися переважно чоловіки.  

14 – День працівників легкої промисловості. Всесвітній день донора крові — саме цього дня 

в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. 14 червня 

1834р. (181 р. тому) був запатентований наждачний папір у такому вигляді, яким ми його 

знаємо тепер. Це зробив Ісаак Фішер. Наждачний папір, виготовлений за його технологією, ще 

називають шліфувальною шкуркою.  

16 червня 1963 року перша жінка-космонавт Валентина Терешкова здійснила політ у 

космос. Терешкова відправилася у свій політ на космічному кораблі «Восток-6». Вона стала 

шостим радянським космонавтом, якому підкорилися космічні 

простори. Незважаючи на фізичний дискомфорт, сильну нудоту, яку 

відчувала в космосі Терешкова, вона без проблем виконала 48 

оборотів навколо Землі. Для цього треба було провести в польоті 

майже 3 доби. Наступна жінка після Валентини Терешкової полетіла 

в космос через 19 років.   

17 – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. 1967 

року в Китаї проведено випробування першої водневої бомби. А в 

1947 році в Америці був вперше продемонстрований світові 

унікальний «миттєвий» фотоапарат, в якому процеси фотографування і обробки зображення 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 
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були об єднані. Винахідником такого технічного дива став Едвін Ленд - засновник компанії 

«Polaroid». Такий самий фотоапарат, але вже для кольорового фотозйомки, «Polaroid» почав 

продавати в 1963 році. А 17 червня 1970 творець «миттєвого» фотоапарата Едвін Ленд 

запатентував камеру «Polaroid».  

18 – День дільничного інспектора міліції в Україні.  

20 – Всесвітній день біженців. За останніми даними, на планеті проживає близько 20 мільйонів 

біженців. Через трагічні події 2014 року в Україні, зумовлені військовою агресією Росії, нашу 

країну, на жаль, також не оминула проблема біженців з районів бойових дій. 

21 – у багатьох країнах світу третя неділя червня вважається Днем батька і професійним святом 

для медичних працівників. Міжнародний день скейтбордингу. Головний захід, присвячений 

цьому дню, звичайно, полягає в катанні на скейтах. День літнього сонцестояння. Це 

найтриваліший день у році, який у багатьох країнах вважається святом в ім я сонця.  

22 червня 1941 року о четвертій годині ранку нацистська Німеччина без оголошення війни 

напала на Радянський Союз. Сконцентровані в мобільні угрупування "Північ", "Центр" і 

"Південь" німецької армії, війська швидко просувалися на Ленінград, Москву та Київ. 

Український напрямок для Гітлера був одним із головних. 

23 - щорічно у всьому світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. День державної 

служби ООН. День державної служби України. Проголошено Перший універсал Української 

Центральної Ради — перший державно-політичний акт, універсал Центральної ради, що 

проголосив автономію України. Прийнятий 23 червня 1917 року в Києві. 23 червня 1868 року була 

запатентована друкарська машинка Шоулса, яка отримала свою назву від імені свого творця. 

Перша друкарська машинка за розмірами була як стіл. Вона друкувала тільки великими літерами, 

а друкарка не могла бачити результат своєї роботи, оскільки папір знаходився глибоко всередині. 

На клавіатурі не було клавіші «1» — замість неї використовували клавішу з літерою «I». Також на 

розкладці не було клавіші Shift - її додали через 10 років. 

24 – церковний світ відзначає Різдво Івана Хрестителя.  

25 – у 1968 році була створена рок-група «Машина часу», проте її засновники на чолі з 

Андрієм Макаревичем назвали групу «The Kids». Тільки за рік вона отримала назву «Time 

Machines», тобто «Машини Часу». Музиканти виконували пісні англійською мовою. А в 1973 році 

групу почали називати «Машина часу». 

26 – Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Тортурами прийнято називати будь-які 

неправомірні дії, за допомогою яких людині зумисно причиняють сильний біль, фізичне й 

моральне страждання для отримання від неї будь-яких відомостей або зізнань, а також для 

примусу до будь-яких дій. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу.  

27 — Всесвітній день рибальства. Підписана економічна частина угоди про асоціацію 

України з ЄС 

28 – День Конституції України. Щорічно в останню неділю червня відзначається День молоді 

України та Білорусі. 1569 року була підписана Люблінська унія між Польщею і Великим 

князівством Литовським.  

