


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  ОРИГІНАЛ 

Оригінальна газет  а для оригінальних людей!!! 

Серпень-вересень, 2018 

 №1 (30)  



Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 



З початком нового навчального року, дорогі друзі! 

Нехай усе вдається якнайкраще!!! 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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!!! 

Дорогі друзі!!! 

Ось уже грайливо відлунює першим дзвіночком старт 2018-2019 навчального року, сповненого 

нових звершень і перемог, сподівань і перспектив! Ще в повітрі стрімко відчуваємо літню спеку, 

але вже впевнено крокуємо осінніми алеями, де починає шурхотіти перше пожовкле листя 

каштанів! Отже, осінь настала!!!  

А це означає, що Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 готова вітати своїх 

вихованців у рідних стінах! Ми з гордістю широко відчиняємо двері першокласникам – а їх цього 

року аж три повноцінні класи! Ми зачекалися на наших старших вихованців! Ми з трепетом і 

надією чекаємо одинадцятикласників!!! 

Шановному нашому шкільному батьківству зичимо мудрості, розсудливості, терпіння, міцного 

здоров’я та гарного настрою на увесь навчальний рік! Разом ми – справжня команда, родина, 

здатна навчити і виховати достойних громадян неньки України! 

Школа поспішає розпочати освітній процес! Увесь педагогічний колектив готовий ділитися 

знаннями та мудрими порадами! Технічний персонал доклав максимум зусиль, аби навчальний 

процес відбувався в комфортних умовах!  

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!  

Словом, включаємося в активне життя школи! З Богом!!! 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

         Станом на  3 вересня 2018 року школа  починає роботу, набравши аж три перших                                                                               

         класи – а це 74 новоспечені першачки! 

         Ми дякуємо за довіру батькам і впевнені, що наші майбутні першокласники  стануть  

гідними громадянами України, розумними, щирими, сердечними патріотами! 

ОТОЖ…  

1-А клас (26 учнів) – класовод Прилуцька Людмила Олексіївна. 

1-Б клас (25 учнів) – Канельська Валентина Миколаївна. 

1-В клас (23 учні) – Невмита Юлія Володимирівна. 

Бажаємо легкого старту на порозі Нової української школи!!! 

*********** 

   Відразу ж нагадуємо, що школа чекає майбутніх першокласників – діток, що підуть до 

школи в 2019-2020 навчальному році! Їх батьків уже запрошуємо до школи, аби написати 

заяви на вступ до нашого навчального закладу та ближче познайомитися з майбутніми 

класоводами. 

   Попередні настановчі збори для батьків майбутніх першокласників плануються на 15 

вересня 2018 року. Перші класи наступного року набиратимуть Правдюк Людмила 

Петрівна та Шпетна Тетяна Володимирівна. За новинами чи змінами слідкуйте на 

шкільному сайті! 

АКТУАЛЬНО ПРО ГОЛОВНЕ 

http://school7.ck.ua/




 


 

 

Замість квітів – допомога онкохворим 
Запрошуємо батьків і гостей, учнів школи доєднатися до 

всеукраїнської благодійної акції «Благодійність замість 

квітів». 
Благодійна акція відбувається у нашій школі не вперше і 

сподіваємося, що цього року 3 вересня вона вчергове 

об’єднає нашу шкільну родину. Мета акції – допомогти 

діткам, які, на жаль, цього року не можуть зустріти День 

знань зі своїми друзями-однокласниками, а перебувають на 

лікуванні у дитячому відділенні Черкаського обласного онкологічного диспансеру. 
У рамках проведення акції ми пропонуємо батькам замість придбання квітів на День знань надати 

зекономлені кошти у благодійну скриньку, яка буде знаходитися  на шкільному подвір’ї перед 

початком святкової лінійки в учнів-волонтерів. Зібрані кошти будуть передані діткам із дитячого 

відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру, які з вересня будуть здобувати 

знання на базі лікарні з допомогою вчителів нашої школи (цього року таких діток уже п’ять). 
Тож просимо батьків та учнів, усіх гостей нашої  школи не бути байдужими і підтримати 

благодійну акцію!!! 
 

