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АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ  

ЩИРО ТА СЕРДЕЧНО ВІТАЄ ВСЮ ШКІЛЬНУ РОДИНУ З 

РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ!!! ЗИЧИМО МІЦНОГО 

ЗДОРОВ’Я УСІМ, НЕВИЧЕРПНОЇ ЕНЕРГІЇ, НОВИХ 

ЗВЕРШЕНЬ, ГАРНОГО НАСТРОЮ, ПОЗИТИВНИХ ВРАЖЕНЬ! 

НЕХАЙ МНОЖИТЬСЯ УСПІХ, ДОСТАТОК, РАДІСТЬ, 

ЩАСТЯ! БОЖОЇ УСІМ БЛАГОДАТІ, ВЕСЕЛИХ СВЯТ І  

МИРНОГО ЖИТТЯ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новорічно-різдвяні вітання усім поціновувачам «ОРИГІНАЛУ»! 
І ось упевнено закрокував 2017 рік! І знову сила-силенна привітань, 

побажань, мрій і планів! У пріоритеті – те ж… мир, добробут, міцне здоров’я, 
достаток, успіхи в усіх справах… Нехай так і буде!!! 

А ми присмачуємо цей стандартний новорічний салат іще кількома суто 
нашими, родинними інгредієнтами! Нехай процвітає наша школа! Нехай 
щоденно множаться здобутки, перемоги, досягнення, нагороди! Нехай увесь 
учнівсько-батьківсько-педагогічний колектив плідно і креативно працює, 
отримує міцні знання і насолоду від навчально-виховного процесу, 
одинадцятикласники успішно фінішують на ЗНО… 

 І ще… Нехай у кожного з нас у 2017 році здійсниться як мінімум одна 
заповітна мрія!  

А «ОРИГІНАЛ» продовжить радувати вас, дорогі наші читачі, новими 
випусками, обличчями, подіями! Продовжуємо працювати для ВАС!!! 

З Новим  2017 роком і Різдвом Христовим!!! 
Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 
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УВЕСЬ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ ШКІЛЬНОЇ 

ГАЗЕТИ «ОРИГІНАЛ» 

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄ 

СВОЇХ ЧИТАЧІВ ІЗ 

НОВОРІЧНО-РІЗВЯНИМИ 

СВЯТАМИ!!! НЕХАЙ МРІЇ 

ЗБУВАЮТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ У 

СВЯТА!!! 

ЛЮБИМО ВАС, НАШІ 

ШАНУВАЛЬНИКИ! 

ЗАЛИШАЙМОСЯ РАЗОМ І 

ЦЬОГО РОКУ! 
 
 

 

 

 

Шановні батьки, учні, вчителі!!! 

Від щирого серця вітаємо Вас з Новим 2017 роком. Зичимо Вам 

міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших мрій, мирного неба над 

головою, гідної заробітної плати, щедрих подарунків та здійснення 

найзаповітніших мрій. 

Цей рік був насиченим на гарні події, які ми намагалися відображати 

на нашому ресурсі. Сподіваємось і надалі бачити Вас, як наших 

постійних відвідувачів, а 

свої враження від 

побаченого та 

прочитаного ви, як і 

раніше,можете залишати 

у коментарях, адже Ваші 

відгуки дуже важливі для 

нас. 

Дякуємо за те, що ви 

у нас є! З Новим роком! 

 

Щиро Ваші адміни 

шкільного сайту 
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Нового року з нетерпінням чекають дорослі та діти. Дітлахи чекають 

подарунків від Діда Мороза, а дорослих цікавить вічне питання: як 

зустрічати свято? Всім хочеться, щоб майбутній рік був щасливіший від 

попереднього, тому кожен намагається дізнатися, що робити напередодні 

свята, щоб удача не обходила стороною будинок. 

У 2017 році свої повноваження Мавпа передає Червоному Вогняному 

Півню. Згідно з китайським гороскопом Півень – важливий птах. Завдяки 

яскравому оперенню Півень виглядає привабливо. Люди симпатизують 

йому. Він завжди активний, веселий, життєрадісний, любить красиві речі, 

яскраві фарби. Не дивно, що люди, що з’явилися на світ у рік Півня, 

люблять прикраси і коштовності. 

Півень в 2017 році подарує всім нові можливості. Це відмінний господар, який може 

подружитися з людиною, якщо він добре вивчить її повадки. Півні – лідери по своїй натурі, до 

роботи ставляться відповідально, дбають про репутацію. Їм підходить роль героїв. Може з’явитися 

шанс просунутися службовими сходами, поліпшити фінансовий стан, налагодити особисте життя. 