29 – ще до того, як у повітря піднявся перший літак «Боїнг», американський інженер на ім я 

Вільям Боїнг побудував в сараї свій перший гідролітак. 29 червня 1916 року відбулося його 

випробування, і Боїнг сам сів за штурвал, оскільки професійний інструктор запізнився на зустріч. 

15 липня 1916 року Вільям Боїнг офіційно зареєстрував свою 

компанію, яку пізніше всі знали як «Boeing Airplane Company». З 

тих пір «Боїнг» є лідером у своїй галузі, розробляючи кращі 

літаки у світі, які вважаються дуже сучасними і безпечними. 

30 червня 1941 року – проголошено Акт відновлення 

Української Держави. 1908 року на Землю впав Тунгуський 

метеорит.                              Сторінку підготувала Т.Г.Середа 
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Свято відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним вихідним. Прийняття даного 

документа в 1996 році ознаменувалося початком становлення і розвитку нової демократичної і 

незалежної країни. 

Можливо, для когось це свято не більше, ніж черговий вихідний, проте для кожного свідомого 

громадянина День Конституції України — це більше, ніж просто червоний день календаря, це 

подія, з якої, власне, починається існування держави як такої. 

Навряд чи варто нагадувати, що значить для української нації наявність власної незалежної 

держави, визнаного члена світової спільноти і повноправного учасника міжнародних відносин. До 

цього народ прагнув багато сотень років, і сьогодні йому 

нарешті пощастило пожинати плоди багатовікових зусиль, 

саме тому День Конституції України володіє особливим 

історичним та почесним значенням. 

Свято Дня Конституції урочисто відзначається у всьому 

світі: починаючи з Японії та Норвегії, у яких в цей день 

влаштовуються масові народні гуляння, супроводжувані 

парадами і відкриттям дверей парламенту для всіх 

бажаючих, і закінчуючи Гібралтаром і невеликим островом 

Ніуе, які поки що не можуть похвалитися незалежністю. Місце, яке День Конституції займає у 

суспільному житті держави, дозволяє судити про роль Основного Закону в ньому. У 2009 році 

Кабінетом Міністрів України за дорученням Президента було затверджено план заходів з 

відзначення Дня Конституції України. У числі останніх — покладання квітів до підніжжя 

пам ятників державним діячам України, організація конференцій, офіційних зустрічей та круглих 

столів, метою яких є обговорення Основного Закону, проведення в освітніх та культурних 

установах, а також дипломатичних представництвах України святкових тематичних заходів. 

Як відомо, хороший меч кують не за один день, процес створення Конституції України також був 

довгий і тернистий. Починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка, щоправда, так і не 

вступила в дію, і закінчуючи безсонною ніччю з 27-го на 28-е червня 1996-го року («за» 

проголосувало 315 парламентарів), коли Основний Закон нарешті був прийнятий, — таким був 

нелегкий шлях цього великого документа. Україна прийняла Конституцію останньою з усіх 

пострадянських країн. Але й результат того вартий — Конституція Україна по праву визнається 

однією з найбільш досконалих і демократичних Конституцій у всьому світі! На сьогоднішній день 

вона вміщує 15 основних розділів і преамбулу. 

Як на мене, постулатів Конституції повинні дотримуватися всі. А у нас так буває, що багатьом 

«закон не писаний»! Тобто уміщені в головній книзі статті – потрібні, правильні, розумні, але 

хочеться, аби закон був ОДИН для всіх!!! 

Друже! Дотримуйся статей Конституції! Адже європейська Україна починається з тебе!!! 

                                                                                                                                                 Підготував Буряк Євгеній 

 

 

 

 

 

28 червня – День Конституції України 
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Слово Україна вперше письмово засвідчено в 

«Повісті врем’яних літ» під 1187 р. у зв’язку із 

загибеллю переяславського князя Володимира 

Глібовича. Зрозуміло, що перш ніж потрапити на 

сторінки літопису, воно тривалий час існувало і усній 

мові. 

Цю назву нерідко хибно тлумачать як «окраїна», 

«прикордонна місцевість». Таке неправильне 

тлумачення перейшло навіть у деякі солідні 

мовознавчі та історичні праці. 

 Що ж насправді означає назва Україна? 

Слово це часто повторюється у різних історичних літописах, навіть  трапляється воно і в 

народних піснях. 