Педагогічна рада розглянула ряд важливих питань…. 
   30 серпня 2018 року було проведено заплановану раніше педагогічну раду за участі адміністрації 

та вчительського колективу закладу. 
Було розглянуто і схвалено ряд важливих питань. Так, першим у порядку денному фігурувало 

заслуховування підсумків роботи за 2017-2018 навчальний рік і планування роботи на 2018-2019 

навчальний рік (директор Середа Ю.В.). 
Далі ще раз дуже змістовно і докладно вивчалося питання “Забезпечення якості освіти у Новій 

українській школі: шляхи реалізації”. Заступник директора Вент І.Г. ще раз нагадала основні 

засади формування НУШ, її особливості. Вчителі проаналізували функції, які має виконувати 

сучасний учитель початкових класів, розглянули шляхи успішної реаліації ідеї формування освіти. 

Усі питання були вивчені крізь призму запровадження НУШ у нашій школі, підведено підсумки 

роботи в закладі у цьому напрямку. 
Крім того, важливе місце в роботі колективу посіло питання “Освітня програма навчального 

закладу” (заступник директора Фесак Л.М.). Педагогічні працівники мали змогу детально 

ознайомитися з новоствореним документом, його специфікою, особливостями, струкурою. 

Зокрема, відмітимо, що нова освітня програма вміщає три основні розділи, які характеризують 

роботу початкової, середньої і профільної школи. Освітня програма загалом – це єдиний комплекс 

освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної  середньої освіти для 

досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти 

результатів навчання. На основі освітньої програми адміністрація школи складає та затверджує 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Таким чином, після детального 

аналізу педрадою було схвалено вищеназване 

питання. 
Звичайно, крім цих основних пунктів, було розглянуто 

і вирішено ряд організаційних поточних моментів 

перед початком нового навчального року! Тож 

учительський колектив на чолі з адміністрацією 

школи  готовий до початку нового навчального року і 

з нетерпінням уже чекає своїх найкращих, 

сьомошколівських, вихованців!))))  
За матеріалами шкільного сайта 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 





 


 
 
 

         Кожного року 1 вересня українська громадськість 

відзначає День знань – день початку нового навчального 

року. Державним святом його проголошено   з 1 вересня 

1984 року. Традиційно свято супроводжується 

урочистими заходами – шкільними лінійками, на яких 

присутні всі учні, вчителі, запрошені гості. А як 

проходить свято у наших сусідів, ближніх і далеких? 
Перший день у школах Німеччини, зазвичай, 

святковий. Малеча приходить із батьками, інколи – з 

усією родиною. Проводиться фотосесія. Квітів вчителям 

не дарують, але до Дня знань 6-річні першокласники, за традицією, разом із батьками склеюють 

конусоподібний кульок із паперу і прикрашають його аплікацією. Потім батьки складають туди 

солодощі, іграшки та різні цікаві дрібниці. Обов’язковий момент – урочистий вихід нових учнів у 

супроводі класного керівника із загальної зали в клас. Там вони знайомляться і отримують перше 

завдання додому – намалювати те, що лежало в їхніх кульках.  

У Австрії першокласники також вирушають до школи з Schultüte – пакунком школяра. Ця 

традиція існує ще з XIX століття. Раніше великий яскравий пакунок батьки та родичі наповнювали 

солодощами для малюка. Нині туди кладуть канцелярське приладдя, іграшки, книжки. Звичайно, є 

там і солодкий сюрприз. Адміністрація школи влаштовує святкування у великій залі школи чи, 

наприклад, у ратуші. Старші учні готують концерт, потім дітям видають їхні Schultüte й інколи – 

маленькі букетики квітів. Під час переходу до старшої школи діти також дивляться концерт, потім 

отримують книжки в подарунок і йдуть на екскурсію школою. 