Господарем 2017 року буде Червоний або Вогненний Півень. Щоб задобрити покровителя року, 

для інтер’єру слід підібрати прикраси в червоних тонах. Півень – птах строкатий, тому не 

образиться, якщо для свята оберете й інші яскраві кольори. Не менш важливо підібрати святкове 

вбрання для зустрічі Нового року. 

Прикраса інтер’єру 
У виборі декору приміщення дуже важлива колірна гама. Вона допоможе додати святу 

особливий настрій, додасть пікантності. Крім цього, важливо правильно прикрасити свій інтер’єр. 

Птах віддає перевагу яскравому й блискучому. Якщо в новорічну ніч ваша квартира буде 

виглядати яскраво, щастя і удача не полишатимуть ваш будинок весь рік. Буде добре, якщо в 

квартирі буде тематична новорічна композиція. Півник може зайняти почесне місце на святковому 

столі. 

Місце для зустрічі 
Східний гороскоп стверджує, що Півень – домашня птиця. Щоб задобрити його, Новий рік 

потрібно зустрічати у родинному колі, з найближчими людьми. Дружня родинна атмосфера 

допоможе почувати себе впевнено в 2017 році. Напередодні свята не варто забувати про далеких 

родичів і хороших друзів. Якщо є можливість, запросіть їх до себе в гості. Півень – компанійська 

тварина, тому не образиться, якщо Новий рік ви проведете у колі друзів. Символ року любить 

веселі компанії. Він буде прихильний до тих, хто знається на розвагах, любить дивувати інших і 

експериментувати. 

Як підібрати вбрання для урочистого заходу? 
     При виборі одягу слід враховувати, що господарем року 

буде Червоний Півень, тому краще всього підібрати речі 

саме цього кольору. Але символ року – синя птиця, 

догодити їй можна нарядами всіх кольорів веселки. 

Тьмяний одяг не підходить для свята, як і сірі та темні тони. 

Також варто відмовитися від леопардового, тигрового 

принта, оскільки Півень не любить хижаків.  

Бажано, щоб наряд, підібраний на Новий рік, був новим. 

Вдалим також  буде вбрання із яскравим квітковим або 

кольоровим принтом. Добре підійде одяг, оздоблений 

вишивкою, бісером, паєтками. Ідеї для макіяжу – 2017 можуть бути сміливими. При цьому 

важливо не перестаратися, щоб не виглядати як різнобарвний папуга. Прикраси допоможуть 

надати образу завершеності. У рік Півня вони особливо актуальні. 

ЗУСТРІЧАЮЧИ СВЯТО… 
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ВІТАЄМО 

 Токову Наталію, ученицю 11-М класу, 

яка посіла ІІІ місце у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін – астрономія. 

Вчитель: Токова Валентина Валеріївна 
 

ВІТАЄМО 

Козлова Олексія, учня 11-М класу, 

який посів ІІ місце у ІІ (міському) 

етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін –  інформаційні 

технології. 

         Вчитель: Черниш Світлана Володимирівна 

 
Директор школи Середа Ю.В. та координатор проекту нашої школи Щербатюк Л.А. були 

запрошені на Національніу конференцію eTwinning Plus 2016, що 

відбулася у Києві. 

Урочиста подія об’єднала найактивніших ітвіннерів – 176 

вчителів та директорів з усієї України. Участь у заході також взяли 

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної 

освіти МОН Оксана Коваленко,  амбасадор British Council Кріс 

Вільямс, вчитель-амбасадор програми у Словаччині Корнелія 

Логиньова та представники PSA Ukraine. 

Захід розпочався з привітань від команди PSA та виступу 

керівника програми, далі учасники заходу взяли участь у низці 

корисних воркшопів. Приємним завершенням події стало 

нагородження успішних проектів та найактивніших вчителів. 

Черкаська загальноосвітня школа №7 отримала винагороду 

«Школа-лідер місяця» за успішну реалізацію 23 проектів, а 

також нагороджена дипломом за активну участь у програмі e-

Twinning Plus в 2016 році. Було відзначено координатора проекту 

Щербатюк Л.А. та директора школи Середу Ю.В за підтримку та 

сприяння розвитку програми eTwinning Plus Ukraine. 

Дякуємо всім вчителям за допомогу і підтримку реалізації проектної діяльності у нашій школі! 

