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Найщиріші вітання останнім іменинникам осені… 

Прилуцькій Людмилі Олексіївні – 08.11 

Попович Наталії Василівні – 09.11 
Незабутніх вражень, щасливих подій, 

Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 

Здійснюються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі, 

А доля дарує повні щастям роки! 

Найщиріші вітання першим зимовим іменинникам! 
Резніченко Любов Олексіївні  – 15.12 

Третяковій Людмилі Оксентіївні – 26.12 

Вам з днем народження вітання! 

І всі найкращі побажання: 

Щоб і здоров’я, і достаток, 

В усьому був завжди порядок! 

І щоб сусіди поважали, 

Та зайвий раз не турбували. 

Щоб євро в гаманці водилися, 

Курорти щоб не тільки снилися... 

Та головне, хай буде щастя, 

Все інше якось вже додасться! 

 

Вітаємо усім  «ОРИГІНАЛОМ»! 

Разом із черговим випуском шкільної газети пропонуємо ще раз поринути в активне шкільне 

життя, підсумувати гарні добрі справи і перемоги за листопад і грудень, згадати приємні подорожі 

та змістовні виховні заходи… А також іще раз нагадуємо правила безпечного життя, заходи щодо 

профілактики грипу,  адже на порозі зима…  

Ностальгуємо з приводу недавньої зустрічі зі львівськими друзями, про що не можемо не 

розказати у шкільному видання. Тож читайте і згадуйте! 

Як і щовипуску, щиро вітаємо іменинників, удосконалюємо знання рідної української та 

корисної англійської, поринаємо у калейдоскоп свят і важливих для країни визначних дат, 

смакуємо, читаючи газету, запашним чаєм і просто насолоджуємося життям!!! 

 

 Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ! 





 


 

Перша відзнака у програмі  

eTwinning – National Quality Label 

Наша школа отримала свою першу відзнаку у програмі 

eTwinning – National Quality Label (Національний знак 

якості). Це відзнака, яку отримують проекти/учасники 

програми з високим рівнем інновації та успішності в 

проектній діяльності. Дякуємо всім за 

співпрацю! 

 

Вітаємо Мусієнко Анастасію, 

ученицю 7-Б класу, яка посіла ІІІ 

місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисципілін – хімія. Вчитель: Гаврилюк 

Оксана Анатоліївна. 

 

Вітаємо Лук’яницю Василя,   

учня 8-Б класу,  який посів І місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисципілін –

 біологія. Вчитель: Макаренко Марина Володимирівна. 

 

Вітаємо з перемогою Кухоль Анну, 

ученицю 9-А класу, яка посіла ІІ місце 

у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисципілін –

 астрономія. Вчитель: Токова Валентина Валеріївна.  
                                                                             За матеріалами шкільного сайту 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

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!!! 

УВАГА!!! 

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

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
http://school7.ck.ua/
https://vk.com/club60915649




 


 

 

 

Дякуємо за небайдужість! 

Нещодавно  у школі пройшла благодійна акція зі збору 

коштів на лікування двох діток з Черкаського обласного 

онкологічного диспансеру, які через свою хворобу змушені 

перебувати у даному лікувальному закладі та згідно 

цьогорічного наказу Міністерства освіти і науки України 

мають право навчатися індивідуально. 

Притула Альонка та Муха Ігор є учнями початкової школи. 

Альонка навчається у четвертому класі, а Ігор у першому. 

Першого вересня для них пролунав перший дзвінок, де був 

присутній директор школи Юрій Васильович Середа та соціальний педагог школи Фесун Світлана 

Євгенівна. Навчають цих діток вчителі нашої школи Шпетна Тетяна Володимирівна та Хатнюк 

Світлана Володимирівна. Шкільний актив та рій «Ятаган» ініціював проведення благодійної акції 

для збору коштів на лікування Альонки та Ігоря. Спільними зусиллями було зібрано 2700 грн., які 

було розділено порівну для обох діток. А кілька днів тому ми передали кошти батькам дітей, 

завітавши до дитячого відділення ЧООД. Батьки були зворушені нашим приходом і щиро 

дякували усім за допомогу. І хоча ми розуміємо, що це лише крапля у морі, але вона зібрана 

небайдужими, від щирих сердець, із надією на одужання дітлахів. Ми щиро бажаємо Альонці 

та Ігорю назавжди забути, що таке лікарняне ліжко, а їх батькам насолоджуватися сміхом рідних 

дітей! Вже зовсім скоро прийде у всі оселі Свято Миколая і ми щиро віримо, що цим діткам (і 

всім,  хто зараз хворіє) він покладе під подушечки мішечки здоров’я. Міцного Вам здоров’я та 

Божої благодаті! 

 

Допоможи чотирилапим 

У рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насилля» та  з нагоди відзначення Дня домашніх тварин у 

школі проходила акція «Допоможи чотирилапим», під час  

якої учні, батьки та вчителі школи приносили речі, необхідні 

притулку для тварин «Друг». 

Усі зібрані речі сьогодні діти зносили у фойє школи, де кожен 

учасник навчально-виховного процесу міг переконатися, 

наскільки ми небайдужі до наших чотирилапих друзів, які 

залишись без піклування господарів, які в сильні морози 

мусять жити за підтримки волонтерів та небайдужих людей. Було зібрано велику кількість круп, 

шприців, бинтів, сухого корму, ганчір’я, яке допоможе тим тваринам, які знаходяться у 

післяопераційному стані, каструлі, миски, засоби гігієни, іграшки, консерви. Вже всі ці речі було 

відвезено до притулку, а його жителі зустрічали нас галасливим гавканням. Всі ці собаки весело 

махали хвостиками, коли ми підходили до їх вольєрів, адже кожен там щодня сподівається 

віднайти свого нового господаря. Працівники притулку щиро дякували нашій школі за надану 

допомогу! 

Щиро дякуємо батькам, учням та класним керівникам 1а, 1б, 2а, 2б, 3б, 4а, 4б, 5а, учениці 5б 

Зарубі Каріні, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, Манько Владиславі, учениці 10у класу, 11м класів та 

вчителям школи за активну участь у акції «Допоможи чотирилапим», а також вчителям школи 

Кумечко Людмилі Павлівні та Макаренко Марині Володимирівні за організацію та проведення 

акції.                                                                                                  За матеріалами шкільного сайту 

 
 

 
УВАГА!!! 

Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 
https://twitter.com/school7_ck 

Добро починається з тебе… 

https://twitter.com/school7_ck




 


 

 

Екскурсія на “ВАЙСЕ-СТИЛЬ” 

Учнями 10-У класу та вчителями Байдак Т. В. та Хатнюк 

С. В. в рамках практико-профорієнтаційного навчання 

відвідано провідне підприємство міста – Черкаську 

швейну фабрику «Вайсе-Стиль» з метою удосконалення 

теоретичних знань, набутих на уроках технологій. 

Учні ознайомилися з технологіями виробництва одягу, з 

широким асортиментом, сучасним обладнанням 

підприємства та виробничими підрозділами. Привезли 

багато позитивних емоцій і надзвичайних вражень! 

Адміністрація школи висловлює вдячність за високопрофесійне проведення екскурсії головному 

технологу фабрики «Вайсе-Стиль». 

 

Фільм “РЕЙД” 

14 жовтня учні 11-М класу разом із педагогом-організатором 

школи Стукало Н. А. переглянули документальну кінострічку 

«РЕЙД» у кінотеатрі “Україна”. 

У фільмі розповідається про героїчний рейд вітчизняних 

десантників, які захищали наші кордони в 2014 році. Вони 

пройшли 400 кілометрів, із яких 170 провели в боях. Вони 

знищували опорні пункти та блокпости супротивників, вони 

втрачали своїх побратимів, виносили на руках своїх бойових 

товаришів… Неймовірно зворушливі кадри з фільмів не залишили байдужими нікого, особливо 

підсилила все побачене пісня у виконанні польського гурту «ЕНЕЙ». 