У Нідерландах навчальний рік починається тільки в понеділок, можливо, - і в середині 

серпня. Всіх дітей збирають разом, директор виголошує промову. Квіти прийнято дарувати не в 

перший день навчального року, а в останній. Проводиться конкурс листівок. Всі діти під час 

канікул надсилають в школу листівки, саморобні, оригінальні. Переможців нагороджують чимось 

цікавим і обов’язково – морозиво за рахунок школи.  

Перший понеділок вересня у Канаді називається Днем Праці – Labor Day – це 

загальнодержавний вихідний і вважається офіційним закриттям літнього сезону. А навчання 

стартує наступного дня – у перший вівторок вересня. Лінійок немає. Всі учні збираються в 

спортзалі, директор виголошує невеличку промову, потім всі розходяться по класах і починається 

навчання. У другі вихідні вересня влаштовується Family Fun Day (сімейний розважальний день). 

На подвір’ї школи ставлять батути та різні атракціони, влаштовують частування. 

У Ізраїлі перший день навчання – 1 вересня. Але в ізраїльських школярів початок вересня 

іноді сповнений вихідних через єврейський новий рік та інші свята – в такому разі, початок 

навчання відбувається пізніше 1 вересня. Діти приходять до школи на перший урок о 8:15, 

знайомляться, спілкуються зі своїми однокласниками. Святкова лінійка проходить під час другого 

уроку – школярі пишуть на повітряних кульках побажання і запускають їх в небо. 

У Японії першокласники йдуть до школи в 6 років на початку квітня, коли починає цвісти 

сакура. Тут вважають, що весна – це початок нового життя, тому саме час починати вчитися. 

Святкова лінійка проводиться тільки для першокласників в актовій залі. Потім у першокласників і 

батьків є тиждень на підготовку до школи. І вже через тиждень у школу йдуть всі школярі. 

У Камбоджі малюки вперше знайомляться зі школою 1 жовтня. Перший день школи тут 

такий, як і інші. Ані квітів, ані тортів. Але іноді діти дарують вчителю подарунки: мило, рушники, 

побутові прилади – в залежності від добробуту учнів та престижності школи. 

У багатьох країнах, наприклад, у Франції, Великій Британії, Норвегії, Фінляндії, Індії перше 

вересня – це несвятковий день, а просто початок нового навчального року.    
                                                                 Цікавинки знайшли Т.Г. Середа і Н.А. Стукало 

ДЕНЬ ЗНАНЬ У СВІТІ 






 


 
 

Дорогі наші творчі  та креативні вихованці! Ми 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!!! ))) 

Чекаю усіх бажаючих у кабінеті №303 або №201.  

На всі питання готова відповісти головний редактор газети і  

педагог-організатор школи Тетяна Григорівна Середа! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Батьки, чи готові ВИ до школи ? 
У 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 із дітьми‚ тим краще‚ але 

хочемо зазначити: ніколи не пізно почати таку батьківську «роботу». 

Щодо питання підготовки дітей до навчання можна виділити один із 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. 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

УВАГА! КОНКУРС!!! 


БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ  

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




 


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 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, мережі Інтернет. 

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 

 

Пам‘ятка батькам першокласника 

☺ Підтримуйте в дитині її бажання стати школярем. Ваше серйозне ставлення до шкільних проблем, 

досягнень, а можливо й ускладнень, допоможуть першокласникові  підтвердити значущість його нового 

становища та діяльності. 

☺ Обговоріть з дитиною ті правила і норми, з якими вона зустрілася у школі.   Обґрунтуйте їх 

необхідність. 

☺ Дитина має право на помилку. Коли людина навчається, в неї може щось не виходити, це природньо. 

☺ Складіть разом із дитиною режим дня, стежте за його виконанням. 

☺ Не пропускайте труднощі, які виникають на початку навчання. Якщо, наприклад, у дитини логопедичні 

проблеми, починайте їх вирішувати на першому році навчання. 

☺ Підтримуйте першокласника в його бажанні досягти успіху. 

 У кожній діяльності обов’язково знайдіть, за що його можна похвалити. Пам’ятайте, що емоційна 

підтримка і похвала можуть помітно підвищувати інтелектуальні 

досягнення людини. 

