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Дорогі наші читачі!!! 

Ось і почався новий 2016-2017 навчальний рік, сповнений нових звершень і перемог, сподівань 

і перспектив! Ще мимоволі повертаємося в літо з його веселощами і нічогонеробінням, а вже 

впевнено крокуємо осінніми алеями, шурхочучи різнокольоровим листям! Отже, осінь настала!!!  

Тож згадуючи ще недавні серпневі свята і прогулянки, все ще наполегливо адаптуючись до 

навчального процесу, ми підсумовуємо перші надбання і досягнення цієї осені! Віримо, що вона 

буде щедрою на перемоги: і загальнодержавні, і наші, шкільні! 

А ми, кореспонденти шкільної газети «ОРИГІНАЛ», поволі набираючи трудових обертів, 

шукаємо нових «колег по цеху» і запрошуємо творчу і креативну шкільну молодь до активної 

співпраці!  

Також нанизуємо намисто привітань усім серпнево-вересневим іменинникам (все ж таки, 

краще пізніше, ніж ніколи!), «Говоримо українською», англійською… Знайомимо всіх, хто ще не 

знає, зі «Школою майбутнього першокласника», повторюємо правила безпечного життя, 

літературно розвиваємося… Словом, включаємося в активне життя школи! З Богом!!! 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

Шановні батьки, зверніть увагу на документи, необхідні для оформлення 

безкоштовного харчування в їдальні школи 
Звертаємо увагу, що обов’язковими критеріями для надання безоплатних обідів для 

учнів 1-4 класів є: 

 заява батьків на ім’я директора школи; 

для учнів 5-11 класів із родин, які опинилися в складних матеріальних умовах та не 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям», а також із неповних та неблагополучних сімей: 

  заява батьків на ім’я директора школи; 

  довідка про заробітну плату батьків або осіб, які їх замінюють (для родин, які опинилися в 

складних матеріальних умовах та не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також із неповних сімей); 

  акт обстеження матеріально-побутових умов проживання учня, який складає класний керівник 

після відвідування дитини на дому; 

для учнів 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»: 

 заява батьків на ім’я директора школи; 

 довідка, що підтверджує статус малозабезпеченої сім'ї. 

для учнів 5-11 класів із сімей учасників антитерористичної операції: 

 заява батьків на ім’я директора школи;  

 копія посвідчення учасника бойових дій або копія довідки про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України №413 від 20.08.2014, або документа, що підтверджує факт перебування учасника 

антитерористичної операції в районі її проведення в Донецькій та Луганській областях, 

виданий та скріплений печаткою уповноважених органів, зокрема Міністерства оборони 

України (військовими комісаріатами, військовими частинами), Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної 

гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними 

органами, до набуття такими особами статусу учасників бойових дій; 

для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на 

територію м. Черкаси:  

  заява батьків на ім’я директора школи; 

  копія довідки про підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи. 

Відповідні документи Ви маєте подавати соціальному педагогу школи Фесун С. Є. 

АКТУАЛЬНО ПРО ГОЛОВНЕ 





 


 

 

Щиро, від усіх дитячих сердець, вітаємо 
педагогічний колектив нашої чудової школи із 

професійним святом – Днем працівника освіти!!! 

Нехай усім Вам здоровиться і  щастить у 
творчих починаннях! Будьте успішні,  

креативні, усміхнені, натхненні! Нехай Ваша 
робота приносить лише задоволення та 

позитивні емоції! 

А ми,  різні та непередбачувані, часом 
нетерплячі та непосидючі, обіцяємо, що 

сумувати з нами не вийде!!! ))) Ми 
намагатимемося виправдати всі Ваші 

сподівання і прославити школу якомога більшою 

кількістю перемог і досягнень!!!  
Зі святом, любі вчителі!!! 

 

14 ознак того, що Ви дійсно вчитель! 
Ви вчитель, ЯКЩО… 
1. Несете з дому все, що може знадобитися на робочому місці. 

2. Ви приносите у власний будинок силу-силенну непотрібного з точки зору нормальних 

людей, ваших рідних і близьких, які з побоюванням спостерігають за тим,  як невідворотно 

зростає гора макулатури у Вашій квартирі. 

3. Ваша сім’я принесена в жертву освіті, вона теж працює з Вами, хоч і не числиться у штаті. 

Працюють, тихо жаліючи Вас, а інші -  проклинаючи школу. 

4. Участь Вашої дитини – чекати. Біля кабінету, учительської, будинку… чекати терпляче і 

мовчки. 

5. Люди, далекі від освіти, не розуміють, коли Ви говорите про своїх 30 дітей і 45 батьків. 

6. Кожна неформальна зустріч з колегами неминуче переростає в міні-педраду, незважаючи на 

те, що Ви весь час присягаєтесь про школу не говорити. 

7. Чужих грошей у вашій сумочці завжди більше, ніж своїх (неактуально! На жаль,  не через 

підвищення заробітної плати!) 

8. Ви схоплюєтеся серед ночі, щоб записати чергову геніальну ідею до завтрашнього уроку. 

9. Ваш будинок вже «задихається» від вазочок та інших не настільки важливих дрібничок, 

викинути які Вам не дозволяє совість – подарунки ж! 

10. З Вами вітається половина району і ця половина оцінює – як Ви, де Ви і з ким Ви? 

11. Ви вмієте фарбувати, клеїти, забивати цвяхи, лагодити меблі, працювати до ранку, 

умовляти, прощати, ходити на роботу хворим і «входити в чиєсь становище». 

12. Ви не вмієте: повноцінно відпочивати, говорити «ні» адміністрації, проходити повз 

книжкові прилавки. 

13. У Вашому житті у п’ять разів більше приводів для святкування, ніж у інших, - початок 

навчального року, початок семестру, початок чверті, кінець і того, й іншого. 

14. Ви ніяк не можете визначитися зі статусом 1 вересня – приймати Вам вітання або 

співчуття…))) 

 
 

 

 

 

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!!! 

ВІТАЄМО ЛЮБИХ ВЧИТЕЛІВ!!! 

http://school7.ck.ua/




 


 

 

Ремонти 

скінчилися і 

школа готова 

до нового 

навчального 

року. Але 

протягом 

усього літа 

велася 

кропітка 

робота по 

підготовці школи до роботи. У навчальних кабінетах, 

де закріплені класи, ремонтні роботи проводили батьки 

та класні керівники, за що адміністрація школи 

висловлює їм щиру вдячність. А от у всіх інших 

кабінетах та приміщеннях цю роботу проводив 

обслуговуючий персонал школи. Так, спільними 

зусиллями було відремонтовано безліч кабінетів, серед 

яких  2 кабінети інформатики, у яких замінено 

шпалери, покриття на підлозі та оновлено меблі, 

кардинально змінено приміщення учительської, 

оновлено спальню вихованців групи продовженого дня. 

Також цього літа було замінено вікна у початковій 

школі, спортивних залах, у актовій залі та в кабінеті 

інформатики на пластикові. Сподіваємося, що восени 

таких змін відчує і приміщення старшої школи, а саме 

його фасадна частина. Також було замінено вхідні двері 

до спортивної та актової зали, зроблено косметичний 

ремонт в кабінеті заступника директора з навчально-

виховної роботи (початкова школа). Крім цього, було 

пофарбовано підлогу, східці, спортивний зал та багато 

інших кабінетів загалом по школі. 