 

Козацькому роду нема переводу! 

Учні 5-А класу познайомилися з історією козацтва, із 

життям та традиціями козаків. Дізналися про великих 

гетьманів козацтва Петра Сагайдачного та Байду 

Вишнивецького. 

Організували вікторину на кращого знавця історії козацтва 

та козацькі змагання. Весело та корисно провели час. 

 

 

Зустріч із Героєм… 

Зустріч із Героєм, що захищає нашу Батьківщину в зоні 

АТО, провели учні 5-Б класу. Випускник школи 2001 

року, батько учня нашої школи, Роман Анатолійович 

Вальчук, захищає Україну у найгарячіших точках, 

щохвилини ризикує власним життям задля нашого 

спокійного життя. 

За годину спілкування Роман Анатолійович провів учням урок мужності, розповів про військові 

будні й свята, пояснив, як треба цінувати й берегти мир, рідних, друзів. Учні виготовили 

символічних голубів миру та зі щирими побажаннями миру й добра подарували їх Герою. 

 

Зустріч із поетесою… 

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек відбулася зустріч учнів 3-4-их класів із 

дитячою письменницею із м. Золотоноші Наталією Бонь. 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ  





 


Наталія Євгеніївна пише неповторні поетичні картинки для 

дітей і про них. Наші школярі мали змогу послухати вірші та 

уривки з казок із уст самої поетеси. Багато цікавого про свій 

творчий шлях розповіла Наталія Євгеніївна та відповіла на 

питання юних читачів. А наприкінці зустрічі усі бажаючі 

мали змогу придбати збірку віршів поетеси та отримати 

автограф.  Діти подякували за приємну зустріч та побажали 

творчих успіхів. 

 

Заміна вікон…. 

Цього тижня у школі 

розпочалися ремонтні роботи – заміна вікон на фасадній 

частині старшої школи. 

Вікна замінено в кабінеті фізики, шкільному музеї, 

методичному кабінеті, кабінетах географії, образотворчого 

мистецтва, світової літератури, англійської мови та кабінеті 

української мови та літератури. Вже наступного тижня 

обіцяють продовжити ці роботи у інших кабінетах (фасадної 

частини). У зв’язку з цим уроки в кабінетах, вказаних вище, 

перенесено до інших вільних кабінетів. Адміністрація школи 

просить пробачення за тимчасові незручності. 

 

5-Б святкує… 

Долучившись до проекту програми eTwinning “Handmade 

Halloween Cards”, учні 5-Б класу дізналися багато цікавого 

про походження та традиції святкування англійського 

свята Хеллоуін, тож одноголосно вирішили відсвяткувати 

його за всіми правилами. 

Вечірка була неймовірною: пригадали головних дійових 

осіб свята, навчилися вирізати гарбуз, спробували себе у 

традиційних розвагах, визначили того, хто вміє найкраще 

танцювати танок скелета, хто найвправніше замотає 

однокласника в мумію, яка з мумій потім швидше зможе 

розмотатися, хто може вважатися найкращою відьмочкаю 

та ін. Цікавою також була презентація карнавальних костюмів та змаганяя з танцю “Just Dance”. 

Не обійшлося без святкового пригощання, шкода, що вечірка відбулася в п’ятницю після 14 

години, всі вже розбіглись і ми не мали змогу прийти до вас “trick or treating”!!! 

  

Подорож у царство комах 1-А класу 

Нещодавно до учнів 1-А класу завітала Волик Валентина 

Павлівна, завідувач відділу природи Черкаського 

краєзнавчого музею. 

Допитлива дітвора з захопленням і цікавістю розглядала 

експонати і фотографії комах. Під час розмови-гри «Про 

комах» маленькі чомучки дізналась про те, які є комахи, 

їхні істотні ознаки, які з них літають, які повзають, які 

живуть під землею, на землі, яких можна зустріти біля 

водойми, що їдять, як зимують, яку користь вони 

приносять людям і як їх охороняти. Діти отримали 

велике  задоволення від цікавої зустрічі. 





 


 

Свято мови 3-Б класу 

У 3-Б класі відбулося свято рідної мови, приурочене Дню 

української писемності та мови. 

Дуже багато гарних слів було сказано про мову. А ще 

пісень заспівано, милозвучних, українських. Після 

інсценізації усмішки Павла Глазового «Кухлик» учні ще 

раз переконалися, чому треба вчити  і знати рідну мову. 

Діти своїми серцями і душами відчули, яка красива та  

мелодійна наша мова, який це неоціненний скарб і як її 

треба берегти. А переглянули цей чудовий виступ учні 1а, 

3а та 4а класу і їх бурхливі оплески показали, що захід був 

дуже цікавий. 

 

Тренування з поліцією…. 

11 листопада в спортивному залі ЧНУ учні 11м класу 

Подгорнов Олександр та Королик Владислав проходили 

практичні заняття з фізичної підготовки з УПП в м. Черкаси. 

Заняття проходили з метою пропаганди здорового способу 

життя та ознайомлення громадськості з роботою та 

підготовкою поліцейських. 

Заняття проводили співробітники патрульної поліції: 

лейтенант Олександр Малюк та координатор зв’язків з 

громадськістю Анна Найчук. На початку пройшла 

загальнофізична розминка, а після неї один із комплексу 

тренувальних вправ, які проходять працівники поліції 

щотижня під час  своїх тренувань. Також було продемонстровано декілька прийомів самозахисту. 

Як виявилося, це досить складно, комплекс вправ нелегкий і вимагає гарної фізичної підготовки. 

Дякуємо працівникам поліції за надану можливість пройти тренування!  

 

Гринвіч у школі… 

24 листопада учні нашої школи брали участь у VII 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».  

Серед учасників були учні 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-

А,7-Б,8-Б, 9-А, 10-У та 11-М класів (всього 47 учнів). 

Для виконання конкурсних завдань знадобилися знання 

лексики, граматики, історії, культури та традицій 

англомовних країн. Результати конкурсу будуть відомі у 

травні. І ми сподіваємося, що вони стануть приємним 

сюрпризом для учасників наприкінці навчального року. 

 

Екскурсія до зоопарку 8-А класу 

Учні 8а класу разом із класним керівником 

Макаренко М. В. ходили на екскурсію до 

черкаського зоопарку. 

 І хоча вже пізня осінь і деякі мешканці міського 

зоопарку заснули до весни, все ж таки багатьох звірів 

вдалося побачити. Це і мавпи, косулі, кабани, зубр, 

лев, ховрашки, рептилії та багато інших. Діти 

отримали велике задоволення від побаченого. 





 


Сподіваємось, що вже навесні кожен прийде до зоопарку разом з родиною, щоб помилуватися 

оновленням і новими вольєрами у зоопарку. 

 

День театру у школі 

Як і кожного року, у листопаді ми відзначали День театру. У цьому 

навчальному році було прийнято рішення запросити акторів до нашої 

школи та підтримати у такій тяжкій для них ситуації. 

Тож ми мали можливість приймати найкращих акторів Черкаського 

обласного драматичного театру на сцені нашої актової зали. Для учнів 

1-4 класів було показано виставу «Золоте курча». Діти уважно дивились 

виставу і навіть намагалися допомагати акторам. Наприкінці вистави 

під шалені оплески актори двічі виходили на сцену. Учні 1-4 класів та 

вчителі залишись задоволені від побаченого! 

Для учнів старшої школи було показано театральний «венигрет». Учні 

мали можливість переглянути уривки з найкращих вистав 

драматичного театру: «За двома зайцями», «Кайдашева сім’я», «Мартин Боруля», «Хто в домі 

хазяїн», «Дуже непроста історія», «Шельменко-денщик». Неймовірна гра акторів залишила 

приємні враження у глядачів, а наприкінці виступу було заспівано пісню «Україна». Сподіваємось, 

що вже скоро актори Черкаського драматичного театру повернуться у свій відремонтований театр 

і ми зможемо в повному обсязі переглянути всі ці вистави на рідній для них сцені. 