У «Словарі української мови» Б.Грінченка слово україна тлумачиться насамперед як «країна». І в 

одинадцятитомному «Словнику української мови» як одне із його значень із позначкою 

«застаріле» подано значення «країна, край». Отже, в усіх знайдених автором статті прикладах як з 

історичних джерел, так і з народних пісень і творів давніших українських письменників слово 

україна вжито саме в значенні «країна, край». Ні про яку «окраїну» (тобто «околицю») в них не 

йдеться. 

У феодальній Київській Русі в стольному Києві сидів великий князь, і він своїм синам, братам, 

дядькам виділяв, тобто украював (як господар крає (ріже) хліб), уділи, які, як можна припустити, 

від того й дістали назву україн (назва, аналогічна сучасному поняттю «область»). Українами в 

такому разі називалися всі навколишні території, крім центральної, якою одноосібно володів 

великий князь і яку ніхто йому не «вкраював».  

Коли у 18 столітті назву Русь було узурповано Московією, колишні русичі, русини з 

Наддніпрянщини, щоб їх не сплутувано тепер з московитами, почали користуватися самоназвою 

українці і всю свою землю стали називати Україною. У Галичині, де не виникало тої двозначності 

в назві, як у наддніпрянській частині країни, ще довго затрималася самоназва русини і назва країни 

Русь. 

Слово Україна, як і слова краяти, край, споріднене з дієсловом краяти, одне із значень якого – 

«відділяти частину від цілого». Тому цілком можна погодитися з тим, що «назва нашої землі, 

нашої держави і нашої тисячолітньої традиції Україна означає буквально – «земля, виділена для 

нас із загалу, відокремлена від решти» - коротше, «наша власна земля» (О. Братко-Кутинський) 

 

Стаття Івана Ющука, відомого українського мовознавця, взята із журналу «Слово» 

Матеріали знайшла І.К. Українець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

То звідки ж пішла назва – Україна? 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної групи Вконтакті: 

https://vk.com/club60915649 
ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

https://vk.com/club60915649
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Говоримо українською правильно!!! 

 
По заказу — На 
замовлення 

Починаються заморозки — Починаються 
приморозки 
Привласнити долю активів — Привласнити 
частку активів 
При збереженні правил — За додержання 
правил 
Прочитано багато доповідів — Прочитано 
багато доповідей 
П'ять гривнів — П'ять гривень 
Раціоналізаторська ініціатива — 
Раціоналізаторська пропозиція 
Ріки Йордан — Ріки Йордану 
Розказав про цю історію — Розповів про цю 
пригоду 
Розшукується за злочин — Розшукується за 
скоєння злочину 
Рослинна їда — Рослинна їжа 
Ручна зварка — Ручне зварювання 
Сильний зуд — Сильне свербіння 

Сім грв. (гривень) — Сім грн. (гривень) 
Співпраця у ділянці зв'язку — Співпраця у 
сферах зв'язку 
Стріляти у затилок — Стріляти в потилицю 
Сучасна диагностика — Сучасна 
діагностика 
Та іже — Та іже з ними 
Танцювальний дансинг у кафе — Дансинг у 
кафе 
Триває забастовка —Триває страйк 
Тюремні застінки —Тюремні катівні 
Ця кандидатура у всіх відношеннях 
підходить нам — Ця 
кандидатура нам у всьому підходить 
Ця страва — вишуканий делікатес — Ця 
страва — делікатес 
Через відсутність розрахунків — Бо нема 
розрахунків 
Юний горніст — Юний сурмач 
Які види на врожай!.. — Який буде врожай!.. 
Як снігова грудка — Як снігова куля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Сторінку підготувала Т.Г. Середа

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 



 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА  

безпечної поведінки під час літніх канікул 
 

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 додому.  

 Не гуляйте, коли починає смеркати. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! 
1. Правила дорожнього руху 

•  Ходити тільки по правiй сторонi тротуару. 

•  Дорогу переходити не поспiшаючи.  

•  Не можна переходити дорогу навскіс. 

•  Переходячи дорогу, слiд подивитися налiво, дiйшовши до середини зупинитися i подивитися 

направо. 

•  Якщо не встигли перейти вулицю i рух транспорту почався, слiд  зупинитися на серединi 

вулицi i зачекати, поки рух припиниться. 

•  Якщо немає тротуарiв, слiд триматися лiвого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що 

рухається. 

2. Правила електробезпеки 

•  Під час вимикання електроприладiв забороняється витягувати вилку з  розетки за шнур. 