Адміністрація висловлює щиру вдячність нашому 

обслуговуючому персоналу школи на чолі з завгоспом 

Валентиною Василівною Отземок. Зиче їм міцного 

здоров’я, натхнення та з новими силами продовжувати 

свою роботу у 2016-2017н.р., а всім іншим учасникам 

навчально-виховного процесу берегти зроблене за літо, 

адже ця колосальна робота проводилась для вашого 

комфортного перебування у школі.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 





 


Перший дзвінок покликав на урок… 
Ось і скінчилося таке довгождане, але 

швидкоплинне літо…. Першовересневий дзвоник 

знову покликав своїх учнів сісти за шкільні парти і 

продовжити навчання у стінах рідної школи, для 

когось такої рідної, а для декого зовсім ще 

невідомої. 
Цього року до школи повернувся двадцять один 

випускник дев’ятих класів, які виявили бажання 

продовжити навчання у школі. Також вперше 

переступили поріг школи 48 учнів перших класів. 

Для них сьогодні вперше пролунав шкільний дзвінок 

і вони вперше переступили поріг своїх класних кімнат. Востаннє на святковій першовересневій 

лінійці зі щирою посмішкою стояли випускники 11-М класу, їх цього року двадцять п’ять, а вже 

наприкінці травня із сумом у очах вони розпрощаються зі своєю рідною школою і підуть 

здобувати вищу освіту у омріяних навчальних закладах… 

Святкова лінійка пройшла у патріотичному дусі, згадувалась і 25-річниця Незалежності 

України, співали патріотичних пісень, танцювали український танок, згадали усіх тих, хто захищає 

нашу державу на сході України. До слова було запрошено першокласників та випускників школи. 

З вітальним словом виступив директор Середа Юрій Васильович, який побажав учням, вчителям 

та батькам успіхів у новому навчальному році. Висловив слова вдячності всім учасникам 

навчально-виховного процесу за якісно проведені ремонтні робота та подякував технічним 

працівникам школи за гарну підготовку школи до нового навчального року. На святі також були 

присутні гості: депутат Черкаської міської ради Бінусов Михайло Маркович та вчитель-ветеран 

війни Безус Анастасія Йосипівна. Пролунав перший дзвінок, який цього року давали учениця 1-А 

класу Зосімова-Озіран Алєвтіна та учень 11-М класу Цюпа Богдан, після чого усі учні вирушили 

на перший у цьому навчальному році урок. А вже наступного дня були проведені уроки згідно 

розкладу, який старанно готували заступники директора з навчально-виховної роботи Фесак 

Людмила Миколаївна та Вент Ірина Геліївна. Тож ще раз вітаємо усіх з початком нового 

навчального року! Бажаємо усім здоров’я, успіхів та гарних здобутків! 

 

Олімпійський тиждень відбувся! 
На початку вересня протягом цілого тижня у школі 

проходили Малі шкільні олімпійські ігри. Під час 

тижня  були проведені спортивні змагання з легкої 

атлетики, міні-футболу та шахово-шашковий турнір. 
В легкій атлетиці змагались діти у своїй віковій 

групі, окремо хлопчики і дівчатка. 18 осіб вибороли 

перемогу в бігові на 60 м та стрибках у довжину з 

місця із найкращими результатами. У змаганнях із 

міні-футболу йшла боротьба за вихід у півфінали і 

фінал. В результаті у фінальних іграх четверте місце 

посіла збірна хлопців 5-А класу, третє – збірна юнаків 11-М класу, друге – збірна хлопців 7-А 

класу і переможцями турніру стала команда хлопців 9-А класу. На підсумковій лінійці переможці 

були нагороджені грамотами і перехідним кубком. 
Відбулася хода олімпійців, де діти взяли участь і продемонстрували свої здобутки (медалі, 

кубки тощо) з різноманітних видів спорту. 
На лінійку-закриття було запрошено Сіднея Станіслава Олександровича, майстра спорту з 

баскетболу, викладача Інституту Пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, підполковника, 

тренера збірної команди школи з баскетболу (дівчатка), яка влітку цього року посіла 3 місце у 21-

му Міжнародному турнірі з баскетболу в м. Одеса, присвяченому пам’яті І.Я. Кесельмана. 





 


    Посвята в першокласники 1-А класу 
  Вже стало доброю традицією в школі у вересні 

щороку проводити «Посвяту в першокласники». 
Ось і цьогорічні першачки 1-А класу офіційно 

стали школярами. На святі першокласники грали в 

ігри, давали відповіді на запитання вікторини, взяли 

участь у різноманітних конкурсах, декламували 

вірші та виконували пісні. А ще дали обіцянку, що 

будуть 

сумлінно вчитися, любити школу, поважати вчителів. 

Вчитель Віра Василівна Кудря та батьки побажали дітям 

сміливо вивчати світ науки, дружити з книгами, навчатися 

рідної мови та любити свій рідний край. 

 

                  Тиждень безпеки руху! 
У рамках проведення тижня безпеки руху представники 

Головного управління поліції провели бесіду з учнями 6-Б 

та 7-Б класів із метою попередження дитячого травматизму 

та насилля, нагадали про правила дорожнього руху та 

відповідальність, які несуть підлітки при скоєнні злочину. 
 

ШАНОВНІ ДІТИ, БАТЬКИ ТА ВЧИТЕЛІ! 
З 20 вересня  до 20 жовтня у школі проводиться благодійна 

акція від Червоного Хреста  „Дари осені”. 
Оголошується збір консервації, продуктів харчування, одягу 

б/к, канцтоварів. Зібрані речі та продукти будуть передані 

малозабезпеченим та нужденним людям. Запрошуємо взяти 

активну участь в акції. 
Принесені речі здавати соціальному педагогу школи – Фесун 

Світлані Євгенівні (кабінет розташований на 2 поверсі початкової школи). 

 

Мотузковий тренінг 11-М класу 
Креативний тренінг розвитку навичок 

командної взаємодії «Мотузковий тренінг», як це 

відбувалося… 
Нещодавно в учнів 11-М класу  відбувся 

креативний тренінг розвитку навичок командної 

взаємодії «Мотузковий тренінг». У ньому взяли 

участь учні 11-М класу, їх батьки та вчителі. 
Основною його метою було підвищення 

ефективності взаємодії дітей в команді, їх 

духовного та емоційного згуртування. 
Під час виконання вправ учні потрапляли в різні 

несподівані ситуації, хвилюючі пригоди й інші 

моменти, які вони переживали разом із колективом. Учасники тренінгу спільними зусиллями 

розробляли стратегію вирішення тієї чи іншої проблеми, аналізували свої помилки та вчилися 

згладжувати гострі кути, що перешкоджали їх продуктивній діяльності. 
Даний тренінг дозволив учасникам накопичити досвід командної взаємодії, отримати позитивні 

емоції, вміння розуміти іншу людину, зарядитися атмосферою творчого пошуку, самовираження, 





 


подолання себе, а також отримати впевненість у власних силах, домагатися максимального 

результату. 
Нагородою за гарно виконані завдання стало пригощання батьками учнів польовою кашею – 

кулішем. 
Учні та батьки 11-М класу висловлюють подяку за професійно проведений тренінг Фесун 

Світлані Євгенівні (соціальному педагогу школи) та її помічникам: Стукало Наталії Анатоліївні 

(педагогу-організатору) та Українець Інні Костянтинівні (заступнику директора з виховної 

роботи). 