 

День шкільного самоврядування 

З нагоди святкування 54-річчя нашої школи шкільним 

парламентом та адміністрацією школи було прийнято 

одностайне рішення про проведення Дня шкільного 

самоврядування. 

Діти заздалегідь домовлялися з учителями про проведення тих 

чи інших уроків, готували конспекти із зазначених тем та 

консультувалися з учителями. Адміністрація школи заздалегідь 

підготувала обов’язкові завдання, які мали виконати їх 

дублери. Цього року було введено нове правило, з яким дуже 

добре впоралися вчителі-дублери, а саме: вчителі початкової школи віддали свої повноваження 

учням не на окремі уроки, а на весь день, але під своїм пильним наглядом, вчителі дублери 

готували усі уроки, які припадали на цей день, були з дітьми під час перерв та відповідали за них 

під час перебування у їдальні. 

Наприкінці робочого дня було проведено спільну нараду дублерів та вчителів, на якій кожен мав 

можливість поділитися своїми враженнями (як учень, так і вчитель). Кожен вчитель-дублер 

зазначив, що було дуже цікаво, але в той же час важко, оскільки не завжди їх уважно слухали, 

іноді пустували та займалися сторонніми справами учні, що було для дуже неприємно. В той же 

час багато хто зрозумів, що праця вчителя дуже важка і що потрібно поважати і слухати вчителів. 

У свою чергу вчителі школи подякували своїм дублерам за гарну підготовку і за старанність у 

проведенні уроків. Дякуємо усім учням, які цього дня долучилися до вчительської роботи!  
За матеріалами шкільного сайту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

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




 


 

 
Учні 1-А класу (класовод Кудря В.В.) у рамках 

тижня безпеки дорожнього руху, який відбувався у 

школі з 14 по 20 листопада 2016 року, разом із 

Світлофором Моргайком  «подорожували» вулицями 

міста. Пограли в ігри: “Перехід”, “Червоний, жовтий, 

зелений”, “Неуважний пішохід”, “Заборонено — 

дозволено”, “Сигнали світлофора”. А ще закріпили  

знання на практиці, повчилися правильно переходити 

дорогу. 

На виховному заході діти 1-Б класу (Чумак О.А.) 

повторили правила безпечної поведінки під час 

прогулянок на вулиці, по дорозі до школи і зі школи. 
В цікавій ігровій формі учні знайомились із правилами дорожнього руху  і розглянули жартівливі 

ілюстрації з теми. Діти відгадували загадки про світлофор, «зебру». 
Відбулася зустріч з інспектором поліції, який розповів дітям про 

безпеку на дорогах, про уважність та бережливе ставлення до самого 

себе під час переходу дороги. 
Учні ж 2-А класу (Правдюк Л.П.) продовжили знайомство з 

правилами вуличного руху, розширили знання про дорожні знаки, їх 

вигляд та значення. Дітям дуже сподобалась сюжетно-рольова гра «Ти 

– пасажир». Великий інтерес викликала зустріч із працівниками 

патрульної поліції. У кінці заняття запросили гостей на подальші 

зустрічі. 
В 3-А класі (Прилуцька Л.О.) був проведений позакласний захід на 

тему   «У країні смугастого жезла». Клас був поділений на дві 

команди: «Водії» і «Пішоходи». Гравці змагались за право називатися 

«Кращим знавцем дорожніх знаків». Переможців було нагороджено 

книгою-посібником  О. Прилуцького « У країні смугастого жезла». 

В З-Б класі (Канельська В.М.) була проведена вікторина «Знавці 

дорожнього руху». Учні під час вікторини повторили правила 

дорожнього руху, обговорили їх в групах, намалювали малюнки, 

переглянули мультфільм. А ще закріпили свої знання з ПДР під час зустрічі з представниками 

патрульної поліції міста. Дуже сподобалася учням практична частина: у них була можливість 

спробувати себе в ролі регулювальника, а також кожен міг одягти на себе бронежилет.  

У 4-А класі  (Ділягіна Р.О.) відбулася бесіда з елементами тренінгу на тему: “Правила 

дорожнього руху”. Також учні підготували 

виставку малюнків. Відбулася зустріч з 

патрульними поліції, діти були захоплені 

цікавою розповіддю, брали участь у дискусії 

та в запропонованих іграх. Наприкінці 

зустрічі усі учні спробували себе у ролі 

інспекторів руху та сфотографувалися біля 

машини поліції. 
Для учнів 4-Б класу (Колосова А.І.) була 

проведена виховна година про правила 

вуличного руху, на яку також  були 

запрошені працівники патрульної поліції. 

Тиждень безпеки руху в школі… 





 


Вони поспілкувалися з дітьми, пограли в рольову гру, нагадали і ще раз наголосили про 

дотримання правил пішоходів, правил поведінки під час дорожнього руху та поінформували про 

санкції при їх недотриманні. 

Цікаво та змістовно провели виховну годину учні 5-Б класу (Щербатюк Л.А.). До них в гості 

також завітали поліцейські! П’ятикласники спробували себе у ролі пішоходів та регулювальників, 

приміряли бронежилети та потримали у руках справжню рацію та кайданки. 
У 6-А класі (Євтушевська Т.А.) була проведена вікторина «Знавці дорожнього руху». 

Активними були школярі при проведенні бліц-вікторини «Автомобільний». Членами журі були 

учні 11м класу, шкільний актив та парламент школи. Переможцям вікторини високоповажне журі 

вручило брошури «Твоя безпека». 
У рамках тижня безпеки дорожнього руху відбулась зустріч учнів 7-8 класів (Кумечко Л.П., 

Єрохіна О.О., Макаренко М.В., Штепа І.Д.) з представниками патрульної поліції міста. На зустріч 

з учнями приїхали лейтенанти поліції Найчук Г. О., Назаренко В. В. та Бондаренко С. І.  
Правоохоронці нагадали учням про необхідність неухильного  дотримання правил дорожнього 

руху та наголосили, що значна кількість дорожньо-транспортних пригод стається саме через 

недотримання  цих правил. Під час бесіди представники поліції ознайомили учнів з позиціями 

регулювальника, що дозволяють або забороняють рух пішоходів, з правилами дорожнього руху 

для велосипедистів та нагадали про відповідальність неповнолітніх за скоєння  правопорушень на 

дорозі. Але найбільші враження в учнів залишилися від демонстрації   спецзасобів 

правоохоронців. Кожен з учнів мав можливість приміряти бронежилет, який поліцейські 

використовують під час патрулювання, ознайомитися з роботою засобів радіозв’язку і спробувати 

себе в ролі регулювальника. 
На класній годині учням 9-А класу  (Гаврилюк О.А.) була проведена бесіда «Безпека 

перебування на вулиці. Типові травмування пішоходів». Під час бесіди були розглянуті питання 

прав та обов’язків пішоходів, основні види травм при ДТП з участю пішоходів, надання першої 

долікарської допомоги при переломах, кровотечах і в стані шоку. 

Для учнів 10-11 класів та вихованців військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура» 

працівниками поліції та працівниками реанімації було проведено практичне заняття з надання 

долікарської допомоги постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді. 