 

За матеріалами шкільного сайту 

 
 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 
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5-Б та “Волошкове поле” 

Учні 5-Б класу спробували себе у ролі 

інспектора Фреймут - вони побували на 

екскурсії на молокозаводі “Волошкове 

поле”. 

Під час подорожі учні простежили 

шлях молока від воріт заводу, куди 

доставляють його з фермерських 

господарств, до складу готової 

продукції, звідки розвозять молочні 

продукти споживачам. Сам завод - 

закритий стратегічний об’єкт, тому 

фотозйомку нам дозволили лише на 

подвір’ї. Зате в цехах ми могли 

спостерігати за процесами переробки 

молока досхочу. Особливо цікаво було в цеху, де десятисантиметрові заготовки для пляшок 

роздувають до 2-х літрів! (кожен отримав на згадку таку заготовку в якості сувеніру). Проте 

найдовше хотілося залишатися у цеху з виготовлення глазурованих сирочків! Що за пахощі!!!  

Наприкінці всі мали змогу продегустувати смачнющі сирочки, а найактивніші “іспектори” 

отримали призи від підприємства – фірмові ручки і магніти. 

 

Екскурсія до Оршанця 

Цікавою та захоплюючою була 

екскурсія 5-Б класу до Центрального 

музею Державної прикордонної служби 

України, який знаходиться на території 

військової частини 9930 в смт 

Оршанець. 

П’ятикласники отримали нагоду в 

експозиційних залах Центрального 

музею Державної прикордонної служби 

України познайомитися з історією 

прикордонної охорони на території 

нашої держави від давніх часів до 

сьогодення. Особливо вразлила дітей 

експозиція музею, присвячена подіям на 

Сході України: зі сльозами на очах та 

гордістю в серцях учні слухали про мужність, відвагу та героїзм прикордонників, які, не жаліючи 

своїх життів, захищали нашу Батьківщину. П’ятикласники також побували у навчальній частині, 

де побачили прилади, з якими тренуються майбутні прикордонники, та у тренувальній залі, де 

спробували поборотися з уявними супротивниками - тренувальною зброєю. 

 

Біологічний КВК 

На уроках біології учні 6-а та 6-б класів узагальнили свої знання з теми «Одноклітинні 

організми». Уроки пройшли у формі КВК. Команди дівчат змагалися з командами хлопців. Учні 

готували цікавинки про найпростіші організми планети, ставили проблемні запитання та давали 

відповіді на питання вчителя. Кожна команда підготувала казку про одноклітинних, враховуючи 

особливості їх життєдіяльності та різноманітність. 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ  
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Дівчата в обох класах попрацювали 

згуртованіше і тому отримали заслужену 

перемогу. Учні і вчитель залишилися 

задоволеними результатом роботи. 

 

Майстер-клас “Черкаські мавпи” 

Цього тижня для учнів нашої школи 

гравці баскетбольної команди «Черкаські 

мавпи» проводили майстер-клас. У 

спортивній залі школи зібрали майже 60 

дітей, які показували свої вміння та 

опановували нові навички у цій грі. 

Діти провели розминку, а потім разом 

із гравцями «Черкаських мавп» змагалися 

у естафетних поєдинках дівчата-хлопці, 

наприкінці тренування наймолодші 

отримали солодкі подарунки та мали 

змогу зробити спільне фото. Приємно 

було спостерігати за нашою 

баскетбольною командою дівчат, яка 

гарно справлялася з усіма поставленими 

завданнями. До речі, з 12 грудня дівчата 

їдуть захищати честь школи на міських 

змаганнях з баскетболу! Тож бажаємо 

ПЕРЕМОГИ!!! Ми за вас вболіваємо!!! 

 

Андріївські вечорниці від 5-Б 

13 грудня, на Андрія, учні 5-Б класу 

дізналися більше про традиції рідного 

народу. 

Традиційно з піснями, гаданнями та 

частуванням провели стилізовану 

виховну годину “Вечорниці на Андрія”. 

Юля Волощук, Іван Ткаченко, Марина Тертишнік та Владислав Шкляєв приготували цікаву 

інформацію про історію виникнення та традиції святкування. Всі учні вивчили та заспівали 

українські пісні, пісню “Варенички” 

спробували драматизувати. Говорили 

не тільки про розваги, а й про важку 

роботу, яку виконували наші пращури, 

і яким знаряддям користувалися в 

побуті. Спробували свої сили в 

розгадуванні народних загадок на 

кмітливість. Ну, а яке ж українське 

свято обходиться без смаколиків? 

