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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!!! 

Гарячий осінній привіт усім поціновувачам «ОРИГІНАЛУ»! 

Гарячий, бо жовтогаряче листя під ногами на мокрих алеях і деревах манить до парку, 

різноманіття барв довкола зачаровує: від тьмяно-зеленого крізь ледь-ледь пожовкле до 

насиченого помаранчу та яскраво-червоного багрянцю!!! Що може бути прекрасніше!? 

А якщо до всього цього різноманіття кольорів додати яскраві, крикливо-прощальні промінці 

ще теплого сонечка, зрадливо зникає бажання думати про уроки… Та що там уроки, взагалі 

думати…  

Однак ми вперто терплячі та стійкі! До школи таки доходимо і сумлінно «гриземо той граніт 

науки»! А  між тим удосконалюємо знання мов, гортаємо календар свят… Читаючи «Літературну 

сторінку», зігріваємося теплим чаєм… А ще невпинно повторюємо права людини, подорожуємо, 

між тим готуємося до фестивалю шкільних талантів, ділимося порадами з батьками та 

педагогами, проводимо черговий «лікбез» для найдорожчих школярів, віншуємо іменинників, 

пишаємося своїми вихованцями! І найголовніше в цьому випуску – презентуємо вже справжніх, 

«посвячених» першокласників, адаптованих до шкільних буднів, а також активно готуємося до 

чергової теплої зустрічі зі львівськими друзями – вихованцями школи-ліцею «Оріяна»!!!  

Тож клопотів багато!  Тримаймося!!! І не забуваймо про чудову осінню пору, адже вона така 

швидкоплинна… 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

Увага! Фестиваль! 

Як і щороку, в кінці жовтня у школі відбудеться фестиваль  

«Школа має таланти»! 

Цьогорічна тематика виступів: 1) В гостях у казки. 2) Там, на 

незвіданих доріжках… 3) Україно, моя вишиванко… 

Вимоги до акторів і класних керівників: 1) Перед заходом 

надати програму виступу для всіх членів журі з прізвищами та 

іменами виступаючих. 2) Фонограми мають бути подані 

педагогу-організатору не пізніше, ніж за 1 годину до виступу 

класу. 3) У разі використання відео чи мультимедійних 

презентацій – повідомляти за кілька днів! 

Нагадаємо, у фестивалі беруть участь колективи та окремі 

виконавці, які виявили здібності, виконавську майстерність у 

різних жанрах художньої самодіяльності. Творчий звіт повинен 

включати твори різних жанрів, об’єднаних у певну композицію.  

Виступи оцінюються за такими критеріями: відповідність 

репертуару виконавським можливостям та віковим 

особливостям; композиційна побудова виступу; рівень 

виконавської майстерності; сценічна культура та естетика 
зовнішнього вигляду; різножанровість виступу; масовість; 
залученість до підготовки та виступу  батьків, учителів; 

артистизм; чітка дикція; володіння увагою глядачів. 

 

АКТУАЛЬНО ПРО ГОЛОВНЕ 

До уваги учнів школи! 

Продовжується до 20 жовтня 

на конкурсній основі набір 

бажаючих до творчого 

колективу шкільної газети 

«ОРИГІНАЛ»!  

Додаткова інформація –  

у педагога-організатора  

Н.А. Стукало 

УВАГА!!! 

З 29 жовтня до 6 листопада 

включно для учнів школи– 

ОСІННІ КАНІКУЛИ!!! 

Класні керівники перед 

виходом на відпочинок 

проведуть тематичні бесіди 

та інструктажі з техніки 

безпеки та правил 

поводження школярів під 

час канікул! 

Веселого та змістовного 

відпочинку!!! 

 

http://school7.ck.ua/




 


 

Щирі вітання жовтневим 

іменинникам! 
Хатнюк Світлані Володимирівні – 01.10 

Левченку Олександру Івановичу  – 03.10 

Шевченко Ользі Павлівні – 21.10 

Перепечаєвій Олені Петрівні – 21.10 
Минули, наче мить, десятки літ, 

Вони  - як дощик по тоненькій шибці, 

Вони – як ніжний яблуневий цвіт, 

Вони – тоненькі струни в першій скрипці… 

Тож хай той цвіт повік не обліта, 

Нехай струна співає, а не рветься, 

Хай доля не скупиться на літа, 

хай Божа благодать панує в серці! 

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить знов і знов! 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!   

 

 

Сердечні вітання головному редакторові шкільної газети «ОРИГІНАЛ», 

літературному адміністратору шкільного сайту, чарівній жінці та просто хорошій 

людині Середі Тетяні Григорівні (17.10). Творчий колектив шкільної газети, 

адміністратори сайту щиро вітають Вас із Днем народження. Бажають творчих успіхів, 

щоденного натхнення, щоб мрії збувалися та втілювалися у життя. Щоб Ваш творчий 

човен плив рікою творчості та ніс Вас лише до пристаней перемог! Щоб у 

повсякденному житті була повага колег та любов 

близьких людей. Творчих успіхів та натхненної 

музи поруч!!!       В святковий день 

Прийміть вітання 

Та найщиріші побажання: 

Здоров’я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у Вас гаразд!!! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ! 





 


 

 

 

Зі святом, любі вчителі! 
Цього року святкування Дня Учителя припало на дні вшанування 

померлих у Бабиному Яру, тому школа вирішила не відзначати 

помпезно це свято. Але наші вихованці невеличкою концертною 

програмою привітали усіх працівників школи! 
На свято також було запрошено ветеранів педагогічної праці, але, 

на жаль, не всі змогли завітати до школи. Так, у залі були присутні 

Кравченко Любов Павлівна – вчитель української мови та літератури, 

Павлюк Інна Борисівна – вчитель російської мови, Шевченко Ганна 

Василівна – вчитель початкових класів та Підгорна Валентина 

Миколаївна, колишня медсестра школи. Всі ці люди віддали нашій 

школі багато-багато років свого життя, за що адміністрація, 

педагогічний, батьківський та учнівський колективи їм щиро вдячні! 
Під час свята лунали пісні у виконанні вокальної студії «Злагода», 

танці у виконанні студії танцю «Веселка», вже традиційно своїм 

виступом вітала усіх керівник вокальної студії “Злагода” Донець 

Валентина Степанівна, а наприкінці її виступу вихованці гуртка 

привітали свого наставника з недавнім днем народження та Днем 

Учителя. Звучали вірші у виконанні Братка Ярослава та Чаус Олени і 

Броварського Максима, а вчитель біології Кумечко Людмила Павлівна 

у жартівливій формі розповіла про нелегку вчительську долю, яку 

разом із нами переживають рідні та близькі люди. Щирі вітальні слова 

прозвучали від директора школи Юрія Васильовича Середи.  Він 

привітав усіх працівників школи зі святом та побажав усіляких 

гараздів, мирного неба над головою та гідної оплати праці.  

Ми щиро приєднуємося до усіх сказаних слів та бажаємо творчих 

успіхів нашим вчителям та слухняних і вдячних учнів. 

    Кожного року діти разом зі своїми класними керівниками вітають 

ветеранів педагогічної праці зі святами: з Днем Учителя, з Днем 

Перемоги та багатьма іншими. Дехто з них (як говорилося раніше) 

прийшов до школи на святковий концерт до Дня Учителя, але є і такі, які вже не можуть долати 

великі відстані самостійно, тому щороку діти ходять до них додому, щоб привітати, а натомість 

отримують щирі слова вдячності за те, що про них не забувають. Ми зичимо всім Вам, дорогі наші 

ветерани педагогічної праці і просто ветерани, здоров'я та довгих років життя! 

 

День Учителя відкружляв осіннім листям…   







 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


 

 

Поради вчителю: піклуйтесь про себе та своє здоров'я! 
Чим ближче кінець шкільного робочого тижня, тим важче 

вчителю утримуватися на поверхні й не захлинутись у водоверті 

буднів. Усі знають, що прямим обов'язком учителя є постійна 

турбота й підтримка своїх учнів, але не менш важливо навчитися 

піклуватися про себе і своє здоров'я! 

Професор психології Гейл Кінман на сторінках «Гардіан» 

акцентує увагу на трьох порадах учителям на кожний день 

протягом п'яти днів робочого тижня, спрямованих на зняття 

стресу та підтримку свого розумового, тілесного й душевного 

здоров'я. 

Понеділок. Загальновизнаною є істина, що ніхто не любить 

понеділок, але саме вчителю так важливо спокійно розпочати свій робочий тиждень! Спробуйте 

розслабитись упродовж хоча би двох-трьох хвилин, перш ніж ваші учні зберуться вранці на 

перший урок. Уявіть собі весь день у піднесеному настрої, наскільки це можливо, що позитивно 

позначиться на вашому душевному стані! На найближчій перерві між уроками постарайтеся вийти 

зі стану «на автопілоті» й «очистити» свій розум, просто з'ївши якийсь фрукт. Зосередьтеся саме 

на процесі його поїдання, відволікаючись від шкільних проблем. Після роботи хоч би трохи 

погуляйте. Зосередьтесь на тому, що ви бачите навкруги: відчуйте запахи, прислухайтесь до шуму, 

відчуйте «смак» оточуючого світу. У жодному випадку не використовуйте цей час, щоби будувати 

якісь плани чи концентруватись на рішенні якихось проблем. 

Вівторок. Це хороший день для того, щоби звернути увагу на перші ознаки прояву 

втомленості. Подумайте про те, як проходить тиждень, і просто придивіться до речей, що 

починають вас турбувати. Це допоможе визначити ваші «тригерні точки» (trigger роint, від англ. 

trigger – курок – надчутливі зони, наприклад, на шкірі, - пер.) і намітити заходи з виправлення 

ситуації. Із другої половини дня почніть виконувати спеціальні вправи для зняття м'язової 

напруги, наприклад, просто напружте плечі при вдиху, а потім розслабтесь при глибокому видиху. 

Відчуйте, як напруга поступово зникає. Вівторок має бути днем прощення. Більшість із нас 

схильні до накопичення численних негативних емоцій, які слід просто відпустити, пробачивши й 

себе, й інших. 