Приємно було спостерігати за учнями-учасника гри «Сокіл» «Джура» 2016, які вправно 

показували свої практичні навички надання 

допомоги: накладання пов’язки при травмі 

голови, при порізі руки та накладання 

джгута. Також всі присутні мали можливість 

оглянути накладання шини звичайної та 

вакуумної, фіксування потерпілого при 

травмуванні хребта,  отримали пояснення про 

надання допомоги при зупинці серця. Учні 

отримали багато корисної інформації, яку, 

сподіваємось, зможуть за необхідності 

використати в реальному житті. Корисно 

було також отримати практичні знання 

учасникам рою «Ятаган», адже вже зовсім 

скоро вони будуть детально вивчати 

теоретичний матеріал надання допомоги 

потерпілому.                                                                              За матеріалами класних керівників 

 

 

 

 

 





 





У 1-А класі (Кудря В.В.) відбулася тематична класна 

година «Україна – це територія Гідності і Свободи». Діти 

заспівали пісню про Україну, розказали вірші про рідну 

землю,  переглянули відеофільм «Учням про день 

Гідності і Свободи», послухали інформацію про дві 

революції – Майдан 2004 року, який був святом Свободи, 

і Революцію 2013 року – Революцію гідності. Під 

враженнями від почутого намалювали чудові малюнки, 

де зобразили улюблені куточки рідної землі. 

1-Б клас (Чумак .А.О.) також взяв участь у відзначенні 

патріотичного дня! Дітям пояснили, що таке людська 

гідність, порядність, повага до інших людей, гордість за свою країну. Малюки розповідали вірші 

про Україну, співали пісні. Також прослухали гімн України і повторили правила поведінки під час 

слухання Державного Гімну, згадали про символи України: калину, барвінок, вербу, чорнобривці. 

Прочитали і обговорили літературні твори: В. Сухомлинського «Як Федько відчув у собі людину», 

вірш Л.Забашти «Людина починається з добра», В.Симоненка «Ти знаєш, що ти людина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 листопада в 3-Б класі (Канельська В.М.) відбулася 

патріотична бесіда. Кожен із дітлахів пережив подумки 

події на Майдані, прослухавши вірш ,,Революція 

гідності”, який викликав у дітей сильні емоції. Пам’ять 

героїв вшанували хвилиною мовчання. Запаливши 

свічечку, учні передавали її один одному, щоб кожен 

доторкнувся пам’яттю священного вогню… 

Учні 5-Б класу (Щербатюк Л.А.) вшанували пам’ять 

Героїв Небесної Сотні, що віддали життя за свободу й 

щасливе майбутнє України. Під час уроку пам’яті 

пригадали трагічні події, що навіки закарбувалися в 

серцях українців. Учні вивчили зворушливі патріотичні 

вірші та підготували малюнки і тематичний постер. 

Учні 7-А (Кумечко Л.П.) долучилися до проведення уроку Гідності в нашій школі. Діти 

обговорили питання «Що таке гідність?», «Якими якостями повинна володіти гідна людина?» та 

«Які вчинки характеризують гідну особистість?» Усі разом дійшли висновку, що гідний 

громадянин – це основа сильної держави, а отже українці – гідна нація. 

Учні 7-Б класу (Єрохіна О.О.) підготували виховний захід, присвячений Революції Гідності, 

який був проведений для учнів 7-Б та 6-А класу. Школярі розповіли про героїв, які загинули за 

Україну, про героїв Небесної сотні. Звучали зворушливі вірші, розповіді про героїзм і патріотизм 

українського народу. Хвилиною мовчання учні вшанували пам’ять усіх загиблих… 

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ  

Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки! 

Під таким гаслом 21 листопада 2016 року в 3-А класі (Прилуцька Л.О.)  пройшов урок, 

присвячений Дню гідності і свободи, приурочений тим буремним подіям, які відбулися в нашій 

країні три роки тому, іменовані Революцією гідності. 

Навіть три роки по тому неможливо спокійно переглядати ті відзняті кадри: мирні протести, 

побиття, стрілянину, смерті, Небесну Сотню, самопожертву, згуртованість… Це вплинуло на 

кожну людину, це торкнулось і наших сердець!!! 

Ми, третьокласники, низько вклоняємося всім, хто загинув на Майдані у дні 

Єврореволюції, хто віддав найцінніше – своє життя заради нової України, і шана 

українським воїнам, які відстоюють свободу, гідність і соборність нашої Вітчизни в АТО. 







 


 

 

Гості зі Львова – день перший…. 

4 листопада до нашої школи завітали 

гості – учні та вчителі Львівської 

школи-ліцею «Оріяна», з якою вже 

майже 10 років співпрацює наша 

школа. 

Зранку учні вирушили на екскурсію 

до «Білого Лотоса». Та оскільки 

екскурсія була довгою і гості 

втомилися з дороги, то були змушені 

повернутися, щоб тепліше одягтися 

та поселитися. А вже потім вирушили 

далі визначними місцями наших 

славних Черкас, відвідавши музейну 

кімнату Василя Симоненка у редакції 

газети «Черкаський край». Потім провели екскурсію на пагорбі Слави. Повернувшись до школи і 

смачненько пообідавши, учнів та вчителів запросили насолодитися святковим концертом, де 

звучали пісні у виконанні  вокальної студії «Злагода» (кер. Донець В.С.), танцювали вихованці 

студії танцю «Веселка» (кер. Резніченко Л.О.), розважали сценками 6а та 11м класи та 

захоплювали танцювальними па вихованці танцклубу «Лілея» Грінченко Діана та Кельвіч Іван, 

звучали вірші у виконанні Барановської Поліни, святковий концерт проводили Подгорнов 

Олександр, Погорельська Анастасія, Цюпа Богдан та Мусієнко Анастасія. До слова було 

запрошено директорів шкіл: Середу Юрія Васильовича, який розказав про співпрацю закладів та 

вручив подарунки нашим гостям, а також Сватка Юрія Івановича, який подякував за теплий 

прийом і повідав про очікування від зустрічі, і також обмінявся подарунками. Приємним 

сюрпризом був вітальний номер від учнів школи «Оріяна»: вони під гітару заспівали пісню для 

усіх присутніх. Наприкінці концерту наші учні залишилися поспілкуватися з гостями, їм було 

запропоновано пройти квест «Вивчаємо Шевченка розважаючись» і діти з ентузіазмом взяли у 

ньому участь. Команди отримали подяки за участь, а от команда «Макарошки» отримала грамоту 

за зайняте І місце та подарунок – диск гурту «Спів братів» «Батьку Кобзарю». Наприкінці зустрічі 

перед гостями виступила Президент школи Погорельська Анастасія, яка вручила невеличкий 

подарунок їх парламенту та особистий подарунок Президенту школи Соломії. Після вечері наші 

учні повели гостей на відпочинок….  

День другий…. Подорожуємо!!! 

Смачненько поснідавши, львів’яни та 

учні нашої школи сідали у автобус для 

спільної подорожі на Чигиринщину… 

Там на нас чекала насичена 

екскурсійна програма. 

Вже в автобусі екскурсовод 

розповідала цікаві факти про 

Черкащину, про саме місто та  наші 

«перлинки». Приїхавши до Чигирина, 

ми відвідали музей Богдана 

Хмельницького, храм святих апостолів 

Петра і Павла та його автентичні 

залишки епохи Середньовіччя. Від 

каплиці кам’яними сходами (налічили 

їх 175) піднялися на верхівку Замкової 

СПЕЦПРОЕКТ: Черкаси-Львів. Част.ІІ  





 


гори, з якої відкрилася неповторна панорама Чигирина та його околиці. На Замковій горі 

екскурсовод розповіла нам про історію міста, стародавні легенди, визначні пам’ятки: величний 

монумент Б. Хмельницькому, кам’яний хрест на честь захисників міста в часи середньовіччя, 

залишки Чигиринської фортеці – бастіон Дорошенка. 

Після цієї екскурсії ми вирушили до Суботова, де побували у замчищі Б. Хмельницького та у 

церкві Святого Іллі, де за літописом, в 1657 році і було поховано великого гетьмана. Захопилися 

величчю дуба Залізняка та хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих у братській могилі 

Холодного Яру, в якій було поховано розстріляних односельчан с. Будда. Закінчилася наша 

екскурсія відвідуванням Мотронинського монастиря. 