Щедрим був і святковий стіл: вареники, 

деруни,  млинці, мед їли та узваром 

запивали. Щиро дякуємо всім 

учасникам і батькам, які допомогли в 

організації свята! 
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Фестиваль Святого Миколая! 

Учні 5-Б, 6-А та 6-Б класів разом 

із класними керівниками Щербатюк 

Л.А., Євтушевською Т.А. та 

батьками відвідали Фестиваль 

Святого Миколая, який відбувся на 

території національного історико-

культурного заповідника 

“Чигирин”. 

Фестиваль запам’ятався кращими 

колядками та щедрівками під час 

проведення Всеукраїнського 

конкурсу, оригінальними майстер-

класами, колоритним ярмарком 

“Казкова столиця”, найсмачнішими 

гарячими напоями, цікавими іграми 

та лабіринтами. Школярі мали 

можливість відвідати казкову Резиденцію Святого Миколая та отримати подарунки. На згадку про 

цікаву екскурсію діти зробили фотографії, придбали оригінальні сувеніри. 

Новорічний настрій вдався! 

Наприкінці грудня у школі велася кропітка робота зі 

створення новорічного настрою у класних кабінетах та школі в 

цілому. 

На шкільних вікнах майоріли казкові герої, янголи, зимові 

дерева та новорічна атрибутика. Виготовляли витинанки 

вчителі, учні школи та батьки, за що ми всім дуже вдячні, адже 

така робота допомогла створити справжній новорічно-

казковий настрій під час свят. Слід відмітити і те, що майже 

усі класи доклали максимум зусиль для створення новорічного 

настрою у класних куточках. І хоч цього року через тривалий 

карантин ми не змогли в повній мірі намилуватися цією 

красою та повноцінно провести конкурс-огляд «Новорічний 

настрій», все ж деякі кабінети будуть обов’язково відзначені. 

Але хочеться поділитися своїми враженнями від побаченого 

зараз: майже усі класи були святково вбрані. Учні 11-м класу 

виготовили гірлянду із новорічних ялинок із фетру, а також 

бурульки, які звисали із книжкових шаф і були безпечніші, ніж 

ті, що висять на вулиці. Учні 7-б класу прикрасили стелю 

сніговими хмарками! Слід відмітити, що учні цього класу 

щороку вигадують щось нове і цікаве. Учні 6-А класу запросили до себе неймовірного сніговита, 

який ще і досі перевіряє їх знання з математики і чудово вписується в інтер’єр класу. Учні 9-а 

класу прикрасили стелю синьо-білими кульками, також розмістили чарівний мішок та гарненькі 

бантики, які чудово прикрасили класну кімнату. Учні 5-Б класу розмістили у класній кімнаті 

штучну ялинку, прикрашену власними виробами та подарунками, які надійшли в рамках проекту 

eTwinning. У багатьох класних кімнатах, в яких на стінах є портрети видатних діячів, діти 

вирішили їх одягти… та подарували усім новорічні шапки. У початковій школі, окрім 

прикрашених вікон, новорічних ялинок, сніжинок, витинанок, можна було побачити чудові 

новорічні хендмейди, які зачаровували погляд перехожих. Відзначимо, що майже усі класи 

створили новорічний настрій, але хотілося б, аби і в наступному році всі були такими ж 

активними, а деякі класи доклали ще більше зусиль для створення новорічного настрою. Тож 

дякуємо усім дітям, вчителям та батькам за новорічну казку!  



 

  8  
 

 

Новорічні ранки відбулися майже в 

повному обсязі…. 

Як ви знаєте, цього року зимові 

канікули розпочалися дещо раніше, ніж 

ми сподівалися, тому новорічні 

святкування цього року видалися 

затяжними, адже не хотілося когось 

обійти увагою. 

Першими встигли відсвяткувати 

новорічні свята учні 3,4 класів ще до 

оголошення карантину у навчальних 

закладах. Цього року усі новорічні ранки 

організовували своїми силами, не 

запрошуючи акторів, як це було 

минулого року. Учні 10-11 класів гарно 

втілились у ролі своїх казкових 

персонажів і не гірше, ніж професіонали, розважали дітлахів під час святкувань, за що отримали 

свої невеличкі подарунки та схвальні відгуки від глядачів. Учні 5-х класів завітали на святкування 

до Обласної бібліотеки для дітей та юнацтва і там гарно і весело провели час. Вже після 

карантину, під час канікул, до святкувань приєдналися учні 1 та 2 класів, яких розважали не лише 

учні, а й вчителі. Гарним продовженням новорічних гулянь були «Різдвяні гуляння» від 11-м та 

дискотека у стилі «Стіляги» 8-а класу, але про це буде трішки пізніше. Нездійсненою залишилася 

лише новорічна дискотека, яку ми незабаром проведемо, але вже приурочимо її до іншого свята. 