Середа. До середини тижня переконайтеся, що почуваєте себе нормально, не забуваючи при 

цьому, що здоровий сон для будь-якої людини є життєво важливим чинником. Уникайте «ворогів» 

вашого сну. Регулярно дотримуйтесь вашого графіка сну й харчування, прослідкуйте за якістю 

сну, харчування та регулярними фізичними навантаженнями. Влаштуйте собі кілька 2-3-

хвилинних перерв протягом робочого дня. Сядьте зручніше та сконцентруйтесь на своєму диханні. 

Постарайтеся свій «блукаючий стан» м'яко повернути до нормального. Після обідньої перерви 

влаштуйте собі п'ятихвилинну «відпустку». Уявіть себе в найспокійнішому місці, яке тільки може 

запропонувати Ваша фантазія. Після повернення з «відпустки» відчуватимете, що посвіжішали та 

відпочили. 

Четвер. Кращим лікарським засобом у четвер є безтурботний сміх. Добре, якщо у вас 

знайдеться мотив похихотіти з колегами або подивитись 

улюблене комедійне шоу. Сміх має величезні переваги, 

покращуючи функцію серцево-судинної системи та 

допомагаючи вам спілкуватися з іншими людьми. Тож 

починайте свій день з посмішки! Перестаньте відчувати та 

думати про себе в негативному стилі. Відкиньте нескінченні 

внутрішні заяви типу: «Повинна - не повинна, зобов'язана – 

не зобов'язана», щоби знизити рівень стресу й максимально 

підвищити впевненість у собі. Визначте свою так звану 

УЧИТЕЛЬСЬКА СТОРІНКА 





 


«буферну зону». Старайтесь у домашній обстановці не допускати «пережовування» своїх робочих 

проблем, що, урешті-решт, добре позначиться й на вашому здоров'ї, й на вашій продуктивності. 

Подумайте, що ви можете зробити після роботи, щоби відновити сили. 

П'ятниця. Це якраз той час, щоби вимкнути свій «ментальний фільтр». Ви – на порозі 

вихідних, часу, щоб розслабитись і заспокоїтися після вашої непростої вчительської роботи. 

Переконайтеся, що ви дотримуєтесь режиму харчування та вживаєте заходи проти обезводнення 

вашого організму, простіше кажучи, прослідкуйте, чи вживаєте ви достатню кількість води. Це 

особливо важливо, коли у вас наступає період гострої завантаженості або з'являються ознаки 

стресового стану. Думайте тільки позитивно. Концентрація всієї уваги на негативних рисах свого 

характеру та поведінки означає, що ви просто заплющили очі на ваші позитивні якості. 

Складіть список речей або дій, що допоможуть вам розслабитись, і чимось порадуйте себе, 

кохану (коханого). Потім виберіть щось одне, наприклад, полежте в ароматній ванні, з'їжте 

маленьке тістечко, купіть шарфик... І робіть це, не відчуваючи за собою жодної провини! Бо ВИ 

того варті, дорогі колеги! 

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

ІДЕАЛЬНИЙ ВЧИТЕЛЬ, НА ДУМКУ БАТЬКІВ… 
1. Приходить на роботу на годину раніше, і ви його завжди можете зустріти дорогою до вашої 

роботи. 

2. Йде з роботи на кілька годин пізніше, і ви його завжди 

можете зустріти дорогою з вашої роботи. 

3. У будь-який момент і в будь-якому місці (на вулиці, в 

автобусі, в магазині...) до нього можна звернутися і 

отримати вичерпну консультацію. 

4. У будь-який час доби йому можна зателефонувати і 

отримати вичерпну інформацію. 

5. Охоче роздає всім бажаючим номер свого мобільного і домашнього телефонів зі словами: 

"Телефонуйте в будь-який час!" 

6. У будь-який час доби можна зайти до нього додому і отримати вичерпну консультацію. 

7. Завжди буває вдома (якщо тільки не на роботі!) і готовий до спілкування з вами! 

8. Працює без відпусток. 

9. Якщо і бере відпустку, то може прийти на роботу на перший ваш дзвінок. 

10. Готовий прийти на роботу в будь-який час доби. Він ніколи не втомлюється і ніколи не 

спить. 

11. І взагалі - він «своя людина»! 

12. Одинокий (адже сім'я забирає його час в учнів). 

13. Бажано, щоб і не витрачав час на створення сім'ї. 

14. Бажано - робот. Щоб не втомлювався, не спав, не їв, працював 

від мережі або батарейки, не хворів і не засмучувався при хамському 

до нього зверненні. 

15. Ніколи не їсть, а тому не має перерви навіть для прийняття їжі, 

вже не кажучи про обідню перерву. 

16. У силу відсутності потреби в їжі і сні, а також сім'ї, живе в школі. 

17. Не потребує зарплати. А навіщо вона йому, якщо вчитель - це покликання? 

Звичайно, деякі із цих пунктів є дещо перебільшеними і жартівливими. Але часто справді 

робота вчителя плавно «переходить» і в коло сім’ї. І часто наші рідні звикають до цього… 

Але  ми такі ж люди, як і всі: зі своїми особистими проблемами, настроями, бажанням від 

усього і всіх відпочити, хоча би трішки… Тож не сприймайте в образу цю статтю, ми дуже 

любимо і цінуємо і наших учнів,  і їх батьків! Просто життєві реалії бувають різними… ))) 

 

 

 
УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 

https://vk.com/club60915649 
БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

https://vk.com/club60915649




 


 

 

Як налагодити стосунки з учителем Вашої дитини? 
Діти можуть висловлювати досить жорстку критику. В їхніх очах учителі або занадто злі або 

занадто добрі, занадто легковажні або ж непоступливі… Якщо Ваша дитина з якихось причин не 

порозумілася зі своїм учителем, величезне значення у вирішенні питання може мати саме Ваш, 

батьківський, підхід. Пропонуємо кроки, які допоможуть зробити навчальний рік більш сприятливим як 

для Вас, так і для дитини… 

Беріть участь! Волонтерство в класі вашої дитини або супровід дітей під час екскурсії зможуть 

забезпечити Вам місце в першому ряду “глядацької зали”, де Ви зможете побачити, що ж відбувається 

насправді. Відвідуйте батьківські збори, використовуйте будь-яку можливість, щоб побудувати гарні 

стосунки з учителем ще до того, як доведеться мати справу зі скаргами. 

Будьте прикладом для наслідування! Незалежно від того, наскільки розчаровано і пригнічено Ви 

себе відчуваєте при спілкуванні з «важким» учителем, зберігайте спокій і проявляйте мудрість. Розвиток в 

дитинстві - це час, коли у взаємодії з іншими діти вчаться знаходити спільну мову з важкими в спілкуванні 

людьми! Все починається з моделювання певної поведінки БАТЬКАМИ! Спосіб вирішення конфлікту 

покаже дитині правильний підхід щодо конфліктів з авторитетною особою! 

Не грайте в рятівника! Інколи є спокуса врятувати ситуацію, але якщо Ви весь час будете 

супергероєм, це не дуже добре позначиться на розвитку Вашої дитини. Спробуйте зробити крок назад, 

трохи відсторонитися, щоб вона сама могла впоратися з ситуацією. Якщо дитині не під силу поліпшити 

свої стосунки з учителем, тоді Ви будете знати напевно, що вона дійсно потребує Вашої допомоги. 

Станьте на сторону дитини... для початку! Коли Ваша дитина в перший раз підійде  із 

проблемою, вислухайте і виявіть співчуття. Дозвольте їй розповісти свою версію історії. Це найкращий 

спосіб отримати від дитини максимум інформації. Пізніше Ви зможете поставити ряд своїх запитань, щоб 

детальніше розібратися в ситуації. 

Визначте проблему! Якщо Ваша дитина скаржиться на вчителя, потрібен час, щоб з'ясувати, що 

саме вона має на увазі і що насправді стоїть за її словами. Наприклад, якщо Ваша дитина говорить: «Вона 

мене не любить!», насправді це може означати щось більш конкретне, наприклад: «Вона обурена, коли я 

повільна!» Проблема може бути в чомусь, про що Ви й уявити собі не можете!  

Вислухайте вчителя! Звернення до вчителя вперше може виявитися незручним і некомфортним. 

Але Ви підійдіть до розмови з тієї позиції, що просто намагаєтеся розібратися в ситуації і хотіли б 

вирішити її як на користь вчителя, так і на користь Вашої дитини! При цьому уникайте особистої критики! 

Виробіть стратегію! Тобто надайте дитині простір для власного аналізу ситуації, щоб потім 

допомогти знайти правильне рішення. Наприклад, це може виражатися в тому, щоб допомогти дитині 

придумати спосіб поговорити з учителем і поділитися з ним своїми хвилюваннями. Позиція дитини під час 

цієї зустрічі повинна бути продумана так, щоб обоє усвідомлювали, що їх розуміють! 

Тримайте розум дитини в перспективі! Можливо, у Вашої дитини складається враження, що 

вчитель негативно впливає на її життя. Ваше завдання полягає в тому, щоб допомогти їй повернутися в 

реальність. Нагадайте дитині, що час навчання у вчителя, з яким не складаються стосунки, обмежений. 

Зосередьте її на навчанні! Вашій дитині може так ніколи й не сподобається цей учитель, але 

головне, щоб Ви переконалися в тому, що вона розуміє, що, як і раніше, відповідальна за власні дії. 

Підкресліть важливість того, що в класі потрібно бути привітною. Учитель може і не бути улюбленим, але 

важливе послідовне намагання бути хорошим учнем! 

Розглядайте це як життєвий урок! Взаємодія Вашої дитини з учителем, спілкування з яким не 

приносить задоволення, є можливістю навчання. Ви повинні пояснити дитині, що в житті зустрічатимуться 

люди з різними якостями, характерами, темпераментами і манерою спілкування, і їй 

доведеться навчитися шанобливому спілкуванню з ними! 

Подякуйте вчителю! Якщо Ви бачите, що педагог докладає 

максимум зусиль, щоб врегулювати конфлікт, навіть якщо проблема не 

буде усунена, неодмінно висловіть йому свою вдячність. Подякуйте 

йому при нагоді за те, що він виділив час для роботи з Вами і Вашою 

дитиною! 

 

Рубрику веде І.К. Українець 

Статтю підготувала Н.А. Стукало 

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС 





 


 

 

Ну що ж, давайте знайомитися ближче!!! Це наші першокласники!!!  

Справжні, адаптовані до навчання і які вже прийняли посвяту в першокласники!  

Цьогоріч два класи чудових, кмітливих, непосидючих і надзвичайно розумних дітлахів! 