У перервах між подорожами діти встигали не тільки поділитися цікавою інформацією про життя у 

школі, а й весело провести час: мафія, брідж тощо. 

Після насиченої екскурсії ми вирушили додому втомлені, але задоволені. Смачненько 

повечерявши, провели наших гостей до місця їх відпочинку та побажали  приємної подорожі до м. 

Канева. На жаль, на цю екскурсію гості вирушать самостійно, тому нам довелося прощатися, адже 

вже 6 листопада о 19.20 потяг Черкаси-Львів повезе наших гостей до чарівного міста Лева… 

День третій…. Прощавайте, Черкаси! 

Відвідавши Канів і зібравши речі, наші гості 

вирушили на залізничний вокзал… 

Отримавши багато цікавої інформації, 

познайомившись із новими друзями, 

провівши весело час, львів’яни чекали на 

потяг Черкаси-Львів. 

Зібравши валізи і вирушивши до потяга, на 

наших гостей чекав приємний і несподіваний 

сюрприз… Учні нашої школи приїхали 

провести гостей. Поділившись враженнями 

про останній день перебування у Черкасах, 

зробивши декілька фото на згадку, 

запросивши один одного у гості, ми 

побажали гостям щасливої дороги. Тож 

сподіваємось на подальше спілкування і вже очікуємо на наступну подорож до Львова!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 листопада 2016 року учні 10-11 класів НВК «Школи-ліцею Оріяна» на 

запрошення друзів із ЗОШ №7 відвідали м.Черкаси. Довгоочікувана поїздка була 

сповнена нових вражень, знайомств, обміну інформацією і звичайно екскурсіями. 

Учні ЗОШ №7 показали нам красиві та історичні пам’ятки свого міста та області. 

Серед побаченого: центр Черкас, буддистський храм «Білий лотос», музей поета 

В. Симоненка, музей Б.Хмельницького та гетьманська резиденція у Чигирині, 

Холодний Яр, Тарасова гора та музей у Каневі. Чудовий концерт та драйвовий 

квест здружили нас. Ми обмінялися ідеями в учнівському самоврядуванні, 

особистими цілями. Це була чудова поїздка, ми знайшли хороших друзів, з якими 

і зараз підтримуємо контакти, а також більше отримали знань і інформації про 

Черкащину. Дуже дякуємо за теплий прийом і вашу увагу! Чекаємо вас у 

Львові!!! 

Президент школи «Оріяна»  







 


 

 

 

November Festivals & Celebrations in the United 

Kingdom 

Bonfire Night – 5th November 

In November 1605, the infamous Gunpowder Plot took 

place. Some Catholics planned to blow up the English 

Parliament and King James I. The men were angry because 

the king had treated them badly and they didn't like it. 

The plot was simple - the next time Parliament was opened 

by King James I, they would blow up everyone there with 

gunpowder. The men bought a house next door to the 

parliament building. The house had a cellar which went 

under the parliament building. They planned to put gunpowder under the house and blow up parliament 

and the king. 

Guy Fawkes was one of those Catholics. He was given 

the job to keep watch over the barrels of gunpowder and 

to light the fuse. On the morning of 5th November, 

soldiers discovered Guy hidden in the cellar and 

arrested him. The trail of gunpowder at his feet would 

never be lit. 

In celebration of his survival, King James ordered that 

the people of England should have a great bonfire on 

the night on 5th November. The event is still 

commemorated annually in England on 5th November 

by fireworks and burning “guys” (effigies) on bonfires. 

The Guy (effigy) is made out of old clothes stuffed with 

paper or straw.                                             

                   Remembrance Day – 11th November 

It is a special day to remember all those men and women 

who were killed during the two World Wars and other 

conflicts. The 11th hour of the 11th day of the 11th month 

on 11th November 1918 marks the signal of the end of 

World War I. The day got the name Remembrance Day 

after World War II. 

Remembrance Sunday is held on the second Sunday in 

November, which is usually the Sunday nearest to 11th 

November. Special services are held at war memorials 

and churches all over Britain. 

A national ceremony takes place at the Cenotaph in 

Whitehall, 

London. The Queen lays the first wreath at the Cenotaph. 

At 11am on each Remembrance Sunday a two minute silence is 

observed at war memorials and other public spaces across the 

UK. 

Remembrance Day is also known as Poppy Day, because it is a 

tradition to wear an artificial poppy on this day. 

 
 

Don’t forget! Greenwich Contest – November 24th 2016. 

Learn English – learn the world! 

«AROUND ENGLISH»  

 





 


WINTER 

Days get colder – Snow gets whiter – 

Lights get brighter – Sweaters get bigger – 

Books get thicker – Blankets get larger – 

Chimneys get hotter – Hearts get closer… 

And winter brings a lot of fun! 

 

The holiday that most people look forward to each and every year is Christmas. 

Christmas is the biggest and most important holiday of the year for Christians and for most people in 

general. There are many things to do during the Christmas season, like shopping and preparing for the 

holiday's arrival. Christmas brings many Christmas wishes, a lot of excitement, and a new year to follow.   

 The word Christmas originates from the words Christ's Mass (which means 'Christian Mass'). 

 In A.D. 350, Pope Julius I, bishop of Rome, proclaimed December 25 the official celebration date for 

the birthday of Christ. 

 The traditional three colors of Christmas are green, red, and gold. Green has long been a symbol of 

life and rebirth; red symbolizes the blood of Christ, and gold represents light as well as wealth and 

royalty. 

 Giving presents at Christmas symbolizes the gifts given to baby Jesus by the three wise men. 

 Santa Claus comes from St. Nicholas, a Christian bishop living in (what is now) Turkey in the 4th 

century AD.  

  

 Though Santa Claus has worn blue and white and green in 

the past, his traditional red suit came from a 1930s 

advertisement by Coca Cola. 

 The first printed reference to a Christmas tree was in 1531 

in Germany. Christmas trees were first decorated with foods 

such as apples, nuts and dates. 

 The first Christmas card was created on the instructions of 

Sir Henry Cole and British illustrator John C. Horsley 

designed the first Christmas card in 1843. 

 “Silent Night” is the most recorded Christmas song in 

history, with over 733 different versions copyrighted since 1978. But “White Christmas” is the best-

selling song of all time.  

 The song “Jingle Bells” was written by James Pierpont in 1857.  It 

was originally called “One Horse Open Sleigh” and was made for 

Thanksgiving. 

 Christmas lights were invented in 1882 by Edward Johnson. 

 Christmas wasn’t declared an official holiday in the United States 

until June 26, 1870 

 

Christmas only happens once every year, so take the time to say 

everyone that you see              

 

"Merry Christmas and Happy New Year!"  

 

 

Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов

 







ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
 

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 листопада – День української писемності та мови 







 







ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ… 

 
1 листопада – щорічно Всесвітній день вегана (вегетаріанця, людини, яка не вживає м’яса). Крім того, це 

свято відзначають люди, які не носять одяг, виготовлений за рахунок матеріалів тваринного походження. 

Це, зокрема, шкіра, хутро, вовна, шовк та інше. Також члени цієї організації не купують товари, які 

тестувалися на тваринах. В основі життя веганів — бажання припинити вбивство тварин заради потреб 

людей. Свято веганів має такий же лейтмотив. День працівника соціальної сфери України.  

2 – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Засновано Київський 

університет імені Тараса Шевченка.  

3 – День інженерних війск України. День ракетних сил і 

артилерії України.  

4 - День залізничника України. Запатентований перший 

касовий апарат. Касовий апарат використовується при 

розрахунках за продані товари та виконані послуги. Основне 

завдання касового апарату - фіксувати на папері (касовому чеку) 

угоду купівлі-продажу. 

 5 - В Україні з'явився перший тролейбус.  