☺ Якщо вас щось тривожить у поведінці дитини, не соромтеся 

звернутися до шкільного психолога. 

☺ У зв’язку із соціальною позицією школяра в житті вашої 

дитини з’явилася більш авторитетна людина, ніж ви. Це вчитель. 

Поважайте думки першокласника про свого педагога. 

☺ Навчання  — нелегка і відповідальна праця. Школа суттєво 

змінює життя дитини, але це не повинно впливати на різнобічний дитячий світ. У першокласника має 

залишатись достатньо часу на ігри та розваги.  

 

7 правил по збору портфеля першокласника 
   Збираючи дитину перший раз у перший клас, хочеться покласти в портфель всі канцелярські багатства. 

Не поспішайте. Необхідний вміст портфеля вчитель зазвичай озвучує на перших батьківських зборах. А 

ваше завдання — навчити дитину правильно збирати портфель. 

Правило 1: Дитина повинна самостійно збирати-розбирати портфель. Щоб добре орієнтуватися у власному 

портфелі, дитина повинна збирати-розбирати його самостійно. Інакше, замість того, щоб слухати вчителя, 





 


вона велику частину уроку шукатиме в портфелі необхідні речі. Навіть якщо в портфелі всього одне 

відділення (хоча в більшості сучасних ранців їх як мінімум три), дитині буде потрібно не менше 10-15 

хвилин, щоб знайти потрібну річ в незнайомих надрах портфеля. 

Правило 2: Портфель треба збирати щодня. Щодня в портфелі скупчується безліч непотрібних папірців, 

крихт і всіляких «цінних», але абсолютно непотрібних в школі речей. Стежте, щоб дитина щодня виймала з 

портфеля весь вміст, викидала сміття і складала назад в портфель тільки необхідні речі. 

Правило 3: Нічого зайвого. Завдання батьків — стежити, щоб дитина не носила з собою зайві речі. За 

санітарними нормами, що діють, більше трьох кілограмів піднімати першокласникам не рекомендується. 

Окрім покладених за програмою 2-3 підручників і 2-3 зошитів в ранці першокласника обов’язково 

лежатимуть пенал з ручками і олівцями, щоденник, рахункові палички, підставка для книг і перекус, 

спортивна форма. В результаті набирається якраз близько трьох кілограмів. Перший час батькам 

доведеться контролювати, що дитина кладе в портфель, а потім вона буде це робити самостійно. 

Правило 4: Гігієнічне приладдя. В портфелі завжди повинні лежати невеликий рулон туалетного паперу і 

упаковка вологих серветок. Якщо дитина соромиться діставати в школі туалетний папір, покладіть його в 

непрозорий пакет. 

Правило 5: Окремі контейнери для їжі. Часто батьки дають дитині з собою додатковий сніданок — 

декілька бутербродів, сік і печиво. Незалежно від того, яку їжу ви даватимете дитині, для неї потрібні 

спеціальні контейнери з кришкою, що щільно закривається. Часто батьки упаковують їжу у фольгу або в 

поліетиленові пакети. Але упакована таким чином їжа може розкришитися. До того ж, якщо носити її без 

контейнера, весь вміст портфеля пропахне їжею. Поясніть дитині, що, перекусивши, вона повинна всі 

обгортки і порожні пакети покласти назад в контейнер і щільно закрити його. 

Правило 6: Іграшки залишаються удома. Іграшкам в портфелі робити нічого. Якщо дитина дуже наполягає, 

домовтеся, що вона діставатиме іграшки з портфеля тільки на перерві, а перед початком уроку знову 

прибере їх в портфель. Можна, наприклад, укласти угоду, що при першій скарзі вчителя з приводу ігор на 

уроках — іграшки залишаються удома. 

Правило 7: Мінімум дорогих речей. Питання, давати чи ні 

дитині в школу мобільний телефон, до цих пір залишається 

спірним. Мобільний телефон (і інші дорогі речі) не є 

предметами першої необхідності. В крайньому випадку 

дитина може подзвонити зі школи. Якщо ви все-таки вважаєте, 

що телефон дитині необхідний, поясніть, що на час уроків 

необхідно відключати звук і прибирати телефон в портфель. 