Тож дякуємо усім за схвальні відгуки і сподіваємось, що наступні свята ми відзначатимемо ще 

краще! 

 

“Мішечок щастя” від 5-Б 

Учні 5-Б стали щасливішими! До 

них завідала чудова майстриня, казкова 

фея і просто хороша людина - Віталіна 

Воленшчак. 

З її допомогою кожен створив для 

себе “Мішечок щастя”, який, крім свого 

основного завдання – приносити щастя, 

вміє виконувати найзаповітніші 

бажання. Мрії у всіх різні, тож і 

виконавці бажань вийшли неповторні, у 

кожного свій, особливий і не схожий на 

іншого. Бажаємо усім щастя та 

здійснення мрій! 

 

Святки від 11-М 

В народі кажуть: «Прийшла зима і празнички привела». Різдвяні свята чекають з нетерпінням і 

дорослі, і малі. Вони приносять чимало радощів, веселощів та солодощів. Свята тішать своїм 

затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Ці давні традиції – прекрасний витвір людської 

фантазії, призабуті сьогодні. 

Учні 11-М класу вирішили не порушувати традиції і вкотре повернули всіх глядачів до 

традицій нашого народу.         
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В актовій залі школи проходило 

святкове дійство, яке було 

традиційним для наших предків: 

Святвечір, Різдво, колядки, на 

Маланки щедрувати та вертеп 

водити, на Василя посипати та 

козу оживляти. Все це протягом 

двох днів демонстрували учні 11-

М класу для учителів, учнів та 

своїх рідних і близьких. Усі 

присутні отримали неймовірні 

враження і задоволення від 

побаченого і почутого. 

Сподіваємось, що нашу традицію 

продовжать учні інших класів і 

будуть і надалі відроджувати 

любов до  минулого. 

 

Вечірка в стилі “Стиляги” 8-А та 6-Б класів 

Шкільні роки! Ці слова у кожного асоціюються із юністю, першим коханням, веселощами, 

забавами, танцями, вечірками, 

дискотеками.  

Саме так і проходив один із вечорів 

учнів 8-А та 6-Б класів. Темою вечірки 

стала молодіжна субкультура, що 

отримала розповсюдження у великих 

радянських містах з кінця 1940-х до 

початку 1960-х років, що мала в якості 

еталону американський стиль життя – 

Стиляги. Стиляги виділялись яскравим 

одягом, конкретною манерою 

спілкування (особливий сленг). Їм був 

притаманний підвищений інтерес до 

музики і танців із-за кордону.  

Дітям було запропоновано прийти на 

вечірку яскраво, святково одягнутими, а 

тим, хто не підготувався до вечірки,  

запропоновано зробити зачіску та приміряти аксесуари, щоб поринути у атмосферу свята.  

Розпочалося все із флешмобу. Це був традиційний танець стиляг – бугі-вугі. Також для учнів 6-

Б і 8-А класів була дискотека стиляг і справжня облава вечірки, де гості розбивалися на команди 

«комсомольців» та «стиляг». Також весь вечір супроводжувався веселою, яскравою музикою у 

дусі минулих років. По завершенню вечірки було проведено конкурс на кращий костюм з 

різнокольорового туалетного паперу. Лише креативне і творче мислення, як і в стиляг. Учні 

прекрасно справилися з цим завданням і отримали чимало задоволення.  

У другій частині вечірки на учнів 8-А класу чекала зустріч із головним атрибутом стиляг – 

саксофоном. Запальна та енергійна ведуча зіграла для гостей свята декілька популярних творів, а 

згодом влаштувала невеличку дискотеку.  

Усі учасники дійства були в захватіі! Адже саме в цьому віці дітям хочеться чогось яскравого, 

бути в центрі уваги, виділитися із сірої маси, бути унікальними! 

 

За матеріалами шкільного сайту 



 

  10  
 

 
 

 
Зі святом, 

наші Захисники! 

З першого по восьме грудня у школі 

проходила благодійна акція «Привітай 

Захисника України», в рамках якої було 

зібрано велику кількість провізії для наших 

солдатів. 