 6 - Міжнародний день запобігання експлуатації 

навколишнього середовища під час війни та збройних 

конфліктів. Київ звільнено від гітлерівських окупаційних військ. Столицю України гітлерівські війська 

захопили 26 вересня 1941 року. І тільки 6 листопада 1943 року після довготривалих боїв місто Київ був 

повністю звільнений від окупантів. Початок телебачення в Україні 5-7 листопада 1951 року почав 

працювати Київський професійний телевізійний центр. Демонструвалися стрічки «Алітет йде в гори» і 

«Велика заграва», а 7-го відбулася «жива» телетрансляція параду й демонстрації, що проходили на 

Хрещатику. В Україні запущена перша лінія метро. Ця подія відбулася в Києві. П`ятикілометрова 

дільниця Святошино-Броварської лінії з`єднала станції «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», 

«Арсенальна» та «Дніпро».  

7 - Всесвітній день чоловіків. 

 8 - Міжнародний день КВК. Всесвітній день містобудування (Всесвітній день урбанізму). 

Міжнародний день радіології. Були відкриті «рентгенівські промені»  

 9 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. День української 

писемності та мови. День антиядерних акцій. День вшанування пам'яті Преподобного Нестора-

Літописця.  

10 - Всесвітній день науки. Всесвітній день молоді. Міжнародний день бухгалтерії (День бухгалтера). 

Катерина II скасувала гетьманство.  

11 - Міжнародний день енергозбереження. З'явився перший комп'ютерний вірус.  

12 - Всесвітній день юзабіліті. Всесвітній день якості. Всесвітній день боротьби з пневмонією. В 

Україні введені купоно-карбованці.  

13 - Міжнародний день сліпих. Була проголошена ЗУНР. В цей день 1918 року з`явився закон про 

самостійність українських земель, що раніше входили під юрисдикцію Автро-Угорщини.  

14 - Всесвітній день боротьби з діабетом. Міжнародний день логопеда. Засновано Українську 

Академію наук. Українську Академію наук об'єднала вчених різного профілю, а першим її президентом 

став Володимир Іванович Вернадський - природодослідник, громадський діяч.  

15 - День працівників сільського господарства в Україні. День вторинної переробки. Всесвітній день 

пам'яті жертв дорожньо-транспортних аварій  

16 – День морської піхоти в Україні. Міжнародний день толерантності. День працівників радіо, 

телебачення та зв'язку України  

17 - Міжнародний день студента. Міжнародний день відмови від куріння. День боротьби за свободу і 

демократію. Всесвітній день недоношених дітей.  

18 - День народження Міккі Мауса. 18 листопада щорічно 

відзначається День народження Міккі Мауса - на честь річниці 

виходу в світ 1928 року мультфільму «Пароходик Віллі». День 

народження Діда Мороза. 

19 - День працівників гідрометеорологічної служби України. 

День склороба в Україні. Всесвітній день туалету.  

20 – Всесвітній день дитини. День працівників сільського 

господарства в Україні. Всесвітній день пам’ятві жертв 

дорожньо-транспортних аварій. Проголошена Українська 

народна республіка (УНР). 20 листопада 1917 року Центральна 







Рада прийняла ІІІ Універсал, проголосивши створення 

Української Народної Республіки.  

21 - Собор архистратига Михаїла. День Гідності та 

Свободи. Всесвітній день телебачення. Всесвітній день 

вітань. Початок Євромайдану. 2013 року в центрі Києва 

відбулася перша мирна акція протесту проти призупинення 

процесу євроінтеграції України урядом В.Януковича. Як 

виявилося - це був перший день Революції гідності яка 

назавжди змінила Україну. 

 22 - Почалася Помаранчева революція.  

23 - Міжнародний день боротьби з безкарністю. 

З'явилася праця Чарльза Дарвіна «Походження видів»  

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Весвітній день відмови від 

покупок. 

26 – День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Всесвітній день інформації. День святителя Івана 

Золотоустого. 

28 - Початок Різдвяного Посту (Пилипівки).  

30 - Міжнародний день захисту інформації. День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних 

Сил України. День святого Андрія. Перший силовий розгін Євромайдану «Беркутом». 

*********************** 
1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (щорічно). День працівників прокуратури України (щорічно). 

Всеукраїнський референдум про незалежність України (24 роки тому). На референдум було винесено 

одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». У референдумі взяли 

участь 84,18% населення України. З них 90,32% проголосувала «За». 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства (щорічно). День 2D-художників (щорічно). Це 

свято відзначають дизайнери двомірної комп'ютерної графіки.  

3 - Міжнародний день інвалідів (щорічно). 

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці (щорічно). У православ'ї це свято входить до числа 

дванадцяти найбільш важливих після Великодня. День святої Варвари (щорічно). 

5 - Міжнародний день волонтерів (щорічно). День працівників статистики України (щорічно). 

6 - День Збройних Сил України (щорічно).  Хан Батий захопив Київ та вирізав жителів міста. 

7 - День місцевого самоврядування в Україні. Міжнародний день цивільної авіації (щорічно). 

Національний день пам'яті в США - річниця нападу на Перл-Харбор. Ця пам'ятна дата присвячена 

подіям 7 грудня 1941 року, коли японська авіація атакувала базу США в Перл-Харбор. 

8 - Свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії (щорічно). Підписана Біловезька угода: розпад 

СРСР, утворення СНД. Біловезька угода — документ, підписаний 7-8 грудня 1991 року Президентом 

України Леонідом Кравчуком, Президентом Московії Борисом Єльциним та Головою Верховної Ради 

Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій Пущі під Брестом (Білорусь), яким 

оголошено розпуск Союзу РСР і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). У Львові засноване 

товариство «Просвіта» (147 років тому).  

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (щорічно). Чоловік, що запропонував відзначати цей день, 

— Ханс Кореллі — закликав приєднатися до антикорупційного руху представників понад ста країн. 

Підписана ними конвенція стала важливим інструментом у цьому процесі. Серед країн, які першими 

ратифікували цей документ, була й Україна. Сьогодні в нашій країні відзначається один з найвищих рівнів 

корупції в світі. 

10 - Міжнародний день прав людини (щорічно). Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні 

Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка 

стала першим міжнародним документом, в якому були 

чітко сформульовані положення про права людини. 

Всесвітній день футболу (щорічно).  Міжнародний день 

прав тварин. День вручення Нобелівської премії. 

11 - Міжнародний день танго (щорічно). Поява цього 

свята пов'язана з днем народження «короля танго» Карлоса 

Гарделя - відомого аргентинського співака й актора. Він 

з'явився на світ саме цього дня в 1887 році. Кульмінацією 

всього танцю є пауза, під час якої партнери завмирають в 

обіймах, ведучи безмовний діалог у незримій напрузі. 

Міжнародний день гір (щорічно). День благодійності в 

Україні.  
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12 - День Сухопутних військ України (щорічно). У Києві вийшов перший короткий нарис історії 

України.  

13 – День святої Люції (щорічно) — свято на честь мучениці 3 століття нашої ери. Про цей день говорили, 

що після нього ночі зменшуються, оскільки за часів юліанського календаря саме 13 грудня наставав день 

зимового сонцестояння. Зараз Люція вважається покровителькою світла. Її ж називають цілителькою від 

всіх хвороб зору. Легенда свідчить про те, що в самої Люції були дуже гарні очі, але вона власноручно 

виколола їх, щоб не вводити в спокусу якогось юнака. Андрія. 13 грудня 2004 р. у Парижі під час 

урочистої церемонії нагородження кращого футболіста Європи «Золотий м’яч» отримав форвард 

італійського клубу «Мілан» та збірної України Андрій Шевченко. 

14 - День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (щорічно). Гетьман Скоропадський 

зрікся влади 14 грудня 1918 р., передав управління країною Раді Народних Міністрів, а сам виїхав до 

Німеччини. 