Крім того, необхідно пам’ятати, що телефон може загубитися 

або бути викраденим. Це стосується і наручного годинника, 

який діти часто знімають на фізкультурі і забувають. 

                                                           Батькам радила шкільний практичний психолог С.В. Губанова 

 

Поради батькам щодо організації святкування 

першого дня перебування школі: 
 до  того,   як   дитина   розплющить   очі,   прикрасьте   її   кімнату повітряними кульками, яскравим 

плакатом із веселим написом; 

 покладіть поруч із подушкою яскравий пакуночок з подарунком, який дещо розвіє дитячі 

хвилювання і, разом з тим, підкреслить важливість події; 

 усміхайтеся; 

 не повчайте дітей, не хмуртеся, не гнівайтесь, не 

підвищуйте голос, не залякуйте дитину; 

 відкладіть усі свої справи; 

 не забудьте сказати своєму малюку, який він має чудовий 

вигляд і як ви його любите; 

 виходячи з дому, благословіть дитину найкращими 

побажаннями;  

 коли дитина прийде зі школи, влаштуйте святковий обід. 
Радила класовод 1-А класу Л.О. Прилуцька 

 





 


 

 

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. 

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 кілька 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 

АДАПТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ  





 


                   УВАГА! БАТЬКИ П’ЯТИКЛАСНИКІВ!!!  

Початок навчання в середніх класах школи 

   В основній школі докорінно змінюються умови навчання: діти 

переходять від одного основного вчителя до системи «класний 

керівник — учителі-предметники», часто — до кабінетної системи. 

Те, що перехід цей збігається з кінцем дитинства (досить 

стабільним періодом розвитку), сприяє адаптації школяра до нових 

учителів, нових умов. 

   Як свідчить практика, більшість дітей переживає цей перехід як 

важливий крок у житті. Центральне місце посідає, по-перше, сам 

факт закінчення початкової школи, на чому наголошують учителі й 

батьки, по-друге, предметне навчання. Незважаючи на те, що й раніше діти вивчали різні 

предмети, саме під час переходу до основної школи вони починають розуміти й усвідомлювати 

зв'язок цих предметів із певною сферою знань. На запитання, чи відрізняється чимось навчання в 

5-му класі й у початковій школі, п'ятикласники відповідають: «Маля просто вчиться рахувати, а 

ми вчимо математику», «Раніше ми просто читали розповіді про те, що було, а тепер вчимося 

сприймати історію». 

   Для багатьох дітей, що навчалися спочатку в одного вчителя, перехід до кількох учителів з 

різними вимогами, різними характерами, різним стилем викладання також є зовнішнім 

показником їхнього дорослішання. Вони із задоволенням і гордістю розповідають батькам, 

молодшим братам і сестрам, друзям про добру вчительку математики або «поганого» історика. 

Крім того, певна частина дітей усвідомлює такий перехід як шанс заново почати шкільне життя, 

налагодити несформовані взаємини з педагогами. 

   Бажання добре вчитися, робити все так, щоб дорослі були задоволені, «не засмучувалися й не 

переживали», «раділи», «щоб мама, коли подивиться щоденник, не засмучувалася», — досить 

сильне в п'ятикласників. Певне «розчарування» в школі, зниження інтересу до навчання, що були 

помітні наприкінці початкових класів, поступаються очікуванню змін, діти сподіваються, що в 

школі їм стане цікаво.  

Вікові особливості дітей 

   Важливо насамперед звернути увагу вчителів і батьків на вікові особливості дітей. Практика 

свідчить, що педагоги і батьки найчастіше «одорослюють» п'ятикласників, вважаючи, що вони 

повинні бути самостійними, організованими, і наголошують на їхній «дитячості». Це зумовлює 

подвійність, суперечливість стосунків і системи вимог до школярів. Вони швидко вчаться 

маніпулювати дорослими за допомогою цієї подвійності. 