Достойна зміна прийшла до нас, згодні? ))) 

                                                                                    

                                                 

 

        

 
   Перше вересня… Усі шляхи цього дня 

ведуть до школи. Розпочинається новий 

навчальний рік, який завжди означає 

відкриття нової, осяйної і часто нелегкої 

дороги – дороги до знань, до нових 

звершень. Особливим і, безперечно, 

визначальним у житті він став для милих 

першачків, 15 лицарів-хлоп’ят і 11 

маленьких  принцес, тримаючись за 

батьківські руки, вперше ступили на 

незвіданий шлях. Наша  школа гостинно 

відкрила двері  для учнів 1-А класу! Усі 

надзвичайно гарні, діти прийшли на своє перше шкільне свято! Ще зовсім недавно були вони 

випускниками ДНЗ №69,33,74, та  продзвенів шкільний дзвінок і дружна шкільна родина прийняла малюків 

у свої ряди. За руку з випускниками, з гордо піднятими  голівками,  вирушили дітлахи до святково 

прибраного класу на свій перший урок. Радість, цікавість та розгубленість переповнювали дітей. Та ось 

почався урок – і у класі залунали дзвінкі дитячі голоси, засяяли щирі посмішки, а оченята засвітилися 

іскорками. Кожному хотілося розповісти вірш про Батьківщину, школу, рідну мову, дружбу, пограти у 

цікаві ігри, відгадати загадки. А ще якнайкраще вивести ще не зовсім слухняними пальчиками своє ім’я на 

квіточці і вплести її у чарівний український віночок. Вже 1 вересня ми започаткували свою традицію: 

вітали з днем народження першого осіннього іменинника. Попереду ще 25 привітань і найщиріших 

побажань здоров’я, злагоди, миру, щирих друзів, успіхів у відкритті яскравого і великого світу знань! 

 

 

 

 

 
1 вересня 2016 року наша школа радісно 

зустріла своїх нових маленьких учнів, 

гостинно прийняла в свою родину 

допитливих хлопчиків та дівчаток. У 

нашому 1-Б класі засіяла 21 зірочка: 8 

дівчаток і 13 хлопчиків. Всі вони із 

задоволенням та великим бажання 

навчатися розпочали свій перший 

навчальний рік. Уже через 2 тижні 

навчання у школі ми організували 

«Посвяту в першокласники». Діти 

ретельно підготувалися до цього 

відповідального моменту свого життя: 

вони декламували вірші,  співали пісні «Ми – першокласники, ми – однокласники», «Перший раз у 1 клас», 

«Шкільна стежина». Надіємось, що наш клас буде дружним, успішним, веселим і кожній дитині буде в 

ньому затишно і комфортно.                      Знайомитися допомагали класоводи В.В. Кудря та О.А. Чумак 

Знайомтеся: наші ПЕРШОКЛАСНИКИ! 

1-А клас 
Класовод: Кудря Віра Василівна 

1-Б клас 
Класовод: Чумак Ольга Анатоліївна 







 


 

 

Пельмешки від 5-Б… 

  Нещодавно учні 5-Б класу опановували мистецтво 

приготування пельмешок разом із Пандою Конг-Фу у 

боулінг клубі Lucky Strike. Спочатку розім’яли пальчики та 

навчилися користуватися паличками, кожен старався, бо 

Панда пообіцяла з’їсти всі пельмешки у того, хто не зможе 

підхоплювати їх паличками! ))) Потім всі одягли кухарські 

обладунки та почали воювати з тістом і м’ясом! У когось 

виходило гарно, в когось не зовсім так, як хотілося, але всі 

працювали завзято. Наліпилися та насміялися від душі! 

    А які ж смачні були ті пельмешки та як весело було 

полювати на них паличками! Щоб не бути схожими фігурою на Панду, після обіду грали у 

боулінг! На доріжки вийшли справжні професіонали, однак переможених не було – всі 

залишилися задоволені після такого насиченого відпочинку! 

******* 

11-М у планетарії 

Учні 11-М класу  разом із вчителем астрономії і 

паралельно класним керівником Токовою В.В. провели 

урок практичної астрономії у  Черкаському планетарії. 

Цей заклад розташовується в будинку, який на початку 

ХХ століття належав пану Лисаку, а потім тут були 

майстерні трудової школи №1. У 1930-1934 рр. тут 

розташовувався технікум, а незабаром і неповна середня 

школа № 15. Зараз це один із 7-ми планетаріїв,  в якому 

демонструється небесна сфера з зірками, орбітами і 

фізичними явищами світу за межами Земної атмосфери. 

Під його об’ємним куполом учні побачили зіркове небо, сузір’я та дізналися про загадкові зорі. 

******** 

11-М у краєзнавчому музеї 

   27 вересня учні класу відвідали в Черкаському 

обласному краєзнавчому музеї виставку «Українська 

Друга світова», яка була створена спільними зусиллями 

Українського інституту національної пам’яті та Центру 

досліджень визвольного руху. 

    Екскурсовод музею детально розповіла про Другу 

світову війну – найбільший збройний конфлікт в історії 

людства. В ньому протистояли два військово-політичні 

блоки – держави Осі та Об’єднані Нації (Союзники). 

Виставка вперше представляє український вимір Другої 

світової війни. Від 1 вересня 1939 р., коли українці у складі Війська Польського стали до бою з 

гітлерівськими агресорами, до останніх пострілів на Далекому Сході – у війні з Японією. У центрі 

уваги експозиції – передусім Україна й роль українців у світовій війні. І найголовніше: внесок 

українського народу в перемогу над нацизмом. На всіх 

фронтах: від Атлантики до Тихого океану! 

******* 

На екскурсію до Білої Церкви… 

   Учні 8-Б та 9-А класів відвідали м. Біла Церква. Перша 

зупинка – Костел святого Івана Хрестителя — колишня 

культова католицька будівля, яка розташована на 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC




 


історичному ядрі Білої Церкви — Замковій горі. Зараз використовується як органний зал. 

Більшість дітей вперше у своєму житті почули звуки органу. 

         Наступна зупинка – Олександрі́я — державний дендрологічний парк Національної академії 

наук України, розташований на площі 29 га на березі річки Рось. Площа 

декоративних водойм парку (ставки та р. Рось) становить 21 га. Загальна довжина алей і доріжок 

становить понад 20 км. Автором генерального плану забудови парку став 

французький архітектор Мюффо. Пізніше в парку працювали архітектори та садівники Ботані, 

Станге, Бартецький, Вітт, Єнс, які втілили в життя проект генплану та заклали основу паркових 

композицій, використовуючи існуючий лісостеповий ландшафт та природні діброві насадження. 

Одночасно зі створенням паркових насаджень почалося будівництво резиденції та інших 

архітектурних влаштувань. Перші роботи розпочалися в 1793 році. Одним із найцікавіших 

об’єктів «Олександрії» є Колонада «Луна», виконана у вигляді грецького амфітеатру,   де       

 проводяться концерти духової та камерної музики. Біля «Китайського містка» установлені 

бронзові скульптури китайського мудреця і китаянки. Існує повір’я, якщо потриматися за бороду 

мудреця, то можна сподіватися на виконання найпотаємніших бажань. 

   Музеєм рослин можна назвати  цей парк. На Великій галявині росте 83 види дерев, з яких 17 є 

представниками місцевої флори, а 66 – завезені. Серед них сімейне дерево Браницьких — 

чотиристовбурова сосна звичайна, яка росте з одного кореня, а далі, подібно генеалогічному 

дереву, розгалуджується на чотири стовбури. Неподалік колонади «Луна» знаходиться улюблене 

дерево графині О. В. Браницької — сосна Веймутова. Серед своєї породи це найстаріше дерево в 

Україні. Крім дерев, Велика галявина є колискою 97 видів трав, багато з яких знаходяться на межі 

зникнення і занесені у Червону Книгу.        

         Це був незабутній день…                                                            ******* 

Ми у програмі e-Twinning! 

У 2016 році, який було оголошено роком англійської 

мови, наш навчальний заклад почав працювати у програмі 

e-Twinning, координатором якої є вчитель англійської 

мови Щербатюк Л.А. Це навчальна програма 

Європейської комісії є потужним стимулом для вивчення 

іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-

технологій. У рамках цієї програми учні отримують 

досвід створення спільних проектів. 

   У рамках роботи над проектами учні нашої школи взяли 

участь у святкуванні Європейського Дня Мов. Учні 2-Б 

класу працювали над міні-проектами “Країни світу” та 

“Наші вітання дітям світу”. Учні 2-А, 3-Б та 4-Б класів послали музичне вітання дітям Європи, 

заспівавши пісню “Hello to All the Children of the World”. Вітальний постер до свята, виготовлений 

вчителем англ. мови Щербатюк Л.А., увійшов до трійки кращих. Загалом до проекту долучилися 

42 школи-учасниці з таких країн: Франція, Португалія, Італія, Польща, Хорватія, Туреччина, 

Естонія, Литва та Україна. Завдяки участі у проектах програми e-Twinning учнів нашої школи ми 

вийшли на шлях до Європейської співпраці та заявили про себе на міжнародному рівні.  

   Л.А. Щербатюк вдячна всім за результативну, плідну співпрацю та покладає надію на подальшу 

підтримку!  

******* 

Ми пам’ятаємо… 

    Протягом вересня в школі відбувалися заходи зі вшанування пам’яті жертв фашизму та з нагоди 

75 річниці трагедії Бабиного Яру.  В рамках цих заходів було організовано екскурсії до шкільного 

музею. Знайомство учнів з важкими днями, які пережили мешканці нашого міста в період окупації 

нацистськими військами, було досить пізнавальним. 

    Героїчною боротьбою українського народу проти окупантів, новим нацистським порядком, 

запровадженим на окупованих територіях, дітей вражали розповіді екскурсовода. Було 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/1793
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8




 


організовано перегляд документального фільму «Освенцем – фабрика смерті нацистів». 

Обговорено фільм «Загроза фашизму ХХІ століття». Проведено тематичні класні години до Дня 

партизанської слави: “Увага до особливостей руху Опору в Україні”, “Характеристика 

національного руху”. Учні відвідали виставку 

«Українська Друга світова», розміщену у Черкаському 

обласному краєзнавчому музеї. Також у фойє школи 

було розміщено рухому експозицію, приурочену 

роковинам Бабиного Яру. 