15 - День працівників суду України (щорічно). Міжнародний день чаю. Остаточно припинила роботу 

Чорнобильська АЕС (16 р. тому) 

17 – Варвари. Катерини. День працівника державної виконавчої служби України (щорічно). 

18 - Міжнародний день мігранта (щорічно). Почалося звільнення України від німецьких окупантів. 18 

грудня 1942 року взяттям Радянськими військами села Півнівка 

в Луганській області розпочалося звільнення України від 

гітлерівських окупантів. 

19 - День святого Миколая. День адвокатури України 

(щорічно). Міжнародний день допомоги бідним (щорічно). 

20 - Міжнародний день солідарності людей. Цей день — 

нагадування про масову бідність, яка панує в багатьох країнах, 

про глобальні проблеми навколишнього середовища, проблеми 

рабства і поширення смертельно небезпечних захворювань. 

21 - 1988 найпотужніший літак у світі український АН-225 

«Мрія» здійснив свій перший випробувальний політ. 

Розробки цієї моделі почалися в Авіаційному науково-

технічному комплексі ім. О. К. Антонова в Києві ще в 1983 році. 

Офіційно утворено СНД. 1991 року керівники 11 колишніх радянських республік підписали Декларацію 

про утворення Співдружності Незалежних Держав зі столицею в Мінську чим остаточно була завершена 

ера Радянського союзу. 

22 - Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці (щорічно). День енергетика в Україні. День працівників 

дипломатичної служби України (щорічно). 

23 - Всесвітній день сноуборду (щорічно). День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку 

(щорічно). Відбувся перший політ бомбардувальника "Ілля Муромець", сконструйованого Ігорем 

Сікорським. Засноване Літературне товариство імені Тараса Шевченка 

24 - Святвечір у католиків (щорічно). Ханука. День працівників архівних установ України. АН-124 

"Руслан" вперше піднявся в небо. 
25 - Католицьке Різдво. У Києві запущено перший радянський комп’ютер (64 р. тому). 

26 - День святого Стефана (День подарунків). На півдні Азії сталося гігантське цунамі. В результаті 

найсмертоноснішого землетрусу в сучасній історії, що сталося в Індійському океані, утворилися величезні 

хвилі, які вбили приблизно 300 тис. людей на південних узбережжях Азії. 

28 - Міжнародний день кіно - свято на честь першого сеансу сінематографу, який відбувся в Парижі в 

1895 році. В Україні ж відзначають День українського кіно - у другу суботу вересня. День святих 

Невинних Немовлят Вифлеємських. Християни шанують святих немовлят як мучеників, вважаючи, що 

всякий, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розглядатися як мученик... В США запатентована 

перша жувальна гумка 

Все починається з жувальної основи — речовини, яка 

дозволяє жувати гумку. Раніше основа  
29 - День інформаційно-медійних структур Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України. Страту в 

Україні визнали неконституційною 

30 - У Києві надрукували першу книгу - "Часослов" 

1616р. Її випустила друкарня Києво-Печерькой лаври, яку 

заснували роком раніше. Керував Лаврою в той час 

архімандрит Єлисей Плетенецький. Було утворено СРСР (94 

р. тому)  

31 - Переддень Нового року.          Рубрику веде Т.Г. Середа 







 

 

Минулого випуску ми почали знайомити вас, дорогі наші читачі, із 

тонкощами вживання чаю, адже жовтень після прохолодної осінньої 

прогулянки закликає зігрітися! Тож ми розповіли, як правильно заварювати 

чай, із чим він смакує, які корисні властивості в собі приховує це запашне 

листя… Сьогодні продовжуємо «чаювати»!!! І дізнаємося, які існують 

різновиди цього цілющого напою! А також поділимося кількома незвичними 

рецептами приготування чаю! Отож, теплого затишного вам чаювання!.. 

РІЗНОВИДИ ЦІЛЮЩОГО НАПОЮ 

Білий чай, на відміну від чорного, заварюється м’якою і не дуже гарячою водою (50-70 градусів за 

Цельсіє). Оскільки він має особливу концентрацію ефірних олій, що додають йому вишуканого аромату, 

заварювання окропом уб’є ці чудові запахи. Час заварювання гранично короткий, зазвичай не більше 5 

хвилин. 

Зелений чай заварювати рекомендують гарячою водою (60-90 градусів за Цельсієм) протягом 1-3 

хвилин (деякі сорти як виняток заварюють довше). Після заварювання чайний настій може мати колір від 

ясно-зеленого або золотистого до досить темного і насиченого зеленого чи жовто-зеленого. Хороший 

зелений чай обов’язково має яскравий ароматичний букет, у якому переважають квіткові, цитрусові і 

«трав’янисті» ароматичні відтінки. 

Улун – червоний чай. Заварювання улунів – вельми делікатний процес, тут усе залежить від сорту 

улуна, точніше від ступеня його ферментації. Якщо улун слабо ферментований, наприклад близько 20-30%, 

як китайський сорт «Залізна Гуань Інь», то умови його приготування такі самі, як заварювання зеленого 

чаю: залити гарячою водою, але не окропом, час заварювання – 1-3 хвилини. Після заварювання якісний 

улун має специфічні характеристики, що не дозволяють сплутати його з іншими видами чаю. Найбільш 

якісні улуни мають виражений багатий квітковий аромат і чудовий персиковий присмак. 

Жовтий і синій. Цей чай заварюється практично як зелений – водою температури 60-70 градусів і 

недовго настоюють (не більше 3 хв.). у них м’який смак, але дуже сильний і витончений аромат. 

Пуер – окремий вид червоного чаю. Це надзвичайно крупнолистковий чай із характерним присмаком. 

Готові чаїнки великі, темно-коричневого (бурого), іноді майже чорного кольору, жорсткі, з відчутним 

«димном» запахом. Пуер заварюють гарячою водою (90-95 градусів) і настоюють 3-5 хв. Колір готового 

чаю дуже темний, горіхового або червоно-коричневого відтінку. Напій має виражений специфічний 

«земляний» аромат, а також характерний солодкуватий присмак і післясмак. На сході пуер відомий як ліки 

при захворюванні травної  системи, і багато китайців вживає цей напій саме в цій якості. 

Чорний чай. І, нарешті, найбільш звичний для нас чорний чай. Його заварювання проводиться дуже 

гарячою водою (90-100 градусів), і чай настоюють від 2 до 5-6 хвилин. Чим більший чайний листок, тим 

більше часу потрібно для заварювання чаю. А чим чайний листок дрібніший, тим більша поверхня його 

зіткнення з водою і тим швидше він заварюється. Чай у пакетиках заварюється швидше тому, що там дуже 

дрібний чай. Чайник або чашку слід заздалегідь нагріти. Необхідно виходити з розрахунку одна чайна 

ложка (1 пакетик) на чашку плюс додаткова чайна ложка на чайник. Заварювати чорний чай усе ж таки 

бажано в чайнику або навіть у двох. У останньому випадку після того, як чай настоюватиметься в одному з 

чайників, його переливають у заздалегідь нагрітий другий чайник. Ця процедура називається «перегнати 

чай» і служить для того, щоб посилити аромат напою. Готовий чай має широке різноманіття колірних (від 

світлого золотисто-рожевого до яскравого малиново-червоного або червоно-коричневого), смакових і 

ароматичних відтінків. 

РЕЦЕПТИ 
Чай із травами по-англійськи. 3-4 шматочки 

кориці, 5-7 пуп’янків гвоздики, 1-2 ч. л. тертої 

цедри лимона залити склянкою свіжозавареного 

чаю. Дати настоятися 3-5 хв., додати цукор на 

смак. 

Високогірний чай по-шотландськи. 1 ч. ложку 

чаю залити склянкою киплячого молока, яєчний 

жовток збивати з 2 ч. ложками меду і до нього 

доливається заварений у молоці чай. 