   У цей час у школярів дуже виражене емоційне ставлення до навчального предмета. Дослідження 

свідчать, що практично всі п'ятикласники вважають себе здібними до певного навчального 

предмета, часто критерієм такої оцінки є не реальна успішність із цього предмета, а суб'єктивне 

ставлення до нього. Така оцінка власних можливостей створює сприятливі умови для розвитку 

здібностей, умінь, інтересів школяра. Тому важливо, щоб заняття викликали в десятирічного 

школяра позитивні переживання (а якщо згадати, що діти в цей період переважно всі життєрадісні, 

то завдання видається ще простішим). 

Проблеми, пов'язані з віковими особливостями 

   1. Великого значення набуває емоційний чинник у 

самооцінці здібностей, що взагалі характерно для цього 

періоду. Але відомо, що занадто сильні або занадто 

тривалі емоції (як негативні, так і позитивні) можуть 

негативно впливати на психічне життя дитини, сприяти 

виникненню своєрідної «емоційної втоми», що 

виявляється в роздратуванні, капризах, скандалах, плачі. 

Отже, надмірне захоплення емоціями, прагнення 

максимально позитивно забарвити будь-яку діяльність 





 


школяра можуть призвести до зворотного ефекту. 

   2. Загальне позитивне ставлення до себе та уявлення про свої можливості, що не спирається на 

оцінку своєї реальної успішності, призводить до того, що діти охоче беруться за багато справ, 

упевнені, що вони зможуть це зробити, але при перших труднощах кидають без особливих 

переживань. Стандартне пояснення цього («перестало подобатись, не хочеться, не можу») 

відображає, як це не дивно для дорослих, реальну причину: немає позитивного ставлення і, як 

наслідок, знижується самооцінка в цій сфері.  

До адаптації готувала соціальний педагог школи С.Є. Фесун 

 

 

 

 

 

Поради підліткам 
 

Ефект кривого дзеркала 
Підлітки часто вважають, що не потребують 

контролю та порад батьків. Однак вони або 

кривлять душею, або помиляються, або кажуть 

так через недовірливі стосунки з дорослими. 

Часто тінейджери дивляться не зовсім під тим 

кутом, під яким може тверезо оцінити ситуацію 

дорослий. Іноді, наприклад, вони змушують себе повірити у те, що їх симпатія — велике кохання, 

і роблять через це купу дурниць. Поради ж і зауваження батьків вони сприймають «в багнети». 

Часто виникає бажання помсти. Зробити на зло дорослим, нехай і завдавши при цьому шкоди собі. 

Буває, що теми про ЦЕ діти сприймають як жест недовіри, осуду чи докору. 

Порада: 
Частіше аналізуй слова батьків і свою реакцію на них. Уяви, якби ту ж саму пораду ти почув від 

друзів. І пам’ятай, що усі намагання «втрутитись» у твоє приватне життя викликані нічим іншим, 

як любов’ю батьків (нехай навіть іноді поради ці не зовсім обґрунтовані). 

 

Бути попереду 
Дуже часто на долю підлітків, котрі мають авторитет у своїх колах, припадає чи не найтяжче 

випробування: спробувати все, та ще й одним із перших. Аби не втратити свою «популярність», 

тінейджери йдуть ледь не на все: паління, випивка, наркотики, секс... Це стосується і тих, хто 

сильно піддається впливу оточуючих. Іноді гнітить думка про те, що він позаду всіх. Отут і 

починається важкий і тернистий шлях помилок! 

Порада: 

Ніколи не забувай, що ти людина, а отже, маєш гідність! Якщо ти чогось не хочеш робити, то й не 

варто, навіть якщо так вчиняє авторитет або ти і сам є авторитетом. Твоє життя — тільки твоє, а не 

когось іншого і думати про вчинки маєш саме ТИ! 

 

Страшно й соромно спитати 
Безперечно, в кожного підлітка виникають особисті 

відверті питання. Вони б радо поділилися своїми 

переживаннями, але, як ми вже казали, бояться. Тут 

причин декілька: не дуже теплі стосунки з 

батьками, відчуття сорому, провини тощо. Проте 

краще дізнатись завчасно, аніж потім 

розплачуватись за свою необізнаність. 