******* 

Безпека понад усе… 

   На виховну годину у 6-А класі були запрошені 

працівники нової поліції. Діти дізналися про нелегку, а 

іноді й небезпечну їхню роботу. У формі гри учні 

повторили правила дорожнього руху, детальніше 

познайомилися із дорожніми знаками. Школярі мали 

можливість оглянути поліцейську машину, що найбільше дітям і сподобалося! 

******* 

Подорож до Зерноленду! 

   На перший погляд може здатися, що «Зерноленд» – 

це щось нудне і нецікаве, пов’язане суто з 

виготовленням хліба. Але ж яке ти отримуєш 

задоволення, коли все виявляється з точністю до 

навпаки!  

   5-Б, 5-А та 2-Б класи мали змогу в цьому 

переконатися під час екскурсії до «Зерноленду». 

Його гордістю є етнографічний музей, у якому 

зібрано чимало цінних стародавніх речей, проте 

кожен експонат там можна брати до рук і самотужки 

перевіряти його роботу. Крім музею, екскурсанти 

пройшли шлях до Семидубової гори, яку, кажуть, козаки наносили шапками і де за однією з 

легенд перепоховано Богдана Хмельницького. Також школярі ознайомилися з традиційними 

ремеслами, беручи участь у майстер-класах із гончарства, ковальства, ткацтва, виготовлення 

ляльок-мотанок, паперу. Найспритніші та найвідчайдушніші навчилися ходити на ходулях, 

стріляти з лука та спробували стати переможцями в народних забавах. Гостинні хазяї пригостили 

всіх козацьким кулішем та хлібцями із запашним медом. До Черкас поверталися рум’яними, 

веселими та сповненими вражень!!! 

******* 

Знайомство з бібліотекою 5-А класу 

Учні 5-А класу відвідали обласну дитячу бібліотеку, познайомилися із залами бібліотеки, 

працівниками, навчилися замовляти літературу в книгосховищі, змістовно та корисно провели час!                                                                          

******* 

В гостях у Мілки… 

   Учні 3-А та 3-Б класів відвідали Агрофірму 

«Маяк» в селі Піщаному – це втілення новітніх 

технологій в сучасне сільське господарство. Це 

модернізований та автоматизований процес 

доїння, раціональний процес годівлі та комфортні 

умови утримання корів та телят. Все це агрофірма 

«Маяк» радо показала нашим учням! 

   Розпочалася екскурсія із відділення, де 

розміщують тільних корів. Потім екскурсовод 





 


показала місцезнаходження новонароджених телят, які протягом 45 днів вирощуються у 

спеціально відведених індивідуальних приміщеннях. Після теляток екскурсовод підводить 

познайомитися з татом цих породистих телят – бичком Августом. Його розміри вражають всіх: і 

дорослих, і малих, а захоплююча розповідь екскурсовода не залишить поза увагою нікого!  На 

фермах стадо безроге, корівки чисті, аж лисняться. Двічі на рік “манікюр-педикюр” на копитах 

роблять і заносять навіть ці дані в комп’ютерний паспорт разом із щепленнями та графіком отелів 

і надоїв. В усіх тварин — збалансована годівля,  як в санаторіях. Тварини через перегородку їдять 

досхочу, ніхто їх не обмежує. 

    Солом’яний лабіринт, кукурудзяний лабіринт – це неймовірно цікаві та корисні розваги для 

дітей. Всім дітям, без виключення, подобається шукати єдино можливий вихід із заплутаної 

ситуації. Завдяки проходженню лабіринту, діти навчалися логічно прокладати ходи, адже лабіринт 

учить дітей аналізувати, розвиває увагу та цілеспрямованість. А катання на квадроциклі та 

“Barrel train”,   відпочинок на снопах соломи й гірці (піраміді) із солом’яних тюків, 

фотографування у костюмчиках  робить цю екскурсію веселою і незабутньою! 

   Шановні наші матусі та татусі! Велике спасибі, що Ви надали нам таку можливість  зануритися в 

неквапний сільський побут,  поєднати активний відпочинок зі спілкуванням із однокласниками та 

природою. З повагою учні 3-А класу!                                           За матеріалами шкільного сайту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогоднішнє інтерв’ю було заплановане в контексті проведення в школі тижня правових 

знань. Однак розмова велася не лише про права… Тож знайомтеся ближче – вчитель 

історії та права, класний керівник 8-Б класу Інна Дмитрівна Штепа! 

 Доброго дня, Інно Дмитрівно! Ось і до Вас 

дійшла черга з інтерв’ю… Насправді 

жартуємо і дякуємо, що знайшли час для 

нашої розмови! На часі проведення в школі 

тижня правових знань. З цього приводу, 

найперше, і хочемо поспілкуватися. 

Розкажіть, будь ласка, це щорічний 

тиждень? Коли саме він має проводитися і 

що ставите за мету, плануючи тиждень 

правових знань у школі?   

 Тиждень права проводиться щорічно, навіть 

більше - тричі на рік. Перший у жовтні до Дня 

юриста, вдруге – до Дня прав людини у грудні і втретє у березні стосовно гендерної 

рівності. За мету маємо виявити, наскільки учні обізнані зі своїми правами і обов’язками, а 

також підвищити рівень правової культури учнів школи загалом. 

 Давайте докладніше поговоримо про цьогорічний тиждень правових знань. Які заходи 

заплановані? 

 Серед найважливіших заходів можна назвати розробку буклетів щодо змін у законодавстві; 

проведення імітаційної гри щодо створення законодавчих документів; анкетування. 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО…  

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




 


 Хто готує план заходів щороку і які ставите пріоритети? 

 Всі заходи узгоджуються з методичним кабінетом та адміністрацією школи. 

 Що в тижні правових знань цього року найважливіше? На що ставите акценти? 

 Найважливіше - ознайомитися зі змінами до законодавства. 

 Хто допомагав організовувати тиждень правових знань у школі? 

 Велика подяка за допомогу Українець Інні Костянтинівні. 

 Сьогодні у Вас є нагода донести усім школярам, батькам і колегам-вчителям основні 

акценти заходів, що проводяться у класах. Що кожна категорія має знати і 

пам’ятати про свої права і обов’язки? 

 Знати свої права і обов’язки в інтересах і дітей, і батьків, і вчителів. Чого не знають,  ми 

вчимо. 

 Дякуємо за Ваші відповіді стосовно актуальних питань. А тепер розкажіть трішки 

про себе… Коли потрапили до нашої школи? Де здобували освіту? 

 Потрапила в школу у 1999 році, закінчивши Черкаський державний університет імені 

Богдана Хмельницького. 

 Що найприємніше у Вашій роботі? 

 Найприємніше – коли здобуті знання допомагають у житті. 

 Чи вистачає Вам учительської відпустки? 

 Гарного завжди хочеться ще більше, але в цілому вистачає. 

 А чи не буває так, що у відпустці розумієте, що ну от не вистачає дитячого лепету і 

криків? Шкільних, звісно? 

 Інколи буває, особливо на початку, але потім насолоджуєшся тишею та спокоєм. 

 Розкажіть трохи про своє класне керівництво? Який клас куруєте? Як проходять 

позаурочні будні й свята зі своїми вихованцями? 

 Я є класним керівником 8-Б класу. Свята  у нас проводяться гамірно та весело, тому 

чекаємо їх завжди з нетерпінням. 

 Що Вам більше подобається: проводити уроки чи готувати і проводити позаурочні 

заходи? І чому саме? 

 Більше я люблю проводити уроки, адже від них більше користі щодо інформації та 

практичного застосування, а позаурочні заходи мають більше розважальний характер. 

 Знаємо, що минулого року Ви готували шкільну команду «Ятаган» до військово-

патріотичної гри «Сокіл» «Джура». Як це відбувалося? 

 Так, ми готували 5 блоків запитань з історії за різні періоди. Найважче учням було 

розібратися з датами та подіями. 

 Чи покращились знання учнів з історії після такої підготовки? 

 Мабуть, все ж покращились, особливо стосовно тих питань, які було необхідно вивчити. 

Результат говорить сам за себе, шість правильних відповідей із шести! 

 А яка Ваша найбільша мрія? 

 Найбільша мрія, щоб держава нарешті звернула увагу на школу та освіту. 

 Бажаємо, аби Ваші мрії та задуми ставали реальністю! Дякуємо за цікаве інтерв’ю! І 

бажаємо успіхів, наснаги і перемог у роботі і житті!!! 

Розмову вела Анастасія Погорельська 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

https://twitter.com/school7_ck
https://plus.google.com/+School7CkUa/posts




 


 

 

 Привіт усім джурівцям! Пишаємося, що 

маємо змогу поспілкуватися з вами 

тісніше у дружньому колі! Минулий 

навчальний рік ми фінішували участю у грі 

«Сокіл» «Джура». Для більшості учнів, та 

і вчителів зрештою, цей конкурс новий, 

невідомий ще. Розкажіть про нього… 
 Це дуже цікава, але в той же час важка гра. 

До неї потрібно готуватися і мати нестримне 

бажання до перемоги, саме тоді можна буде 

досягти певних результатів. Заключається 

вона в освоєнні таких видів змагань, як 

муштровий впоряд, подолання смуги 

перешкод, рятівник, відун, ватра, 

таборування та багато-багато іншого. Зрозуміти всі ці назви зможе лише той, хто виявить бажання 

взяти участь у грі та гарно вивчить усі рекомендації до неї та буде уважно слухати своїх виховників. 

 Яким чином ви стали активними його учасниками: вас обирали чи ви обирали? 

 Декого з нас обирали, але були і ті, хто вирішив спробувати самостійно, оскільки наша школа 

вперше брала участь у цій грі і ми не зовсім розуміли, що нас чекає попереду… 

 Яким був перший, підготовчий етап? Що було найскладніше? 

 Дуже довго обирали назву команди та придумували всі атрибути. Важко було з історією, адже за 

невеликий проміжок часу довелося згадувати чимало і багато інформації поновлювати у пам’яті. І, 

мабуть, найважче було згуртуватися і зрозуміти, що ми одне ціле, що ми команда, і лише 

згуртувавшись, ми досягнемо гідних результатів. 

 А що найбільше сподобалося у підготовці до виступу? 

 Стрільба з гвинтівок та що іноді могли пропустити уроки, хоча все одно їх доводилось 

відпрацьовувати. 