 

Бюро знахідок 

Шановні батьки, любі діти!!! 
Цього навчального року активно розпочинає працювати 

рубрика шкільного сайту «Бюро знахідок».  
З вересня місяця до шкільної приймальні було принесено 

безліч загублених речей, певну кількість вже забрали, а ось 

деякі ще залишились і чекають на свого господаря. Просимо 

уважно слідкувати за альбомом на шкільному сайті та 

у спільноті Вконтакті. Можливо, ви допоможете знайти 

господаря загубленим речам або відшукати там свої речі чи речі своєї малечі. 
Забрати загублене (те, що є на сайті) ви зможете у приймальні директора. 

За матеріалами шкільного сайту 
 

 

 

 

Дорогі наші творчі  та креативні вихованці! Цей навчальний рік кореспондентська група 

шкільної газети «ОРИГІНАЛ» розпочинає у значно меншому складі – ми «випустили» у світ 

широкий троє вихованців-випускників! Тож тепер активно шукаємо нову зміну амбітних 

журналістів!!! 

Запрошуємо спробувати силу пера усіх тих, хто мріє стати журналістом, хто любить 

«гостро» висловлювати власні міркування і навіть тих, хто лише бажає навчитися 

правильно будувати власні думки у зв’язні тексти.  

Основні вимоги: старанність,  комунікабельність, бажання працювати і креативно 

підходити до справи, елементарні базові  знання з української мови відповідно до свого віку і 

бажання вчитися!!! Усьому іншому навчимо!!! ))) 

Майбутнім претендентам пропонуємо спробувати себе у відбірковому конкурсі! Завдання 

два!!! 

1. Написати статтю-роздум (висловлюючи ВЛАСНІ міркування!) з теми «Країна, у якій я 

буду жити завтра». 

2. Написати нарис, переформатувавши будь-яке інтерв’ю з періодичного видання (до 

власної роботи додати текст першоджерела, тобто власне інтерв’ю). 

Роботи приймаються до 20 жовтня 2016 року. На всі питання готова 

відповісти педагог-організатор школи Наталія Анатоліївна Стукало! 
 

 

 

 

 

 

 УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

УВАГА!!! 

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

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

УВАГА! КОНКУРС!!! 


https://vk.com/album-60915649_236712999
https://www.facebook.com/school7.cherkassy
https://vk.com/club60915649




 


 

 

 

    Сьогоднішня наша зустріч надзвичайно приємна! Ми в гостях у Людмили Петрівни 

Правдюк, вчителя початкових класів, відповідальної особи за «Школу майбутнього 

першокласника». Ну і просто чарівної і тендітної Жінки… 

 

 Доброго дня, Людмило Петрівно! Найперше 

вітаємо вас із початком навчального року! 

Нехай для Вас і для дітей, яких навчаєте, він 

буде щедрим на успіхи, перемоги і гарний 

настрій!!! 

 Доброго дня, дякую! Думаю, цей рік промайне 

непомітно і за собою залишить тільки яскраві та 

гарні враження! 

 А тепер до справи! Отож сьогодні ми хочемо 

поспілкуватися з Вами насамперед як із 

керівником «Школи майбутнього 

першокласника»! (Для довідки нашим читачам 

– при нашій школі щороку працює «Школа 

майбутнього першокласника», яка готує діток, 

які ще ходять в садочок до майбутнього 

шкільного життя). Людмило Петрівно, 

розкажіть, будь ласка, які навички і вміння дає 

така школа… 

 «Школа майбутнього першокласника» готує дітей 

до школи, даючи їм базові знання та навички. І, 

звичайно ж, готує тендітну ручку дитини до 

письма. 

 Коли така школа розпочинає свою роботу цього навчального року? І який графік 

проведення занять? 

 Цього року «Школа майбутнього першокласника» розпочала свою роботу 17 вересня. 

Графік проведення занять у нас такий: щосуботи працює 2 групки дітей. Перша група 

розпочинає роботу о 9:30, а друга – з 10:30. 

 Які предмети викладаються для діток? 

 Викладаються предмети: навчання грамоти, елементи математики та логіки, людина у світі, 

англійська мова. 

 Хто проводить заняття: тільки Ви чи й інші вчителі? 

 В основному заняття провожу я, але англійську мову викладає вчитель англійської мови 

Щербатюк Леся Анатоліївна. Буватимуть також учителі, які в подальшому працюватимуть 

з дітками вже у першому класі. Це Колосова Антоніна Іванівна та Ділягіна Раїса Олегівна. 

 Яку базову підготовку мають попередньо отримати діти, аби потрапити на Ваші 

заняття? 

 Ніякої базової підготовки не потрібно мати. Тільки бажання батьків та дитини йти до 

школи! 

 Наскільки готова дитина, пройшовши курси «Школи майбутнього першокласника», 

вже власне до школи справжньої, до 1 класу? 

 Дитина практично готова йти до 1 класу, тому що всі ці базові елементи даються в першому 

класі, але більш розширено. 

 Чи завжди всі дітки, які ходили на курси, приходять до нас у 1 клас? 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО…  





 


 99% дітей, які ходили до «Школи майбутнього першокласника», приходять навчатися до 

нас у 1 клас. 

 Скільки дітей зазвичай ходить на заняття за списком? 

 Кожного року по-різному. Десь від 30 до 40 діток. 

 Чи можна потрапити у 1 клас нашої школи, не відвідавши ці курси? 

 Звичайно. Тому що курсів для підготовки є багато різноманітних…  

 За якими програмами навчаються діти у «Школі майбутнього першокласника»? Ким 

вони затверджені? 

 Програма у нас називається «Впевнений старт» і затверджена вона Міністерством освіти і 

науки України. 

 Як і де записатися на підготовчі заняття в нашу школу? Де можна отримати більш 

детальну та індивідуальну інформацію щодо таких занять? 

 Записатися можна у мене, тобто вчителя, який проводить заняття, -  Правдюк Людмили 

Петрівни! І в мене ж можна отримати більш детальну та індивідуальну інформацію 

стосовно занять.  

 А тепер трошки поговоримо про вас, Людмило Петрівно…. Скільки років працюєте в 

освіті? Починали також у нашій школі?  

 В освіті працюю вже 23-ій рік. Починала працювати я не в нашій школі, я взагалі не з 

Черкас родом. 

 Щороку маєте переможців свого класу на різних конкурсах і змаганнях? Коли готуєте 

дітей: на уроках з усіма чи ще й додатково після уроків? 

 Ну не щороку, адже першокласники не мають змоги брати участь у конкурсах. А так 

звичайно маємо переможців і в конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, і в 

математичному конкурсі «Кенгуру»,  україномовному – «Патріот». Готуємося ми і на 

уроках, і додатково після них. 

 Чи подобається Ваша робота? У чому її складність і що найлегше, найприємніше? 