•  Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправнiсть. 

•  Не торкатися мокрими руками електроприладiв, якi знаходяться пiд напругою. 

Пам’ятайте: зовнiшнiми ознаками несправностi електропроводки або приладiв є специфiчний 

запах пiдгораючої ізоляції, поява іскри, перегрівання штепсельних розеток i вилок. 

3. Вибухонебезпечні предмети 

• До виявлених вибухонебезпечних предметiв нi в якому разi не можна торкатись, перекладати, 

розряджати, зберiгати. 

• Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. 

• Не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт. 

• Виявивши вибухонебезпечнi предмети, необхiдно термiново повiдомити мiлiцiю, школу, 

вiйськкомат. 

4. Правила протипожежної безпеки 

• Гра з вогнем — одна з причин пожежi, особливо в спекотне літо! 

• Дотримуйтеся правил протипожежної безпеки в турпоходах. 

5. Правила поведiнки на водi 

• Купатися можна тiльки в сонячну безвiтряну погоду при температурі повiтря не нижче 20-

25градусів i води — не менш нiж 18-20 градусів.  

• Купатися дозволяється тiльки в спецiально вiдведених місцях. 

• Забороняється заходити у воду глибше, нiж по пояс, людинi, яка не вмiє плавати. 

• Не запливайте за знаки огорожi акваторiї пляжу. 

• Грубi iгри та пустощi у водi небезпечнi для життя.  

• Не забруднюйте воду та берег. 

• Не подавайте хибних сигналiв тривоги. 

• Не користуйтеся надувними матрацами, катерами та iншими предметами, якi не призначенi для 

плавання. 

Категорично забороняється: 

• Ходити на територiї новобудов. 

• Купатися без догляду дорослих. 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
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• Розводити вогнище в лiсi, поблизу лiнiй електропередач. 

• Їздити на велосипедi на тiй частинi дороги, де рухається транспорт. 

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

номери телефонів: пожежної охорони (101), швидкої допомоги (103) й міліції (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. Окрім трьох основних телефонів, 

слід чітко знати телефони сусідів, мобільні, робочі телефони батьків, щоб у випадку небезпеки 

зв язатися з ними. 

 

 
 

 

У даній статті при обчисленні вартості тих чи інших благ цивілізації у розрахунок бралися 

тарифи в місті Києві, де  холодна вода коштує 7,46 грн, а гаряча - 27,58 грн за кубометр. Вартість 

електроенергії  складає 36,6 коп/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць. Газ без 

лічильника у столиці коштує 7,2 грн за кубометр. 

У результаті виявилося, що, наприклад, традиційне вранішнє умивання коштує українцеві 

близько 30 коп. за раз, п ятихвилинний душ – стає у 70 коп., один похід до туалету - п ять копійок, 

миття посуду - 65 коп., посидіти ввечері у кріслі перед телевізором - близько 1,5 грн, а 

приготування каструлі борщу обійдеться у 55 коп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

За матеріалами «УкрІнформ»  

ШКОЛА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
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СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ЧЕРВНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ: 
Пожарську Наталію Анатоліївну (7.06) 

Христочевську Ніну Василівну (13.06) 

Штепу Інну Дмитрівну (15.06) 

Вент Ірину Геліївну (19.06) 

Третяка Сергія Івановича (19.06) 

Фесак Людмилу Миколаївну (21.06) 

Губанову Світлану Вікторівну (24.06) 
Хай доля квітне у роках прекрасних, 

Життя приносить ніжність і тепло! 
Хай Вам щоднини світить сонце ясне, 

І завжди дарує радість і добро! 
Хай у щасті і здоров’ї проходять роки, 

Хай голубкою білою мрія зліта, 
Хай Господь захистить від печалей й журби 

На щедрі, мирні, многії літа!!! 
 

Редакційна творча колегія шкільної газети 

«ОРИГІНАЛ» і адміністратори шкільного сайту 

щиросердно вітають із ювілеєм свого незамінного 

штатного кореспондента, модератора сайту і просто 

чудову людину – Наталію Анатоліївну ПОЖАРСЬКУ!!! 

Зичимо невичерпного творчого натхнення, міцного 

здоров’я, жіночого щастя, мирного неба над головою! 

Нехай усі грандіозні задуми та маленькі бажання 

стають щасливою реальністю!!! 

                                                          Цінуємо! Любимо! Вітаємо!!! 
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