 Як вам умови перебування у «Дахнівській Січі»?  Складно було? 

 Взагалі дуже сподобалось, але було складно через несприятливі погодні умови. Дівчаткам було 

цікаво, але в той же час складнувато нести нічну варту. Але не дивлячись на все це, вражень 

отримали безліч. 

 Якими були настрій і переживання? 

 Настрій був бойовий. Ми старалися на першому етапі, бо дуже хотіли потрапити на Січ, адже лише 

12 команд пройшли у другий етап. Тому в першу чергу була нестримна жага до перемоги  і до того, 

щоб гідно представити школу. 

 Чи задоволені ви результатом виступу? 

 Можна було і краще, але для першого разу було непогано. 

 Хто з педагогів допомагав готуватися?  

 Дуже багато вчителів: Юхимчук С.О. 

(вчитель ФК), Волков К.А. (вч. «Захисту 

Вітчизни»), Штепа І.Д. (вчитель історії), 

Кумечко Л.П. (вчитель біології), Стукало 

Н.А. (педагог-організатор), Українець І.К. 

(заступник директора з виховної роботи), 

Байдак Т.В. (вчитель трудового навчання).  

 Чи допомагав ще хтось, окрім вчителів? 

 Так, ми дякуємо нашим батькам, які 

підтримували нас і допомагали в організації 

до гри та під час самої гри. Без їх підтримки 

було б важко. 

 Хто з учителів був найбільш вимогливим і 

чому? ))) 

НАШІ «ЗІРОЧКИ»  





 


 Інна Костянтинівна, вона завжди вимагала більше і більше, але ми їй за це вдячні. Також Сергій 

Олександрович та Наталія Анатоліївна - вони дуже хотіли нашої перемоги і це було лише з 

найкращими намірами. 

 Яким був найяскравіший момент у день змагань для кожного із вас? 
 Туристична смуга перешкод, не очікували, що буде так складно. Після її подолання було відчуття, 

що земля пливе з-під ніг. Також яскравим моментом було привітання Жені з днем народженням. 

Саме цього дня у нього були іменини, вввечері після змагань ми надули багато кульок і привітали 

його заспівавши пісню «З днем народження». Женя був приємно здивований і вражений. 

 Як відсвяткували вдалий виступ? ))) 

 Ми купили торт та запросили усіх вчителів, які нас готували до виступу, вони були приємно 

здивовані. Ми подякували їм і усі разом попили чайок. 

 Які плани цього року? Чи маєте бажання продовжувати участь у грі? 

 Бажання є, але, на жаль, не вистачає часу. Усі ми цьогорічні випускники і весна – дуже напружена 

для нас пора, адже доведеться складати ЗНО, тому хоча і не хочеться, але ми передаємо естафету 

молодшим ятаганцям))). 

 Коли наступний етап загань? 

 Перший етап припадає на квітень, а другий на травень, хоча ми і не беремо участь у грі цього року, 

але все одно цікавимося, що цього року нового. 

 Чи вважаєте, що цього року буде легше підкорювати суддів? Зважаючи на те, що вже є певний 

досвід? 

 Ні, гадаємо, що цього року буде важче, адже 

склад рою зовсім новий. Цього року вийшов 

оновлений муштровий впоряд і додаються нові 

випробування. І наскільки нам відомо, завдання з 

історії будуть набагато складніші, ніж були у нас.  

 Що можете побажати майбутньому складу 

рою «ЯТАГАН»? 

 Удачі! Впевненості! Перемоги! Дружньої 

команди! Якщо у вас буде бажання перемогти, ви 

цього досягнете, тому вдалої вам підготовки і 

слухайте виховників, тодіобов’язково досягнете 

бажаних результатів. 

 Ми більш ніж упевнені, що виступ цього року 

покаже високий рівень підготовки! І наша 

команда здобуде заслужені перемоги!!! Тож зичимо усім витримки, успіхів і гарної погоди і за 

вікном і в душі! Тримаємо за наш рій кулачки і сподіваємося на ще одну змістовну розмову, але 

вже з оновленим Ятаганом!                                                  Спогади збирала Н.А. Стукало 

 
 

 

 

      До нас завітала осінь, а це означає що зовсім скоро повітря буде забруднене. 

Чому? Бо в нашій країні стало традицією палити опале листя восени, а навесні 

палити траву. Цієї звички просто необхідно позбутися всім, адже саме в пік паління 

листя збільшується кількість випадків хвороб дихальних шляхів! У тліючому без 

доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові 

захворювання!!! Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з 

найотруйніших для людини речовин. То що ж все-таки робити з листям? Найбільш дружнім по 

відношенню до довкілля шляхом утилізації опалого листя є компостування (процес утворення добрива в 

результаті розкладання різноманітних органічних речовин мікроорганізмами, в тому числі й листя). Тобто 

листя можна або просто закопувати в землю, де воно перегниватиме і удобрюватиме землю, або ж складати 

в певні купи, перекладаючи іншими відходами та поливаючи час від часу. 

  Якщо ви бачите, як несвідомі громадяни палять листя, то можете повідомити 

екологічну службу чи відділ екології міської ради. Дбайте про повітря, яким 

дихаєте ви та оточуючі. Не паліть листя!      Поради від Анастасії  Погорельської 

АКЦІЯ «ЛИСТЯ В ЗЕМЛЮ»  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8




 


 

 

У Древньому Китаї із чаю варили щось типу супу з цибулею та сіллю, у 

Тибеті, Монголії, Бурятії досі п’ють час із борошном чи крупою, сіллю, 

маслом або жиром; у Китаї і Таїланді чай квасять і їдять як салат; у Японії 

солоне листя додають у рисові тістечка з рибою…  

Чай уже багато століть входить до харчового раціону екстремальних 

професій – військових, моряків, геологів…                                     

Наука заварювати чай 
Щоранку і щовечора нам потрібна чашка чаю. Кип’ятимо в чайнику воду, заливаємо окропом у 

заварювальний чайник, до якого засипаємо подрібнений чайний листок (знову ж таки – трави, суцвіття, 

сушені плоди, хто на що здатен), і через 5 хвилин п’ємо ароматний чай! А якщо заварювати «за наукою», то 

чай вийде ще ароматнішим! Отож…  

Правила прості – не перегнути палицю з сухим чаєм, але і не скупитися. Чайна ложка листків на кожну 

чашку, плюс ще одна на заварювальний чайник. Вода повинна бути гарячою, але не кипіти (інакше листок 

не завариться, а звариться,  і ароматні речовини випаруються). Заливаємо спочатку чверть або третину 

чайника окропом, через хвилину воду доливаємо. Існує традиція «одружувати» чай – заливати трохи води, 

потім виливати свіжозаварений чай у чашку і повертати його назад у заварювальний чайник, а потім 

доливати гарячу воду доверху. Але це вже хто як звик. Значних відмінностей у «одруженого» чаю немає 

(хоча твердження це суперечливе). 

Найдовше заварюється зелений неферментований чай. Його, до речі, потрібно менше, ніж чаю чорного – 

приблизно уполовину. Знавці засипають у заварювальний чайник крихітну пучку подрібнених листків  

(буквально на кінчику ножа) і говорять при цьому, що більша кількість перетворює чай у відвар сіна. Знову 

ж таки річ смаку. Так от, зелений чай заварюється близько 7 хвилин. Чорний ферментований чай вимагає 

менше часу – десь 6 хвилин. У будь-якому випадку готовий чай не розбавляють окропом, а розливають у 

чашки із заварника і лише з нього.  

Цукор, лимон, молоко.. Чай із лимоном – напій, що бадьорить, пікантний і дуже корисний. Але лимон 

перебиває смак чаю. А цукор спотворює його. Молоко пом’якшує смак і знижує дію кофеїну, якого в чаї 

більше, ніж у каві. Напій виходить ніжним, а смак його неповторним. Але ж найцінніше в чаї – природний 

аромат листка, посилений процесом ферментації. Утім, це зовсім не означає, що цукор, мед, лимон і молоко 

категорично несумісні з хорошим чаєм! 

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧАЮ 
 Чай знімає втому, стимулює обмін речовин, нормалізує діяльність серця, кровоносних судин, травної 

системи. Зелений чай сприяє виведенню з організму стронцію-90 – враховуючи той, що зібрався у 

кістках скелета. Чай можна пити і для компенсації опромінення моніторами. 

 Чай ефективно запобігає карієсу. За результатами досліджень, проведених у Англії, у дітей, які 

регулярно п’ють чай, захворюваність на карієс знижується на 60%. Учені з Чиказького університету 

встановили, що кориця або чай, ароматизований корицею, знищує мікроорганізми, що викликають 

неприємний запах із рота. Японські медики навіть радять чистити зуби гущею зеленого чаю, тому що 

в ньому міститься хімічний елемент фтор, який зміцнює зубну емаль. 

 Чай багатий на корисні мікроелементи. Порошок зеленого чаю може полегшити страждання людей, 

які отримали серйозні опіки. А свіжозаварений і охолоджений зелений чай допоможе при сонячному 

опіку.  

 Чай містить теанін – амінокислоту, яка позитивно впливає на розумову діяльність людини.  

 Чай пригнічує ріст злоякісних пухлин та істотно знижує ризик переродження клітин у ракові.  

 У чаї міститься цинк, необхідний вагітним жінкам. 

 Чайні листки дають ефект омолодження, у 18 разів перевищує 

подібний вплив вітаміну Е. 

 Дуже міцний чай може позбавити діареї – дубильні речовини та 

антисептики добре впливають на шлунково-кишковий тракт. 

   Чай допомагає у боротьбі з катарактою, атеросклерозом, склерозом, 

гіпертонією, мозковими тромбами, збільшує рухливість суглобів… 

А про різновиди чаю та найсмачніші рецепти його приготування 

читайте у листопадовому випуску нашої газети!!! 

Статтю підготувала Т.Г. Середа 

ЧАЙ ДЛЯ «ЧАЙНИКІВ» 





 


 

 

Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей «Оріяна» м. Львова створений у 

2007 році ухвалою Львівської міської ради від 05. 07.2007р.  

Заклад нового типу Школа-ліцей «Оріяна» була утворена у 2001 році 

реорганізацією загальноосвітньої середньої школи №25 м. Львова ухвалою Львівської 

міської ради від 21.06.2001 року. 