 Звичайно подобається! Якби не подобалася, то я б тут навряд чи б працювала 

(посміхається). Складність у тому, що багато діток і в кожного свої здібності, свій 

характер, своє бажання йти в школу. А найприємніше:  кожного дня і щороку відкривати 

щось нове, накопичувати багато вражень, найчастіше хороших. Від того отримуєш море 

позитиву! Тому що дітки маленькі ще, смішні, особливо на курсах. ))) 

 Скільки років ведете «Школу майбутнього першокласника»? 

 «»Школу майбутнього першокласника»  веду вже 18 років! 

 Із дітками якого класу працюєте зараз? Розкажіть трішки про свій клас… 

 Зараз у мене 2-А клас! Клас великий - 38 діток, тому працювати складно. Вони ще маленькі, 

кожному треба якомога більше уваги, а її не завжди виходить приділяти достатньо усім… 

Але дітки хороші, старанні, вчитися хочуть, тому все у нас добре! 

 Ваші професійні поради батькам діток, які збираються до школи. Про що слід знати й 

пам’ятати в першу чергу, зважаючи на Ваш уже чималий досвід? 

 Ніколи не потрібно лякати дитину школою! Не перевантажуйте її, не потрібно лаяти 

дитину за помилки, що чогось мало зроблено, або щось не так. Адже  в будь-якому разі 

вона навчиться! Потрібно налаштовувати дитину на позитивний результат: якщо не зараз, 

то через день, через тиждень все вийде!  

 Як ставитеся до цьогорічних нововведень у галузі початкової школи? Що полегшується 

і що спрощується, а що,  можливо, навпаки – ускладнюється? 

 Не скептично. Поки що ми, вчителі, придивляємося до цього всього. Що реально 

полегшується для вчителів, так це те, що оцінки в початковій школі будуть ставитися 

тільки з української мови, літературного читання, природознавства і математики. Це дійсно 

полегшує роботу. Ускладнюється програма з читання, додається багато нових авторів, з 

якими поки що важко працювати… 





 


 Ну і на завершення дозвольте «засипати» вас компліментами! Ви така молода й 

активна і все встигаєте! До Вас хочуть і йдуть батьки, обожнюють діти… У чому 

секрет успіху? 

 Мабуть у тому, що про успіх ти навіть не задумуєшся. Просто працюєш! ))) 

 Як Вам удається бути вимогливою і строгою і водночас добродушною, терплячою і 

ніжною? 

 Як і кожній людині, кожній жінці… Коли вимоглива, коли строга,  коли терпляча.... Різна 

буваю!.. А взагалі якось все само собою виходить… 

 Ми щиро зичимо Вам так тримати й надалі!! І нехай завжди і на все вистачає 

здоров’я і натхнення!!! До нових зустрічей! 

Розмову вели Дарина Крамар і Анастасія Мусієнко 

 

 

 

Батьки, чи готові ВИ до школи ? 
В дошкільному дитинстві відбувається інтенсивний розвиток усіх пізнавальних 

психічних процесів, які в подальшому виступають першоосновою готовності дитини до 

школи‚ і найбільша роль у цей період в розвитку та становленні дитини належить 

батькам. Саме вони мають забезпечити своєму малюку найбільш сприятливі умови 

для розвитку і серйозно «працювати» в цьому напрямку, якомога частіше 

спілкуючись з дитиною. Чим раніше починається така взаємодія батьків з дітьми‚ 

тим краще‚ але хочемо зазначити: ніколи не пізно почати таку 

батьківську «роботу». 

Щодо питання підготовки дітей до навчання можна виділити один з його 

аспектів: «Як можуть батьки допомогти дитині в підготовці до школи?» 

Окреслимо кілька конкретних порад‚ які хоча й не охоплять цього 

багатогранного питання, але все ж таки допоможуть дорослим. 

1. Для дитини Ви — зразок мовлення, адже діти вчаться мови‚ 

наслідуючи, слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина обов’язково 

буде говорити так‚ як Ви. 

2. Дитина успішніше засвоює мову в той момент‚ коли дорослі слухають її‚ спілкуються з нею, 

розмовляють. Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, 

не забувайте: терпіння, виявлене Вами в дошкільний період‚ суттєво полегшить ваші проблеми в 

майбутньому. 

3. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи впевненості в 

собі та успішного мовного спілкування поза сім’єю. Від ступеня раннього мовного розвитку 

залежатиме подальший процес росту дитини в школі. 

4. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою‚ безпеки та любові. 

5. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та антипатії. Поважайте її 

неповторність. 

6. Ставте для себе та для дитини реальні цілі. Ведіть і спрямовуйте її‚ але не підштовхуйте. 

7. Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити‚ 

слухати, торкати руками‚ куштувати на смак і відчувати різноманітні елементи навколишнього 

світу. 

8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки‚ аби їй було легше опановувати письмо. 

Для цього необхідно багато вирізати‚ малювати, зафарбовувати, будувати, складати невеликі за 

розміром деталі‚ зображення тощо. 

9. Забезпечуйте всі можливості та умови для повноцінної гри дитини. Гра – це провідна її діяльність, 

це її робота. Л.С.Виготський зазначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона підготовлена 

до навчання в школі». 

10. Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб дитина механічно могла лічити 

до 100 і більше. Нехай вона рахує до 10-20, але їй вкрай необхідно розуміти і знати‚ з яких чисел 

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ  





 


можна скласти 5, а з яких – 7 тощо. Це є основою понятійного 

розуміння основ арифметики, а не механічного запам’ятовування. 

11. Працюйте з дитиною над розвитком її пам’яті, уваги‚ мислення. Для 

цього сьогодні пропонується багато ігор‚ головоломок, задач у 

малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях 

для дітей. 

12. Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і дотримуйтеся його 

виконання обов’язково (всі члени родини). 

13. Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповідати за 

результат його виконання. 

14. Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку дитини є спільність 

вимог до неї з боку усіх членів родини. 

15. Не завищуйте і не занижуйте самооцінку дитини. Оцінюйте її 

результати адекватно і доводьте це до її відома. 

Підбірку порад приготувала Н.А. Стукало 

 

 

 

 

Мобілізуючи на навчання!  Після канікул… 
Нашим дітям доводиться нелегко сідати за шкільну парту після відпочинку. Багато батьків думають, що 

дитина в перший же навчальний день зможе налаштуватися на навчання, сконцентрується і стане уважною. 

І думки налаштуються на шкільні будні, підготовку уроків, написання контрольних. Але не варить 

«горщик»! 

Точніше, варить не так швидко,  як нам би цього хотілося. Дитині необхідний час, щоб адаптуватися до 

школи після канікул. Звичайно, найскладніше дітям доводиться після довгих літніх канікул. Адже під час 

канікул різко змінюється розпорядок усього дня: і сну, і харчування, і прогулянок. Дітлахи, як правило, 

«відсипаються» до 9-10 години ранку, потім снідають, багато проводять часу на свіжому повітрі (ми, 

принаймні, на це сподіваємося!), а спати лягають пізно,  бажаючи подивитися усі цікаві фільми та досхочу 

«посидіти» в інеті. Якщо в такому режимі дитині продовжує існувати до останнього дня канікул, то, 

звичайно, перехід на навчання дається їй дуже нелегко. Відвикши вставати о 7.00, перші шкільні дні дитина 

майже спить на уроках. Яка вже тут концентрація уваги і хороші оцінки? 