 

ПОРАДИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 





 


Порада:  
Якщо тобі не під силу заговорити про щось інтимне з батьками, подзвони в «телефон довіри», або 

звернися до психолога. До речі, ти можеш ставити запитання  і про  проблеми, пов’язані з 

конфліктами, шкільними негараздами, алкоголем, наркотиками тощо. 

 

Отже, навіть у найтяжчі хвилини твого  життя у тебе є до кого звернутися. Ти не один! Пам’ятай 

про це! 

Матеріали надала С.Є Фесун 

 
 

 

 

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 сайта 

 

 

 

Яких правил  не знає Нетреб’як? 
Як знайомого зустрінеш,  

Руки швидше у кишені  

Ти засунь по самі лікті,  

Голову — донизу.  

Якщо друг твій привітався,  

Можеш теж пробелькотіти  

Нетактовне й 

непривітне,  

На зразок: «Ди-ри-ди-

ди». 

 

ПОВТОРИМО ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ 







Вчимося вітатися 
 Тому, кого вітають, привітно дивляться в очі. 

 Вітання треба вимовляти чітко: «Добридень», «Добрий день», «Здрастуйте», «Здорові 

будьте», «Доброго ранку», «Добрий вечір», «Добривечір», «Привіт», «Вітаю». 

 Старших знайомих, учителів вітають на ім'я та по батькові. Недарма кажуть: «Шануй 

учителя, як родителя». 

 Вітання не повинне бути голосним, якщо воно може заважати іншим людям (наприклад, у 

бібліотеці).  3 тим, хто йде назустріч, вітаються за три-чотири кроки до того, як порівняються. 

 Різними є і форми прощання: «До побачення», «До наступної зустрічі», 

«Прощавайте, друзі», «На все добре», «Усього найкращого», «Бувайте», 

«Щасливо». 

 Не можна вітатися, тримаючи руки в кишенях. 

 Вітаючись та прощаючись, не потрібно вживати грубих і образливих 

слів: «Привіт, чудило!» чи «Пока, товстуне!». 

Яких правил  не знає Нетреб’як? 
Як товариша побачиш,  

Що попереду іде,  

То тихенько ти підкрадься  

І йому на вухо крикни:  

«Як здоров'я?! Як живеш?!»  

Побіліє він, мов крейда, 

Очі зробляться скляні.  

Буде довго він 

мовчати...  

Гарно ти зробив чи ні?

 

 

Хто вітається першим? 
 Першим вітає молодший старшого, хлопчик — дівчинку, учень — учителя. 

 Той, хто заходить до приміщення, вітається першим із 

присутніми і першим прощається з тими, хто залишається. Це 

стосується й дівчат. 

 Коли приходять гості, спочатку вони вітаються з господарями, а 

вже потім з іншими гостями.  

 Той, хто обганяє когось, завжди вітається першим, коли з ним 

порівняється, до того ж, тихим голосом, щоб не налякати 

знайомого. 

 Перш ніж звернутися із запитанням до незнайомого, з ним 

потрібно привітатися.  

 Запам'ятайте: в однакових умовах першою вітається 

вихованіша людина. 

Порадами ділилася С.Є. Фесун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck 

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






ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

 

 

ГОВОРИМО 

УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрику веде 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 із 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 рекомендацій цієї пам’ятки і дорослими, і 

дітьми – запорука збереження життя людей! 
Рубрику веде В.В. Токова 

 

http://novadoba.com.ua/31381-nagadayte-shkolyaryku-pravyla-bezpeky-na-dorozi.html






 
 

Найщиріші вітання  
нашим серпнево-вересневим іменинникам!  

 
Українець Інні Костянтинівні – 09.08 

Отземок Валентині Василівні – 

19.08 

Прядко Марії Андріївні – 26.08 

Ділягіній Раїсі Олегівні – 30.08 

Ботвіненко Наталії Дмитрівні – 

03.09 

Рожко Людмилі Анатоліївні  – 

07.09 

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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