Загальноосвітня середня школа №25 м. Львова була створена у 1993 році 

розпорядженнями Львівської міської адміністрації. Будівництво школи розпочалось у 

1991 році, тривало три роки. Школа будувалась для 

розвантаження сусідньої СШ№89, у якій у дві зміни 

навчались 3200 учнів. В перші роки у СШ №25 навчалось 

1600 учнів у 54 класах. 

За Статутом ліцейні класи створюються з 8 класу. 

Заклад володіє земельною ділянкою 2,37 га. 

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

1993 - Рік заснування СШ №25 м.Львова. 

1998 - Створено клас фінансово-економічного профілю. 

2003-2007 - I-III місця у рейтингу шкіл Сихівського району 

та серед шкіл м. Львова за результатами Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

2006 - Створено наукове учнівське товариство “Золотий 

Олімп”. 

2006 - Учасники міжнародного семінару з економіки (США-Україна). 2 місце в м. Львові за ІІ етап 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 

2007 - Ансамбль народного танцю “Сихівчани” – лауреат обласного туру 

Всеукраїнського фестивалю “Різдвяні канікули”, ”Галицькі барви”. 1 місце в м. Львові за ІІ етап 

Всеукраїнських предметних олімпіад. ВІА “Оріяни” призер обласного і учасник Всеукраїнського 

конкурсу “Сурми звитяги”. Заклад реорганізований у навчально-

виховний комплекс. 

2008 - 3 місце в м. Львові за ІІ етап Всеукраїнських предметних 

олімпіад. Відкритий перший клас поглибленого вивчення англійської 

мови. Відкритий восьмий клас поглибленого вивчення інформатики. 

Спільний проект з НУ “Львівська Політехніка” з інформативних 

технологій. 

2009 - Рекордна кількість переможців ІІ туру Всеукрраїнських 

предметних олімпіад – 35. Проведено ІІІ міський конкурс учнівських 

науково-пошукових робіт “Екологічні проблеми м.Львова та шляхи 

їх вирішення”. 

2010 - Участь закладу у проекті «Енергоефективні школи». 

2011, 2012 - ІІ місце у міжнародному конкурсі «Енергія і середовище», Укладена угода з Львівським 

інститутом банківської справи НБУ.                *************** 

Педагогічний колектив НВК працює над проблемою: “Розвиток обдарувань, здібностей, інтересів, 

нахилів дітей. Формування інтелектуального світогляду та високої духовної культури учнів шляхом 

використання сучасних можливостей уроку та індивідуальної роботи”. 

Навчання та виховання в закладі  культивується головним правилом: будь сильним сам і допоможи 

слабкому. 

Будь добрим, твори, шануй старших, не роби зла. В цьому секрет педагогічного успіху всього 

колективу школи-ліцею, починаючи від наймолодших і 

закінчуючи досвідченими вчителями. 

Педагогічний колектив школи-ліцею складається з 65 

вчителів, з них: вчителів вищої категорії – 51; вчителів-

методистів – 9; старших вчителів – 11; вчителів – переможців і 

лауреатів професійних конкурсів, конкурсу “Вчитель року” – 

14; нагороджені знаком “Відмінник освіти України” – 8 

вчителів.   

СПЕЦПРОЕКТ: ЧЕРКАСИ-ЛЬВІВ!!! 





 


Історія дружби і співпраці двох товариських шкіл – Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради 

Черкаської області та Львівського навчально-виховного комплексу 

«Школи-ліцею «Оріяни» - сягає ще далекого 2007 року, коли двома 

директорами-керівниками закладів – Середою Юрієм Васильовичем і 

Сватком Юрієм Івановичем – було укладено угоду про співпрацю та 

спільну діяльність між школами. Відтоді й почалися дружні поїздки, 

подорожі, екскурсії, неймовірні враження і сила-силенна цікавої та 

корисної інформації про міста Черкаси і Львів. 

Готуючи цю статтю, ми спробували підрахувати, скільки учнів і 

вчителів наших шкіл обмінялися враженнями у дружніх містах, що 

було побачено і про що іще мріється нашим школярам і 

колегам…Тож приблизні підрахунки  такі… 

 

 

 

 

 

  Зазвичай враженнями обмінюються  

учні 9-11 класів, а також їхні класні  

керівники та вчителі, які працюють з цими 

дітьми. Найбільше запам’яталися і вразили 

екскурсантів із Черкас подорожі у Львові до 

оперного театру, гори Високий Замок, музею 

«Арсенал»,  м. Жовква, екскурсії Старим Львовом, 

костюмовані екскурсії містом, підземеллями  

Львова, парком Шевченка, музеями І.Франка і М. 

Грушевського. Захопив величчю і таємничістю 

Крехівський монастир, Личаківський цвинтар. 

Незабутні враження залишила екскурсія в Карпати 

(Сколе, заповідник «Сколівські Бескиди», водоспад 

«Кам’янка», обід в карпатському лісі), оглядова 

екскурсія з височини міської ратуші, Музей-копальня-кав’ярня-магазин львівської кави, площа «Ринок», 

катедральний собор. Остання подорож черкасців запам’яталася екскурсією середньовічним Львовом, 

відвідинами каплиці трьох святителів Успенської церкви, Вірменської церкиі, Латинського катедрального 

собору, Гарнізонного храму святих апостолів Петра й Павла (Костел єзуїтів), Домініканського собору, 

підземелля Домініканського собору. Ще й досі пам’ятаємо аромати Львівської копальні кави! Емоцїї 

зашкалили під час екскурсії «Львів-Урич-Сколе-Славське-Львів» (фортеця Тустань, с. Тухля – із твору 

Франка «Захар Беркут», цілюще джерело, плов на природі). Словом, дивовижних місць на львівській землі 

багато! Незвіданого також залишається багато! Тож приїдемо в гості ще!!! ))) 

А ми, в свою чергу, вітали львів’ян на землі Богдана і Тараса тематичними екскурсіями на Чигиринщину 

(Суботів, музей Б. Хмельницького, Три криниці, дуб Залізняка, Чигирин, музей Б. Хмельницького, підняття 

на гору до пам’ятника Хмельницькому), у села Моринці, Керелівка, Будище (музей Шевченка, хатина, де 

народився поет, яр, ставок, 800-літній дуб, де писав митець). Завжди патріотичними стають поїздки до 

Канева на Чернечу гору та до музейного комплексу! 

Пишаємося і рідним містом, показуючи гостям місцеві 

«перлинки»: парк «Ювілейний», Соборну площу, пам’ятники 

Хмельницькому, Симоненкові, вул. Хрещатик, редакцію газети 

«Черкаський край» - аудіозаписи живого Симоненка, музеї 

Кобзаря, Симоненка, обласний краєзнавчий музей, величний 

Дніпро… І це ще далеко не повний перелік того, що дійсно 

варте уваги львівських гостей! Тож обмін цікавостями 

продовжуємо 4 листопада, гостинно зустрічаючи вже вкотре 

львівську делегацію! Враженнями та емоціями поділимося в 

наступному випуску шкільної газети!   Поїздки збирали до купи 

Т.Г. Середа та І.Р. Жуковська, вчитель львівської «Оріяни» 

100 черкаських школярів і  

15 вчителів побували у 

Львові 

Близько 110 вихованців і 13 

педагогів Львова відвідали 

Черкащину 

Близько 

220 дітей 

28 

вчителів 
 





 


 

ТОП-10 ТЕМАТИЧНИХ СІЛ ЧЕРКАЩИНИ,  

КУДИ МОЖНА ПОЇХАТИ ЗА ВЕСЕЛИМИ ПРИГОДАМИ 
   На Черкащині є чимало місць відпочинку, куди можна поїхати. Проте 

серед українців стають все більш популярними для 

відпочинку тематичні села, де можна отримати веселі пригоди та 

позитивні емоції. Пропонуємо 10 тематичних сіл Черкащини, куди 

можна поїхати за веселими пригодами… Водночас організатори 

зауважують, до розваг запрошують групи дорослих і дітей кількістю не 

менш 15 осіб. 

"Зерноленд" (Івківці, Чигиринський район). Розважально-

пізнавальна атракція "Зерноленд" працює тут два роки. Охочі 

до пригод можуть постріляти з лука, намолоти борошна на 

прадавніх жорнах, пройти квест і потрапити до казкової 

Семидубової гори, де, за легендами, поховано Б. 

Хмельницького. А ще власноруч випекти ароматний, хрусткий 

хлібець, виготовити папір і просто відпочити та набратися 

позитивних вражень. 

"Казки сторожової застави" (Чубівка Чигиринський 

район). У етнографічно-реабілітаційному комплексі "Казки 

сторожової застави" вам розкажуть про історичну 

приналежність місцевості (Казки Козака Чуба) та познайомлять 

із селом – для гостей тут заплановані екскурсії до Свято-Онуфрієвого монастиря, на скіфське городище та 

козацький редут, Вітряну гору й ріку Тясмин. Для активних – квест "У пошуках Козацьких скарбів". Також 

розважатимуть майстер-класами (козацька зброя, лялька "стригушка"). Зголодніли? Нагодують козацьким 

обідом! 

"Картопляні розваги" (Головківка, Чигиринський 

район). Столиця картоплі. У Головківці впевнені – село 

унікальне, адже жоден населений пункт не може похвалитися 

такою кількістю сортів картоплі, яку тут вирощують. Тут на 

мандрівників чекає цікавий квест, пройшовши який та 

зібравши всі необхідні підказки, можна дізнатися дивовижні 

факти про історію й "подорож" картоплі від Перу до України. 

Провести цікавенні хімічні досліди з крохмалем. І 

найголовніше – поласувати пресмачними шоколадними 

кексами, які виготовляються з… картоплі та власноруч 

приготувати ароматні чіпси з використанням натуральної, 

духмяної приправи. 

"Солодка Грушківка" (Кам’янський район). Колись тут був великий цукровий завод – один із 

найбільших серед побудованих родиною Терещенків, від якого нині залишилося лише приміщення млина. 

Також Грушківка – героїчне село, адже саме тут був найпотужніший осередок повстанців проти 

більшовизму в часи Холодноярської республіки.  А нині Грушківка приваблює усіх, хто втомився від 

міського шуму й бажає провести час наодинці з мальовничою природою, подихати цілющим повітрям, 

посмакувати солодкими фруктовими десертами й доєднатися до традицій та звичаїв наших предків. На 

мандрівників чекає інтригуючий квест, знайомство з історією села та старого цукрового заводу, творчі 

майстер-класи, у тому числі й виготовлення солодощів власноруч та ще багато інших цікавинок. 