Найкращий помічник при багатьох проблемах – це свіже повітря. Буде ідеально, якщо ви зробите ці 

прогулянки сімейними. Школяр, що проводив багато часу на вулиці під час канікул, адаптується до школи 

набагато швидше, ніж той, хто весь цей час просидів біля комп’ютера чи телевізора. 

Допоможіть дитині зібрати портфель. Це не означає, що ви повинні зробити це замість неї. 

Наполягайте, щоб школяр відкрив щоденник  і складав зошити і підручники, дивлячись, які предмети 

будуть завтра. Сподіваючись на хорошу пам'ять, ваше чадо може в школі не дорахуватися пари 

підручників. Тому немає нічого поганого в тому, щоб перевірити, чи на місці все, що потрібно. 

Допоможіть підготувати одяг, який завтра потрібно буде вдягати. Продумайте все до дрібниць, 

повісьте в шафу або на стілець, аби зранку не потрібно було нервово шукати колготки, спідниці й піджаки 

по всій квартирі. 

Постарайтеся, щоб малюк захотів піти в школу завтра. Можливо,  ви були на захоплюючій екскурсії 

чи цікавій виставі? Як чудово буде, якщо дитина завтра розповість   про це друзям! Донька отримала в 

подарунок красиву кофтину, про яку мріяла? Якщо в школі немає форми, нехай одягне завтра нове 

вбрання! Загалом, налаштуйте дитину так, аби вона подумала: «А непогано, що завтра в школу!» 

Перші тижні шкільного життя створіть у будинку спокійну і доброзичливу атмосферу. Цілком 

імовірно, що оцінки на початку семестру вас не порадують. Але лінь і небажання вчитися тут ні при чому. 

Просто весь організм ще не налаштувався на навчальний лад. Замість того, аби читати нотації, висловіть 

упевненість у якнайшвидшому покращенні результатів, адже у вашої дитини такий хороший потенціал! 

Не плануйте інших змін у житті. Можливо, ви знайшли нову студію, щоб зайняти малюка  у вільний 

час, і він горить бажанням туди ходити. Але хай він почне її відвідувати після закінчення перших 2-3 

тижнів навчання у школі. Якими б позитивними не були зміни, вони вимагають витрати психічної енергії 

на звикання до них, а вашому учневі і так зараз нелегко. 

АДАПТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ  





 


Продовжуйте бувати на свіжому повітрі. По можливості, зберігайте прогулянки в будні після школи 

або ввечері, коли ви приходите додому з роботи. Повечеряли – і можна 30-40 хвилин погуляти  у дворі. 

Зверніть увагу на харчування! 

Не забувайте давати щодня дитині фрукти і овочі. 

Не забувайте про ласку. 

P.S. Психологи кажуть: якщо дитину не гладити щодня по голові, то у неї «засихає мозок». Звичайно, це 

образний вислів. Але він недалекий від істини. Ласки потребують не тільки малюки, а й школярі середніх 

класів, і навіть підлітки. Доведено, що діти, яких батьки часто гладять по голові, обнімають, цілують, більш 

оптимістичні, кмітливі, відкриті у спілкуванні. Приголубте свою дитину, перед сном посидьте з нею поруч 

трішки, почитайте книжку, скажіть пару добрих слів, побажайте на добраніч, і важкий завтрашній день 

буде набагато легшим! І остання порада для всіх тих, кому важко вставати вранці: виконайте вправу 

«Зірка». Ще лежачи в ліжку, стисніть руки в кулаки, а потім із силою випрямте розчепірені  пальці. Зробіть 

кілька разів поспіль у комфортному для вас темпі. Ви дуже швидко відчуєте приплив енергії. Ось тепер ви 

вже точно готові відкрити очі і почати новий робочий або навчальний день!  

Матеріали підготувала І.К. Українець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ 
 Згідно Указу Президента України № 417/96 під час навчального процесу учні повинні бути в 

шкільній формі (діловий стиль). 

Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять. В осінньо-зимовий період верхній одяг 

здають до гардеробу. Учням забороняється після дзвінка на урок входити до класу без дозволу вчителя. 

Забороняється приносити в школу непотрібні для занять речі: зброю, спиртні напої, наркотики, інші 

отруйні речовини тощо. 

На уроках фізичної культури та трудового навчання учні повинні з’являтися у відповідній формі. 

Кожний учень відповідає за своє постійне робоче місце, закріплене класним керівником. Учень, який 

пропустив уроки без поважних причин, допускається до занять тільки з дозволу директора або заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи та її території в навчальний час. У разі пропуску 

навчальних занять учень повинен надати класному керівнику довідку від лікаря або заяву від батьків про 

причини відсутності. Пропускати заняття без поважних причин забороняється. 

Забороняється під час перерви бігати та кричати коридорами. 

Під час перерви учень повинен виконувати вказівки чергового вчителя та чергового учня. 

Забороняється учням у школі грати в азартні ігри. Згідно Указу Президента України № 57 учням 

забороняється палити на території навчального закладу. 

Школярам забороняється псувати меблі, дошку, бруднити стіни, двері, вікна в класах та коридорах. 

При пошкодженні шкільного майна батьки учнів зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки. 

Підручники та зошити учнів обов’язково повинні бути обгорнуті та підписані за встановленими 

зразками. Кожен учень повинен охайно вести щоденник, вчасно здавати на перевірку класному керівникові 

та адміністрації школи.                                                                            Матеріали взяті зі шкільного сайту 

ПОВТОРИМО ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ 





 


 

                               

The first Olympic Games (Olympic Games of the antiquity) were held in 776 in Olympia (Greece) and 

the first Olympic Games of the modern era in 1896 in Athens (Greece) 

Summer Olympic Games are an international multi-sport event which take part every four years and are 

organized by International Olympic Committee.  

The Summer Olympic Games (XXXI) in Rio de Janeiro, Brazil, are from August 5 to 21, 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               

Learn some facts which arouse your sports fan’s interest.  

# 1 The 2016 Olympics are the first held in South America. From this year Africa is now the only 

continent never to host the Games. 

# 2 Rio 2016 will also be the first Olympic Games 

in the history at which the opening and closing 

ceremonies are not held in Athletics stadium. 

Instead, it will take place at Maracanã Stadium 

which is exclusively a football stadium. 

# 3 10,500 athletes from 205 different countries 

take part in the Summer Olympics 2016. 

# 4 306 competitions in 42 different sports will be 

held in 17 days. 

# 5 Golf (returning after 112 years) and Rugby 

(returning after 92 years) are the “new” sports of 

the Olympic Games 

# 6 7.5 million tickets were available months before the 

Olympics. 

# 7 The name of the summer Olympics 2016 mascot is 

“Vinicius”. It was named after the famous Brazilian musician 

Vinicius de Moraes. The mascot represents Brazilian wildlife, 

carrying the design of mammals. 

# 8 The slogan of the Olympic Games in Rio de Janeiro is 

“Viva sua paixão” (Live your passion) 

# 9  The Paralympics follow on September 7 to 18, 2016. 

 

 

Summer is a great chance to spend much time with our friends 

According to research it’s good for your happiness to be a great friend to someone and to have a 

group of good friends supporting you. 