Чай по-голландськи. Заварити 1 ч. ложку чаю 

100 мл окропу, процідити. Додати 100 мл какао 

без молока і 2 ст. л. апельсинового соку, все 

збити. Перед подачею посипати тертим 

шоколадом. 

Оздоровчий чай. Міцним гарячим чаєм, 

завареним із розрахунку 2 ч. л. на порцію, залити 

листя м’яти і цедру одного лимона. Охолоджений 

коктейль процідити. Подавати з льодом і 

листочками м’яти. Цукор не додавати. 

Холодний чай з обліпихи. Листя обліпихи і 

траву м’яти залити окропом, залишити 

настоятися 5-6 годин, процідити, додати меду.  

Після цього охолодити. Подавати з кубиками 

харчового льоду як приємний освіжаючий і 

тонізуючий напій.До чаювання звала  Т.Г.Середа 

ЧАЙ ДЛЯ «ЧАЙНИКІВ» 







ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

 
ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ З ВІРУСОМ ГРИПУ 
   Навколо нас у зовнішньому середовищі знаходиться 

безліч невидимих для ока маленьких живих істот. Їх 

можна побачити лише за допомогою спеціальних 

приладів – мікроскопів, які у тисячі та мільйони разів 

збільшують зображення. Збудники грипу вчені та 

лікарі побачили під дуже сильним електронним 

мікроскопом і назвали вірусом. Віруси, що викликають 

грип, оселяються в ротовій порожнині та в горлі 

хворого. Коли хворий розмовляє, кашляє або чхає, з 

його рота чи носа вилітають найдрібніші крапельки 

слини і слизу. В них знаходяться віруси грипу. Якщо 

здорова людина разом з повітрям буде вдихати ці капельки, то вона може заразитись і захворіти на грип. 

Запам’ятайте: потрапляння в організм людини хвороботворних мікроорганізмів називається інфекцією, тобто 

зараженням.  

Перші ознаки захворювання на грип: 
 посилення виділення з носа (нежить);  

 ніс закладений, дихання утруднене;  

 кашель;  

 біль у горлі, вухах, охриплість голосу;  

 висока температура, слабкість.  

Правила запобігання захворювання на грип: 
1. Під час кашлю і чхання прикривайте рот і ніс хусточкою. Потрібно знати, що при одноразовому чханні чи 

кашлі утворюється 40 тисяч краплин слини з мікробами, які розповсюджуються на відстань 3-5 метрів. Носова 

хустинка, складена в четверо, затримує 94 % мікробів, що видихаються хворими. 

2. Користуйтесь тільки своєю носовою хусточкою і рушником. 

Запам’ятайте: без носової хустинки йти не маєте права нікуди. 

3. Оберігайте себе від різкого прохолодження. 

4. Промоклий одяг і взуття зніміть із себе якомога швидше. 

5. Частіше провітрюйте кімнату.  

6. Добре споліскуйте склянку загального користування перед тим, як будите пити з неї воду. 

7. Частіше мийте руки з милом. 

8. Намагайтесь не ходити в дім, де є хворі на грип. 

9. Щоранку робіть ранкову гімнастику. 

10.Загартовуйтеся. 

Правила боротьби з грипом: 
1. Якщо доводиться доглядати хворого на грип, то захищайте рот і ніс марлевою пов’язкою, склавши її в 

четверо. 

2. Щоденно кип’ятіть і періть марлеву пов’язку, носові хустинки та рушники хворого, прасуйте їх. 

3. Не користуйтесь для своїх потреб посудом хворого на грип. 

4. Вологе прибирання приміщення здійснюйте 0,5% розчином хлораміну. 

5. Не займайтесь самолікування, дотримуйтесь порад лікаря. 

 

Пам'ятка МОЗ щодо грипу типу A/H1N1 

Клінічні ознаки грипу типу A/H1N1: головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, підвищення температури 

тіла, кашель, нежить, закладання носа, в окремих випадках - блювота і понос. 

Як можна заразитися вірусом грипу типу A/H1N1? Від іншої хворої людини повітряно-краплинним, 

повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час 

розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті (знаходження на відстані близько 2-х метрів).  

Як довго є заразним хворий на грип типу A/H1N1? Інфекційний період (період, коли хворий небезпечний 

для оточуючих) при грипі типу A/H1N1 може бути протягом 7 днів від початку хвороби, але якщо клінічні 

симптоми хвороби зберігаються - то до їх зникнення.  

Як попередити зараження грипом типу A/H1N1? 

 уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; 







 обмежити відвідини місць великого скупчення людей; 

 часто провітрювати приміщення; 

 часто мити руки з милом; 

 прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками; 

 уникати обіймів, поцілунків і рукостискань; 

 прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після 

використання потрібно викинути; 

 якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів. 

 Як запобігти розповсюдженню грипу в дитячих установах? 

 під час епідемічного підйому захворюваності на грип нові діти в дошкільні установи не приймаються; 

 припинити відвідування дитячої установи сторонніми особами; 

 необхідне вологе прибирання приміщень не менше 

двох разів на день; 

 на час епідемії (пандемії) персонал установи повинен 

носити марлеві пов'язки; 

 персонал установи повинен бути щеплений проти 

сезонного або грипу A H1N1 (при наявності вакцини); 

 особам, що були в контакті з дитиною, у якої 

підтверджений діагноз грипу A H1N1, необхідно провести 

курс хіміопрофілактики озельтамівіром. 

Що робити, якщо дитина захворіла на грип?  

 при перших ознаках захворювання дитину необхідно 

покласти у ліжко і викликати лікаря; 

 хворі на грип небезпечні для оточуючих і повинні бути 

негайно ізольовані. Неприпустима їх поява в громадському транспорті, дитячих колективах та інших 

місцях масового перебування людей.  

 хворого необхідно розташувати в окремій кімнаті або огородити ширмою, виділити  йому 

індивідуальний посуд, рушник, предмети особистої гігієни; 

 не допускати контакту хворого із здоровими членами сім'ї, окрім тих, хто доглядає за ним;  

 особа, що доглядає за хворим, повинна носити двошарову марлеву пов'язку або разову маску, яку 

потрібно міняти кожні 4 години. Після кожного контакту з хворим ретельно мити руки з милом;  

 маска повинна бути або одноразовою, яку після зміни викинути в корзину, або багаторазовою, яку після 

прання необхідно ретельно прасувати гарячою праскою;   

 проводити провітрювання приміщення декілька разів на добу;  

 щодня робити вологе прибирання приміщень оселі;  

 повітря в приміщеннях повинне бути достатньої вологості; 

 мати разові носові серветки і корзину для використаних серветок в межах досяжності хворого;  

створити хворій дитині комфортні умови. Вкрай важливим є спокій, постільний режим;  

 якщо у дитини лихоманка, то їй необхідно дати жарознижуючі ліки (препарати парацетамолу або 

ібупрофену), після цього викликати лікаря; 

 до приходу лікаря давати дитині пити багато рідини (сік, негазована вода, морс, компот тощо);  

 не слід займатися самолікуванням. Відповідне лікування хворому призначає тільки лікар!   

Які ознаки захворювання у дитини повинні примусити негайно звернутися за медичною 

допомогою?  

 Прискорене або утруднене дихання.  

 Синюшність навкруги рота, інших шкірних покровів. 

 Поява на тілі дитини крововиливів (навіть дуже 

маленьких) носової кровотечі.  Висока температура 

тіла.  

 Відмова дитини від пиття. 

 Неможливість розбудити дитину або відсутність її 

реакції на звертання. Надмірне збудження дитини або 

поява судом.  

 Поява блювоти, частого рідкого стулу.  

 Скарги дитини на сильний головний біль.  

 Відсутність сечовипускання або сліз під час плачу. 







 

 

 

 

Рубрику веде В.В. Токова 
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