"Подорож до країни Мамонтландії" (Межиріч, Канівський район). На території села Межиріч 

далекого 1965 року було відкрито стоянку мисливців на мамонтів, вік якої, на думку вчених, 15-20 тисяч 

років. На її території знайдено чотири споруди з кісток мамонтів: різні за формою, розмірами, архітектурою 

зовнішнього облицювання. Унікальність знахідки ще й у тому, що межиріцькі забудування – єдині у світі, 

не мають аналогів на жодному континенті. Залишки однієї зі стоянок до цього часу зберігаються на 

території села. І ось другий рік поспіль у селі розвивається цікавий розважально-пізнавальний проект 

"Подорож до країни Мамонтландії". Тут в ігровій формі, розробивши кількагодинну програму-квест, 

проводять екскурсії для школярів і навіть влаштовують справжнісіньке полювання на мамонта. Є ще цікаві 

майстер-класи, на яких вчать працювати з глиною, готувати пресмачне печиво у формі мамонта. Також 

ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА 





 


гості пройдуть цікаві випробування, під час яких доведеться з підручних матеріалів побудувати тимчасове 

житло, посмакувати смачною мисливською кашею. 

"На гостини до древніх слов’ян" (Хмільна Канівський район). Узяти участь у незабутній пригоді, 

дізнатися більше про побут і вбрання наших предків, поласувати смаколиками в Хмільній зможуть і 

дорослі, і малі. Ідею проекту підказала історія села. Річ у тім, що колись на території, де зараз знаходиться 

населений пункт, було древньоруське місто Родень. Про це свідчать і численні археологічні розкопки, і 

праці відомих істориків. А ще в Хмільній знаходиться найбільший у Європі Великий Хмільнянський яр. У 

довжину він сягає 18 км, а по периметру – 110 км. У атракції в Хмільній можна дізнатися, який одяг носили 

пращури-слов’яни. Спеціальні наряди організаторам атракції на замовлення пошила місцева майстриня. 

Також проводять майстер-класи: можна спробувати змолоти зерно пшениці на старовинних жорнах, спекти 

смачні коржі на відкритому вогні. Зголоднілих гостей частують кашею та унікальним десертом – київським 

сухим варенням, яке готується з в’ялених ягід та меду. 

"Оселя фантазії" (Гельмязів, Золотоніський район). 

Просвітницько-розважальна, навчально-освітянська 

атракція "Оселя фантазії" побудувана на пригодах, 

пов’язаних із пошуками скарбів. Адже за давніми 

переказами колись в селі було знайдено схованку козаків із 

коштовностями, за які й побудували місцевий Свято-

Троїцький храм. Програму розробили і для дорослих, і для 

дітей. Тривалість від двох до чотирьох з половиною годин. 

Вирушаючи в захопливу пригоду, мисливці за скарбами 

вчаться робити талісмани, піднімаються на місцеву 

Гельмязівську говерлу, розкривають секрети 

"Гельмязівського букету" – пресмачного чаю, 

виготовленого за спеціальним рецептом із лікарських 

духмяних трав. 

"На воді, з водою та з води" (Сорокотяга, Жашківський район). Різні події траплялися в Сорокотязі, 

навіть кажуть, що колись тут був один з найголовніших відрізків шляху "із варяг у греки". Нині ж на 

території села розташовується багато ставків. Це і стало визначальною умовою для створення 

пригодницької атракції "На воді, з водою та з води". Тут можна позмагатися у силі та спритності, знайти 

скарби чотирьох стихій, розгадати ребуси володаря лісу, здолати водні перешкоди та пройти складні 

лабіринти. А також провести цікаві досліди з водою, які на шкільних уроках ніколи не покажуть. Тут 

реально навчитися натягати лука та вправно веслувати. Ще доведеться не заблукати у магічному лабіринті 

Аранхідів, перемогти Солов’я-Розбійника, повітряним шляхом обійти пастки велетенського павука і не 

потрапити у його міцне павутиння. 

"На гостини до старого млина" (Коржова, Уманський район). У Коржовій знаходиться унікальна 

історична й культурна пам’ятка – чи не єдиний в Україні водяний млин. І зараз млин може бути взірцем 

використання відновного джерела енергії. Ця унікальна споруда й надихнула на створення цікавої атракції 

– "На гостинах у старого млина". У музеї можна побачити чимало цікавих речей: від жорен і кульманів до 

робочих інструментів, що використовувалися для обробітку землі. Для малюків розроблено майстер-класи, 

які в себе у господі проводять народні умільці. Можна навчитися робити ляльки-мотанки, познайомитися із 

старовинним ремеслом – гончарством, повправлятися у соломкарстві й ткацтві. Гостям 

пропонують розваги на увесь день, а вечір закінчується смачною юшкою на березі річки. 

"Чарівна ниточка" (Пугачівка, Уманський район). Секрети давнього ремесла – ниткопрядіння з 

різних видів сировини – відкриються відвідувачам захоплюючої атракції "Чарівна ниточка". У садибі 

майстрині Валентини Альошкіної живуть та з задоволенням «спілкуються» з гостями кролики і кізоньки, 

пух та вовна з яких потім перетворюються на теплі рукавички та шалики. А на городі росте льон, тоненькі 

стебельця якого за правильної обробки перетворюються на нитку, а потім і на тканину. Разом із "Чарівною 

ниточкою" гості помандрують у минуле Пугачівки та візьмуть участь у цікавому квесті. Село запрошує 

наймолодших гостей і дорослих, яким неодмінно припадуть до душі як сільська гостинність, так і чудові 

краєвиди, що відкриваються з сільської околиці. Є тут і річка, і озеро. На березі приготують смачну рибну 

юшку і запросять покататися на човні. 

Мандрувати запрошувала Т.Г. Середа 

 

 





 


 

                               

The fourth Monday in October is International School 

Library Day (ISLD) – an opportunity for school libraries around 

the world to celebrate the contribution they make to the education of 

the children. This day was proclaimed in 1999 by Dr. Blanche 

Woolls, President of the International Association of School 

Libraries (IASL) at the time. Also, throughout October every year 

International School Library Month is celebrated around the world. 

It's the perfect time for kids to visit their own school library and 

browse through the hundreds of books available to them. 

All–Ukrainian day of libraries is celebrated in Ukraine every 

year on September 30th. 

 “Schools and libraries are the twin cornerstones of a civilized society. Libraries are only good if 

people use them, like books only exist when someone reads them.”  ~ Nicholas Meyer 

 “The only thing that you absolutely have to know is the location of the library.” ~ A. Einstein 

 “A library is not a luxury but one of the necessities of life.”  ~ Henry Ward Beecher 

 “Google can bring you back 100,000 answers, a librarian can bring you back the right one.” ~ 

Neil Gaiman 

 “Without libraries, what do we have? We have no past and no future.” ~ Ray Bradbury 

Reading is not just sitting in a comfy armchair with a piece of paper in one’s hand. It’s not boring and 

passive, nor useless. A book is a vehicle that might take you for a long journey. It’s a friend to be found, a 

potential mentor, an inspiration. It’s a 

training device you can use to exercise your 

mind. It’s also a lesson, perhaps a very 

practical one, providing you with concrete 

information, or a philosophical one, opening 

your mind to new ideas. There are plenty of 

benefits daily reading might give you.  

Reading is pleasant, just search for 

something you would enjoy. It’s useful, too. 

Go grab a book now, it won’t bite, in fact it 

will make you even more awesome than you 

are! 

“Books are the plane, and the train, and 

the road. They are destination, and the journey. They are home.” ~ Anna Quindlen 

 

Top 10 Most Read Books in the World 

1. The Holy Bible 

2. “Quotation from Chairman” Mao Tse – Tung  

3. “Harry Potter” J. K. Rowling 

4. “The Lord of the Rings”  J. R. R. Tolkien 

5. “The Alchemist”  Paulo Coelho 

6. “The Da Vinci Code” Dan Brown 

7. “The Twilight Saga”  Stephenie Meyer 

8. “Gone with the Wind” Margaret Mitchell 

9. “Think and Grow Rich” Napoleon Hill 

10. “The Diary of Anne Frank” Anne Frank 

 

Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов

«AROUND ENGLISH»  







ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Рубрику веде Т.Г. Середа 







ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 

 
       Цього року в жовтні святкується одразу декілька річниць-днів народження великих українських 

письменників: Івана Драча, Юрія Клена та Івана Кочерги. Кожен із них залишив значний спадок  в 

історії та розвитку української літератури… 
Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в родині робітника радгоспу. Після 

закінчення Тетіївської середньої школи викладав російську мову й літературу в семирічці 

села Дзвеняче Тетіївського району. Від 1958 навчався у Київському університеті. 

Виключений за політичні погляди; у вересні 1961 перейшов на заочний відділ і став 

працювати в редакції газети «Літературна Україна». Закінчив Вищі сценарні курси в 

Москві. Тоді ж написав перші вірші, деякі з них були критичними по відношенню до 

радянської влади. Член КПРС в 1959-1990 рр. До того ж часу відносяться перші контакти 

Івана Драча з українськими дисидентами. Однак після їх розгону та арештів радянським 

режимом Іван Драч написав відкритий лист, у якому каявся в своїх зв'язках з 

дисидентами (травень 1966), після чого стосунки Івана Драча і офіційної влади суттєво покращились. У 1976 

він отримав Державну премію УРСР ім. Т. Г. Шевченка за свою збірку віршів. Іван Драч працював у газетах 

«Літературна Україна» і «Батьківщина», а також на кіностудії ім. О.П. Довженка. Після початку Перебудови 

відновив контакти в дисидентських колах. Творчість І. Драча набула широкої популярності як в СРСР, так і за 

кордоном. Його поезії відомі в перекладах на російську (кілька окремих видань), білоруську, 

азербайджанську, латиську, молдавську, польську, чеську, німецьку та інші мови. 

 

О́свальд Бу́рґгардт (Юрій Клен) народився 4 жовтня 1891 року в родині 

німецького купця-колоніста Фрідріха Бурґгардта та Каттіни Сідонії Тіль. Дід поета, 

Aвґуст Бурґгардт, походив із пруськоrо міста Зольдіну, оселився в ХІХ сторіччі на 

Волині і заклав там фабрику сукна. Мав п'ятьох синів, з яких найстарший Фрідріх Адам, 

купець за фахом, одружений з Сідонією Амалією з дому Тіль (Thiel), був батьком Юрія 

Клена, що народився в сім'ї як третя і остання дитина. Поет мав двоє хресних імен: 

Освальд і Екарт.  