Friends will come in your life, but more important than how long your friendship lasts, is that a 

good friend will love you for who you are. The way you can tell the sign of a good friend is by looking at 

the actions they take – big and small – that show their attitude to you. 

«AROUND ENGLISH»  





 


Signs of a good friend: 
 someone who will support you  

 someone you can trust and who won’t judge 

you 

 someone who won’t hurt your feelings 

 someone who is kind and has respect for you 

 someone who will love you because they 

choose to, not because they feel like they 

should 

 someone whose company you enjoy 

 someone who will show loyalty 

 being trustworthy and willing to tell 

you the truth, even when it’s hard 

 someone who can laugh when you 

do 

 someone who is willing to stick 

around when things get tough 

 someone who makes you smile 

 someone who is there to listen. 

How to be a good friend: 

 take a genuine interest in others 

 be a giver, not a taker 

 be loyal 

 be a positive person 

 appreciate the differences in others 

 build on common interests 

 be open, honest, and real 

 

 

 

 

 

Good friends are like stars: you don't always see them but you know they are there.  (C. Evans) 

Ready to meet your school friends? September is soon. 

But don’t let the fun stop at the end of summer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck 

https://twitter.com/school7_ck




 


It’s September again and it’s time to come back to 

school. 
 But do you know that the beginning of the school year 

varies between different countries of the world 

because of the difference in weather, climate, season 

and culture? 

 September 1 is the Day of Knowledge in Ukraine. This 

holiday is the official start of school not only in this 

country but also in Russia, Estonia, Lithuania, Latvia 

and Hungary. 

 In Armenia, Belgium, the Czech Republic, Moldova, 

Slovenia and Poland a school year always starts on 

September 1 or the first Monday following if September 1 is a Friday, Saturday or Sunday. 

 The first day of school in Slovakia is September 2. 

 Romanian and Greek schoolchildren go to school on September 11. 

 In Bulgaria  the first day of school is September 15. 

  The first day of school in Iran falls on September 22 or 23, which is 

the first day of autumn according to Persian calendar. 

 The school year in Turkey starts on the third week of September for 

most schools. 

 The first day of school in Finland is in the first half of August. 

 In Germany it is in August or early September. 

 The first day of school in France may change but is almost always 

around the 3rd of September. 

 In England and Wales it is nearly always during the first week of 

September, in Scotland a school year begins in late August. 

 The school year usually begins during February in Brazil. 

 The first day of school in Chile is on March 1. 

 In the USA school year starts on different days, but for many children it’s on the day after Labour Day 

(the first Monday in September). 

 Australian school year starts in late-January (most schools start on the first Monday after Australian 

Day, the 26th of January). 

 The school year starts between late January and early February in New Zealand. 

 

 Do you know that some countries around the world have year-round schooling (children study 

for 11 months and have a week or so between school terms)? Some of these countries are China, 

Japan, Nigeria, Australia, South Korea and North Korea. 

 Do you know that pencils are not only good in the classroom? They can be used in zero gravity, 

upside down and even under water.  The average classroom pencil can write approximately 

45,000 words (or draw a line that is 56 km long). 

 Do you know that nearly 2 to 5% of schoolchildren have Didaskaleinophobia (the fear of school 

or fear of going to school)? …We hope you don’t.   

 

Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов







ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
 

  

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАПИТАННЯ ЧИ ПИТАННЯ? Ці два слова демонструють, як заміна буквально двох літер 

може позначитись на їх значенні. Отож, запитання - це звернення до кого-небудь, аби щось 

з'ясувати. Питання - коли йдеться про проблему, що потребує розв'язання, а ще - пункт документа, 

порядку денного. 

При цьому важливо пам'ятати, що правильно буде - "ставити запитання", а не задавати! А ще - 

"знак питання", а не знак запитання, "питальне речення", а не "запитальне речення". Слово 

«питання» найчастіше виступає в поєднанні з дієсловом "порушувати".  

                                    ****************** 
ВІТАЙМОСЬ ПО-УКРАЇНСЬКОМУ!!! 

Як приємно почути слова вітання! А ще більше до душі – якщо вони сказані щиро, 

піднесено, радісно і – твоєю рідною мовою! Проте форми вітання і прощання нерідко звучать у 

нашому повсякденні, м’яко кажучи, змодернізовано, до того ж – перетворено, змінено без 

потреби. Особливо у розмовному мовленні. Їх, такі неправильні форми вітань-прощань, можна 

почути і з засобів масової інформації, і від посадових осіб, і від педагогів. Але ж насамперед усі 

вони, позаяк є публічними людьми, повинні нести до громади літературну мову. 

Цьому, звісно, є пояснення, проте немає виправдання. Довговікове насадження іншої мови, 

заборона рідної дало свої, негативні, наслідки. І тому чуємо й самі, не задумуючись, повторюємо: 

http://www.uamodna.com/articles/ukrayinsjka-mova-za-400-rokiv-perezhyla-134-zaborony/






"Добрий ранок!", "Добрий день!", "Добрий вечір!" Або – на нинішній кшталт (а для когось це – 

мода): "Доброго ранку!", "Доброго дня!", "Доброго вечора!", цебто щодо кожної пори доби слово 

"добрий" уживають у формі Родового відмінка. Проте, як стверджують сучасні мовознавці, 

зокрема, професор, академік Олександр Пономарів, ув українській літературній мові усталилися 

такі форми вітань: "Доброго ранку! Добрий день! Добрúдень! Добрий вечір! Добрúвечір!"... 

На підтвердження – коментар самого мовознавця на його сайті: "Щодо формул вітання я вже 

неодноразово писав: доброго ранку, добрий день (добридень), добрий вечір (добривечір), добраніч 

(на добраніч) – це давно усталені формули. Гадаю, їх не варто міняти на штучні: доброго дня, 

доброго вечора. Так можна казати, коли при цих сполуках маємо ще дієслово: бажаю вам (тобі) 

доброго дня, доброго вечора". 

Дехто прощається словами: "Всього вам доброго!". Але "Всього найкращого!" –  це калька з 

московинської, себто дослівний переклад. Українською – "На все добре!". 

Ще зверну увагу на заголовок статті, зокрема слово "по-українськОМУ" в ньому. Форму "по-

українському" мовознавці дозволяють. Дозволяють навіть найбільш уживану і найменш 

правильну "по-українськи", хоча якраз її, на мою думку, краще уникати. А в ЦЬОМУ випадку 

більш доречно – "по-українськОМУ", себто ЯК? Тут мається на увазі не якою мовою (ми ж 

начебто українською вітаємось), а ЯК вітаємось, якою формою: літературно, а не суржиком). 

Цю низку різних форм вітань можна і продовжити, українська мова ними пребагата. Наші 

питомі слова і форми вітань-прощань не загубилися, вони – у вічно живих творах українських 

класиків, вони – ще на вустах старшого покоління або в пам’яті тих, хто чув їх не спотвореними. 

Їх відроджують активні громадяни суспільства. Бо звучать так природно, гарно і чисто! Звучать 

достоту по-українському: мелодійно і милозвучно:  

– Доброго ранку! Радий бачити Вас! Привіт! Моє шанування! Здоровенькі були! 