1943 року з'являється в світ збірка поезій Юрія Клена «Каравели», в якій автор 

спробував синтезувати творчі принципи київських неокласиків та ідейно-художні 

шукання поетів «празької школи». Автор поєднує в єдиному естетичному вимірі трагічну античність, героїзм 

середньовічної лицарської доби та князівсько-гетьманську українську традицію. Юрій Клен — автор збірки 

«Каравели» (1943), епопеї «Попіл імперій» (1943–1947), есею «Спогади про неоклясиків» (1946), багатьох 

літературознавчих праць, перекладів з англійської, німецької, французької та інших мов. Вершинними 

здобутками Юрія Клена-поета є поеми «Прокляті роки» (1937) та «Попіл імперій» (1943-1947). Трагічне 

знищення української культури в добу сталінізму, нелюдська жорстокість другої світової війни — центральні 

теми цих творів. 

 

Народився Іван Антонович Кочерга 6 жовтня 1881 р. в містечку Носівка на 

Чернігівщині в сім'ї залізничного службовця, що зумовило часті переїзди. Лише 1891 p. 

родина оселяється в Чернігові, де 1899 р. він закінчує гімназію. Відтак їде до Києва і 

вивчає право на юридичному факультеті. По закінченні університетських студій в 1903 р. 

повертається до Чернігова і стає на службу чиновником у контрольній палаті. З 1904 

виступає з театральними рецензіями на сторінках чернігівських газет. 1910 р. пише першу 

п'єсу (російською мовою) «Пісня в келиху». Нова п'єса — «Дівчина з мишкою» (рос. 

мовою, 1913) мала помітний, хоч і скандальний успіх. П'єси російською мовою «Зубний 

біль сатани» (1922) та «Викуп (Весільна поїздка Марусі)» (1924) завершують певний етап 

драматургічного розвитку, в цей період творчого життя письменник починає писати українською мовою. 

1925p. він завершує роботу над п'єсою «Фея гіркого мигдалю». 1927 р. — пише нову п'єсу «Алмазне жорно». 

1928 р. — кілька п'єс, безпосередньо пов'язаних тематикою і проблематикою з тогочасною дійсністю. В цей 

період І. Кочерга переходить працювати літредактором у міську газету «Робітник», а згодом — у «Радянську 

Волинь». Він пише комедію «Натура і культура» (1928), драму-феєрію «Марко в пеклі» (1928) і низку так 

званих «кооперативних» п'єс, типових для 20-х років агіток. З 14 липня по 9 серпня 1929 p. митець друкує в 

газеті «Робітник» 11 лаконічних, але глибокозмістовних рецензій на вистави театру української опери — це чи 

не більше, ніж за всі 1922-1928 pp. Він пише чимало п'єс: драматична поема «Свіччине весілля» (1930; інша 

назва «Пісня про Свічку»), водевіль «Ліза чекає погоди…» (виданий 1931 р.), п'єса «Майстри часу» (інша 

назва «Годинникар і курка», 1933).                                                              Рубрику підготував Богдан Цюпа 







ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ… 

 
Щорічно перший понеділок жовтня знаменує собою свято людей однієї з найбільш шанованих професій - 

Міжнародний день лікаря. Одним із найвідоміших українських лікарів є Микола Амосов. Лікар-кардіолог, 

академік з великим ентузіазмом, що  закликав людей вести здоровий спосіб життя. Він довів наочним 

прикладом, що фізичні вправи подовжують людське життя, приносять бадьорість і сили, роблять людину 

більш витривалішою і стійкішою.  

Всесвітній день тварин святкується кожного року 4 жовтня. В Україні цей день відзначається приблизно 

з 2000 року. Вперше це свято відзначали в 1931 році, коли відповідне рішення про його заснування прийняли 

засідателі Міжнародного конгресу прихильників громадського руху з захисту природи. 

День юриста з'явився в календарі України 1997 р. Професійне свято людей, все життя яких 

підпорядковане гаслу «Знати право, служити праву, захищати право», відзначається щорічно 8 жовтня.  

Друга п'ятниця жовтня - незвичайний день. Це Всесвітній день яйця. 

Насправді, причин для святкування такого дня більш ніж достатньо. Адже величезна 

поживна цінність яєць, їх корисність і доступність роблять цей продукт одним із 

основних джерел живлення. А кулінарне мистецтво та національні смакові традиції 

різних країн неможливо собі уявити без їх використання.  

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток як знак визнання прав дівчаток і 

унікальних проблем, з якими вони стикаються в усьому світі, з дискримінацією та насильством. Перше 

святкування Дня було присвячене проблемі ранніх шлюбів, які являють собою порушення прав людини і 

впливають на всі аспекти життя дівчаток. За даними ООН, практично кожна третя молода жінка у віці від 20 

до 24 років вперше вийшла заміж до досягнення 18-річного віку. Найчастіше така практика зустрічається у 

Південній Азії (46%), країнах Африки, розташованих на південь від Сахари (37%), державах Латинської 

Америки і Карибського басейну (29%). На частку Європейського союзу і країн СНД припадає 11% таких 

випадків. 

    14 жовтня – Свято Покрови, традиційний день українського козацтва і день офіційного створення 

Української повстанської армії. Покрова – традиційне свято українського війська з найдавніших часів. 

Особливо шанували Покрову українські козаки. На Запорозькій Січі впродовж кількох століть саме на свято 

Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. А от у 2014 

році за указом Президента України до цієї дати додалося ще одне не менш важливе свято — 

День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого. 

«Мий руки перед їжею», - казала нам завжди мама і була дуже права. Чисті руки – запорука 

здоров'я, а отже 15 жовтня у Всесвітній день миття рук не забудь особливо ретельно 

вимити руки. Адже не солідно ходити бруднулею! 

   Щорічно, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування.  Надзвичайно 

важливим є раціональне харчування молоді.  Лікарі наголошують, що правильне харчування 

забезпечує нормальне протікання процесів росту та розвитку організму, а також збереження здоров’я. Від 

харчування залежить фізична і розумова працездатність людини. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, 80% усіх захворювань пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40% з них пов’язані 

безпосередньо з фактором харчування людини. Зважаючи на всі ці фактори, харчуйтеся правильно, не 

шкодуйте часу на приготування здорової свіжої їжі, відмовляйтеся від сурогатного швидкого харчування і ви 

істотно зміните своє життя на краще! 

   У 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі запропонувала нове свято — День Шефа. В 1962 

році це свято було офіційно затверджено губернатором штату Іллінойс. Цю традицію підтримали багато країн, 

а святкової датою було вибрано 16 жовтня. У цей день потрібно згадати, що бос — це не тільки велика 

зарплата й можливість наказувати, але це і робота без відпочинку, відповідальність за благополуччя 

підлеглих, це ризик і нервування. 

     20 жовтня відзначається Міжнародний день кухара і кулінара. Приготування їжі –  це унікальний 

процес. Рецепт є лише якоюсь загальною картою приготування страви. Смак, вірніше баланс смаків, тонкощі і 

момент, в який необхідно виробляти ті чи інші дії з продуктами і приправами - це ціла симфонія. Професійний 

кухар, як диригент, успіх якого залежить не тільки від його знань і досвіду, але і від особливого таланту і 

чуття! 

Після Сталінградської битви (листопад 1942 року – лютий 1943 року) хід війни докорінно змінився.ю 

І ось 28 жовтня українські землі були нарешті визволені з-під фашисьеої окупації. В ході Великої 

Вітчизняної війни бойовими нагородами було відзначено близько 2,5 млн. воїнів-українців, серед яких було 

чимало розвідників. В цей день прийнято вшановувати пам'ять воїнів, які визволяли нашу рідну Батьківщину. 

Підбірку свят готували Анастасія Мусієнко, Дарина Крамар, Анастасія Погорельська та Богдан Цюпа 







ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

 
Обережно: ГРИБИ! 

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може 

привести до отруєння, а іноді й смерті.  

Основні причини отруєнь: вживання отруйних грибів; неправильне приготування умовно 

їстівних грибів; вживання старих або зіпсованих їстівних грибів; вживання грибів, що мають 

двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних 

двійників). 

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження 

артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-

судинної недостатності.  

Застерігаємо! 
 Купуйте гриби тільки у спеціально відведених місцях продажу, уникайте стихійних ринків. 

 Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні. 

  Не збирайте гриби:  

 якщо не впевнені, що знаєте їх - якими б апетитними вони не здавалися; 

 поблизу магістралей, на промпустирях, колишніх смітниках, в хімічно-, радіаційно 

небезпечних зонах; 

  невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, біля основи якої є "бульба", оточене оболонкою;  

  з ушкодженою ніжкою, старих, в'ялих, червивих або ослизлих;  

  ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них; 

  "шампіньйони" та "печериці", у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білі. 

 Не куштуйте сирі гриби на смак.  

 Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні - викидайте. Нижню 

частину ніжки гриба, що забруднена грунтом - викидайте. Гриби промийте! 

 Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.  

 При обробці кип'ятіть гриби 7-10 хв., після чого відвар злийте. Лише тоді варіть чи смажте далі.  

 Обов'язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, котрі 

містять молочний сік, тим самим позбудетесь гіркоти, що вражає слизову оболонку шлунку. 

 Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок. 

 Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не 

розчиняються. У взаємодії із алкоголем чи молоком отрута розчиняється та викликає отруєння. 

 Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо 

вживати їх декілька днів підряд - також може статись отруєння.  

 Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів, аби уникнути ботулізму.  

Перша допомога при отруєнні грибами: 1.Викличте "Швидку допомогу" (103).  

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої 

води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати 

блювоту; прийміть активоване вугілля (згідно ваги: 1 табл. на 10 кг ваги тіла), промивайте шлунок 

до того часу, поки промивні води стануть чистими.  

3. Після надання первинної допомоги дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка 

підсолену воду, покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.  

4.З'ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.  

Запам'ятайте: Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Настійно радимо всім! Не 

збирайте та не їжте гриби! Без грибів можна прожити!!!                         Рубрику веде В.В. Токова 
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