– Добрий день! Добридень! День добрий і Вам (вам)! На добридень! Будьте здорові з 

неділею! Доброго здоров'я! Будьте і Ви здорові!  

– Добрий вечір! Добривечір! На добривечір вам! На добраніч! Добраніч! 

– До нової зустрічі! Щасливо! Бувайте здорові! Щасти вам! Бувай! На все вам (Вам) 

добре! Щасти! 

І патріотичне привітання, відновлене в наш час: 

– Слава Україні! Героям – слава!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 

Сьогодні відзначаємо Франкові великі роковини… 160 років від дня народження, 100 років після 

смерті… 

Відомо, що за життя Франко не любив ювілеїв. Для цього він був занадто скромною людиною. «Я 

взагалі не охочий до всяких роковин», – казав приятелям. Зрештою, ті ювілейні свята, які влаштовувала 

Франкові громада, – це були роковини творчості, а не життя. 

Проте ювілейні святкування таки мають сенс, коли є виявом справжньої шани, а не поверхового 

інтересу до постаті ювіляра. «Народ, що не шанує своїх великих людей, не варт зватися освіченим 

народом». Ці Франкові слова, виголошені на ювілеї його духовного батька, вчителя Михайла Драгоманова, 

є мірилом для всяких ювілеїв. 

Утім Франко прагнув бути не 

пошанованим, «відсвяткованим» чи 

тим паче звеличеним, а прочитаним, 

почутим і зрозумілим. 

Візьмімо до рук бодай 20-гривневу 

купюру з портретом Франка, до якої, 

зізнаймося, останнім часом почали 

ставитись досить зневажливо, 

особливо відколи її вартість становить 

в еквіваленті менше одного долара… 

Прочитаймо нарешті ті слова, які 

там написано: 

Земле, моя всеплодючая мати! 

Сили, що в твоїй движесь глубині, 

Краплю, щоб в бою сміліше стояти, 

Дай і мені! 

Ці слова, покладені на папір ще міцною рукою 24-літнього поета, і сьогодні звучать як заклинання, як 

кредо, як молитва! Так, ніби написано їх було не чорнилом, а кров’ю. Ми ж так рідко звертаємо на них 

увагу, хоча щодня бачимо на засмальцьованих купюрах. 

Непрочитаність Франка – невтішний діагноз нашій інтелектуальності та історичній безвідповідальності. 

Адже, попри номінальну присутність Франка в нашому житті, те, що його творча спадщина досі 

залишається не тільки не осмисленою, а навіть не виданою в повному обсязі, означає його часткову 

відсутність в духовно-культурному просторі сучасної України. Дехто скаже: в країні війна. Хіба нам 

сьогодні до Франка? Насмілимося відповісти: та тому й війна, що не вміли ми (і наші попередники) вчасно 

дослухатися до Франкових слушних порад і віщих пересторог. 

Лейтмотивом багатьох Франкових творів був заклик до готовності, якого українці вчасно не почули. 

Муштруйся, рекруте-небоже, …  

Оружжя з рук не випускай! 

…Учись, щоб був ти сильним мужем, 

Як засвітає день новий! 

Учись, щоб в ряд ти став готовим, 

Як крик роздасться бойовий! 

Може, саме зараз, у вирі страшних історичних 

випробувань, ми спроможемося нарешті 

почути Франка. 

…Серпень цього року щедрий на знаменні дати. 

160-річчя Івана Франка збіглося з 25-річчям 

Незалежності України. Та мені здається, що ми 

лише наближаємося до справжнього Франка. І 

лише прямуємо до справжньої незалежності: не 

стільки політичної, скільки духовної. «Бо 

незалежність політична взагалі нічого не значить 

порівняно з внутрішнім соціальним рабством, – 

писав 22-літній письменник». Франко – це 

провісник України по-справжньому незалежної. 

Іншої України, яку нам ще тільки належить 







ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

створити. України, яка має ґрунтовну європейську освіту, а проте не забуває свого коріння. України, яка 

вільно розмовляє багатьма чужими мовами, а проте найбільше любить і шанує свою, рідну. України, яка не 

декларує себе «найпрацьовитішою нацією у світі» та не висуває претензії на власну винятковість, а 

наполегливою, розумною й доцільною працею утверджує свою самобутність та самостійність, щоденно 

зміцнює свій добробут та захищає свою гідність і свободу. 

Будьмо відверті: таку Україну нам ще тільки належить створити! Україну європейську. Україну 

українську. Якщо ми її створимо, – це буде найкращим пам’ятником Франкові, – людині, яка зробила себе 

сама – всупереч умовам та оточенню. 

Тому Франкова історія – не стільки історія життєвої трагедії, скільки героїчна історія творчого успіху, 

перемоги інтелекту над обставинами, духу над матерією. 

“Чи побіди довго ждати?  

Ждати довго!”  

То й не жди ж!  

Нині вчися побіждати,  

Завтра певно побідиш, – читаємо у Франкових «Великих роковинах». 

Коли Франко в останні роки свого життя знемагав від страшної хвороби, Україна знемагала у полум’ї 

Світової війни. Коли Франко не мав влади над своїми паралізованими, покрученими артритом руками, 

Україна не мала влади над власними землями, розшматованими чужими імперіями. Коли Франко стояв на 

порозі вічності, Україна стояла на порозі державності. І національне воскресіння 1917–1921 років було б 

неможливе без Франка. Бо саме він був його предтечею – і його пророком. Пророком, що помер 

напередодні, так і не вступивши до Землі обітованої. В наші очі дивиться доктор Іван Франко – малий 

Мирон та Український Мойсей. Хлопчик з очима філософа. Філософ з очима пророка. Він вдивляється в 

нашу душу. Хай побачить там вогонь, а не попіл. Слава Україні!                         Рубрику веде Т.Г. Середа 

23 серпня – День Державного Прапора 

України. ЦІКАВО ЗНАТИ! 
Державний Прапор України - прапор із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із 

співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3. 

Українська національна традиція символічного відображення 

світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання 

жовтого та блакитного кольорів (з різними відтінками) на 

прапорах України-Русі простежується від прийняття 

християнства. Згодом ці два кольори набувають значення 

державних. 

У середині XVII ст., після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають поширення 

блакитні (сині) полотнища із золотими або жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. З часів 

козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів поступово починає домінувати на українських хоругвах, 

прапорах і клейнодах. 

Після того, як перервалася традиція козацької символіки, тривалий час в Україні, яка перебувала у 

складі Російської імперії, питання про національні символи не піднімалося. 

Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг приблизно такої форми, як 

тепер, здійснила Головна Руська Рада (орган, який представляв національний рух українського населення 

Галичини), яка почала боротьбу за відродження української нації. У червні 1848 року на міській ратуші 

Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор. 

Поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки стала Лютнева революція 1917 р. в Росії. 

22 березня 1918 р. Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор республіки, затвердивши 

жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. 13 листопада 1918 р. синьо-жовтий 

прапор став і державним символом Західно-Української Народної Республіки. Він був затверджений на 

Підкарпатській Русі, а в 1939р. - в Карпатській Україні. У період 1917-початку 1919 рр.. синьо-жовтим 

прапором користувалися в Україні і більшовики. 







Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно оформилося як єдино національне на початку XX ст. 

Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру - синій колір, і стиглі 

пшеничні ниви як символ достатку - жовтий колір. 

24 серпня 1991 року відбулося проголошення Акту про незалежність України, і над будинком Верховної 

Ради піднявся синьо-жовтий прапор. 

У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня державного прапора 

України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День державного прапора святкувався тільки в 

Києві на муніципальному рівні. 

(Цікаву версію щодо походження синіх і жовтих кольорів висунув історик і мовознавець зі Львова Б. 

Якимович. На його думку, слово "хохол" монгольського походження і складається з двох частин: «хох» - 

синій, блакитний, небесний, «улу» (юлу) - жовтий.) 

 

25 річниця Незалежності України…   
Дорога моя Батьківщино! З днем народження тебе, з 

25-ою річницею незалежності! Ти саме у розквіті літ, а 

вже стільки всього пережила!.. Ти ніким і ніколи не 

скорена, ти віддана і терпляча, міцна своїми Героями і 

патріотами, горда своїми захисниками!  

Двоякі відчуття сьогодні переповнюють.. З одного 

боку, дійсно цілих 25! А значить - свято... З іншого боку, 

події останніх років хвилюють, тривожать, страшать, 

викликають гнів і спротив... І якось із святкуванням не 

дуже... Та вірю: наша нація дійсно стійка і терпляча, наша 

країна непохитна і незалежна! Ми втремо носа усім тим, 

хто сумнівається у нашій перемозі! З нами Бог!!! З нами 

правда! Україна переможе! Слава Україні!!! Героям 

слава!!! 

Такі слова, напевне, крутилися в головах чи на вустах багатьох українців в день свята.  

У Києві на Хрещатику і Майдані Незалежності відбувся військовий парад, присвячений 25-тій річниці 

незалежності України. В урочистостях взяли участь більше чотирьох тисяч військових ЗСУ, Національної 

гвардії, Нацполіції і Держприкордонслужби, які промарширувало у формі нового дизайну. На вулиці було 

виведено понад 200 одиниць військової техніки! 

Почесна варта окремого Київського полку Президента України урочисто підіймає прапор. Лунає Гімн 

України! Хвилююче і святково… Герої АТО серед глядачів своїми посмішками і очима дали зрозуміти, що 

цей парад-марш був потрібний нам! Потрібний всім! 

Окреме слово про виступ Президента… У ньому було багато сказано, дуже багато сказано позитивного 

й оптимістичного… Це вселяє надію… 

Погода в Києві не тішила зранку, але настрій був піднесений! Природа, немов сльозами стражденних 

матерів, як у Лесі Українки, омила землю перед самим маршем. Негода не  завадила відзначити День 

Народження своєї країни! Навпаки! Не було сліпучого сонця, не було спеки. Було дуже навіть комфортно. 

Співпало? Навряд… Просто з нами Господь Бог! Тому що ми стоїмо за СВОЮ землю, країну, територію… 

За свої домівки… За своїх близьких… 

З днем народження, Мамо!.. 

 

Як відомо,  у кожного тата є лише одне слабке місце…  

І це – його доня!  

З ДНЕМ БАТЬКА! (18 вересня) 

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

А Ви знали, що людей, які 

полюбляють читати книжку в ліжку, 

називають ЛІБРОКУБІКУЛАРІСТ! 

Зі Всеукраїнським днем бібліотеки!  

(30 вересня) 
Підбірку підготувала Т.Г. Середа 







ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

 
               Нагадайте школярику правила безпеки на дорозі 
 

    Черкащанам нагадують правила 

поведінки на дорозі. Відповідну 

інформацію опублікувала прес-служба 

патрульної поліції Черкас. Тож 

прислухаймося і запам’ятаймо!!! 

 Основне правило – ніколи не 

перебігати дорогу! Уважно дивіться у 

різні сторони. Йдіть, а не біжіть! 

 Переходити дорогу потрібно тільки 

через пішохідний перехід. Пам’ятайте 

про сигнали світлофора та дорожні 

знаки. 

 Коли ви перебуваєте поблизу 

проїжджої частини, то уникайте 

розмов по мобільному телефону. 

Також не відволікайтеся на різноманітні гаджети, адже це знижує Вашу увагу. 

 Перед виходом з дому батьки мають пояснити своїй дитині про те, як правильно обходити 

громадський транспорт (автобуси та тролейбуси потрібно обходити позаду). 

 Категорично заборонено грати в ігри поблизу автодоріг.  

 На велосипедах неповнолітнім дозволено кататися лише на спеціальних майданчиках та під 

наглядом дорослих. 

 Намагайтеся нікуди не поспішати і бути максимально уважними! 

Ваша обережність та знання правил дорожнього руху допоможе зберегти Ваше 

здоров`я та Ваших рідних!!! 

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

Увага! Небезпечні предмети і речовини! 
При виявленні небезпечних речовин і предметів (снарядів, бомб, мін тощо), а також 

хімічних речовин у вигляді аерозолю, пилу, в крапельно-рідинній формі з неприємним запахом 

необхідно: 

• не доторкатися до небезпечних речовин і предметів; 

• припинити доступ до виявлених небезпечних речовин і предметів; 

• повідомити службу оперативного реагування району, міста, районну чи міську санітарно-

епідемічну службу, управління (відділ) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, відділ внутрішніх справ, працівників школи, батьків; 

• негайно вийти за межі зони зараження (забруднення); 

• при попаданні отруйних речовин на шкіру, одяг, взуття негайно видалити їх ватним 

тампоном, папером або іншими підручними засобами; 

• після виходу із зони зараження необхідно провести часткову обробку відкритих частин тіла 

водою, бажано з милом, полоскання рота, гортані, носа, очей; 

• відчувши ознаки ураження, негайно звернутися до лікарні.  

ПАМ'ЯТАЙТЕ!   

Суворе виконання рекомендації цієї пам’ятки і дорослими, і дітьми – запорука збереження 

життя людей! 

 

 
 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

http://novadoba.com.ua/31381-nagadayte-shkolyaryku-pravyla-bezpeky-na-dorozi.html
https://plus.google.com/+School7CkUa/posts






 

 

Найщиріші вітання  
нашим серпнево-вересневим іменинникам!  
Українець Інні Костянтинівні – 09.08 

Отземок Валентині Василівні – 19.08 

Лапті Тамарі Павлівні – 24.08 

Прядко Марії Андріївні – 26.08 

Ділягіній Раїсі Олегівні – 30.08 

Родзевіль Лідії Яківні – 01.09 

Ботвіненко Наталії Дмитрівні – 03.09 

Рожко Людмилі Анатоліївні  – 07.09 

Сомик Інні Петрівні  – 10.09 

Євтушевській Тамарі Анатоліївні – 

12.09 

Кумечко Людмилі Павлівні – 16.09 

Остренко Надії Іванівні – 18.09 

Донець Валентині Степанівні – 24.09 

 
Бажаємо удачі й щасливої долі! 

На Канарах зо дві дачі і грошей доволі! 

Щоб в житті змогли здолати височенні гори, 

Принаймні раз у рік літали на Червоне море! 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі! 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги! 

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди Ви здорові  щасливі! 
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