Діти та їх батьки, а також працівники 

школи приносили для наших воїнів 

різноманітні смаколики, виготовлені 

власноруч, а також придбані у магазинах. 

Велика кількість домашньої концервації (яку 

ми святково прикрасили), чаї, кава, крупи, 

цукор, засоби особистої гігієни, шкарпетки, вовняні светри, шарфи, шапки та багато-багато 

іншого. Діти 1-11 класів писали для наших Героїв листи та малювали святкові листівки. Ми щиро 

дякуємо усім, хто приєднався до благодійної акції і віримо, що частинка вашої уваги зігріє наших 

Захисників у суворі зимові морози та подарує частинку свята тим, хто не може відсвяткувати його 

зі своїми рідними та близькими. 

Дякуємо Волонтеру Кулику Юрію, який доставить нашу провізію Захисникам. Нехай береже 

Вас Господь! 

За матеріалами шкільного сайту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса шкільного сайту! 

Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, але 
й почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 

 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

УВАГА!!! 

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

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

Добро починається з тебе… 

http://school7.ck.ua/
https://vk.com/club60915649
https://www.facebook.com/school7.cherkassy
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SPEND YOUR WINTER HOLIDAYS WITH FUN! 

Just because it's cold and snowy, it doesn't mean you have to stay inside! 

Chilly, snowy days are calling kids outdoors. Find fun winter activities for the slopes, trails, ice rink, and 

backyard. Winter could be the best time to enjoy indoor or outdoor activities with your family and 

friends.  

 Tic-Tac-Snow  
Two players go for the 

championship in this 

classic game. Use 

crisscrossed pine needles/ 

sticks and pinecones/ 

leaves as game pieces. 

 Snow Angels 

Fluffy snow and a snow 

suit – that's all the kids of 

any age need to lie down 

and create a snow angel. You can decorate your angel with food 

coloring to draw on a face, and old clothes to dress it up.  

 Snow Painting 

Make snow paint. Simply 

add food coloring to water 

and put in a spray bottle, 

then go out and paint your 

yard! 

 Snow Fighting 

Build a fort and have a 

snowball fight with your 

friends or parents. 

Remember to follow the winter sports safety rules! 
 Bird Watching 

Feed the birds or go bird watching. Make your own birdfeeders 

out of pine cones, peanut butter, and birdseed. 

 Taking Winter Photos  
Head out on a photo expedition to take pictures of the winter 

landscape. 
 

Usually after playing in 

the snow you get tired and 

get cold so have the hot 

cocoa or tea ready when 

you                    come 

back inside! 
 
 
 
 
 

«AROUND ENGLISH»  
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Do you enjoy celebrating holidays?  
Throughout the year there are many fun and unique holidays. Holidays are born because something 
special happened on that day, or to pay tribute to a person, special cause, occupation, or even 
someone's favourite food. Here are only some examples of “special days” celebrated in February. 
There are much more and you can choose the one you like the best. 
February 7 is Send a Card to a Friend Day. 
The unofficial holiday encourages people to send a card to a friend to let them know that they 
haven't been forgotten. 

February 9 is Happy Chocolate Day.  
Happy Chocolate Day is a day to celebrate the happiness 
eating chocolate gives you. 
February 10 is Umbrella Day.  
Umbrellas have always been a part of human history, though 
in ancient times they were used 
only by the nobility and by the 
rich. In many cultures, 
umbrellas were used as part of 
religious ceremonies and 
rituals. 

Make a Friend Day on February 11 is an unofficial holiday that 
encourages people make new friends. We need friends to feel fulfilled 
and happy. Make a Friend Day inspires people to step out their comfort 
zone and try to meet new people and become friends with them. 
February 14 is not only Valentine’s Day, it's also Library Lover’s Day. 
It is a day to honour libraries, librarians, bookworms, and library 
lovers in your life. 
February 17, also known as Random Act of Kindness Day, is a day to 
practice kindness and pay it forward. (A random event means that it 
cannot be predicted.) 

 February 20 is Love Your Pet Day. 
Your pet gives you unconditional love so return the favour today. No 
matter what your pet is, a dog, cat, bird, or reptile, spend time with 
them. Play their favourite games, give them special treats or their 
favourite food. 

February 26  is               
National Pistachio Day. 

Get some pistachios and share 
with family and friends. 
Tell a Fairy Tale Day is on 
February 26. The unofficial 

holiday encourages people to read, tell, and listen to fairy tales 
from around the world. 
February 27 is No Brainer Day. It is believed that the holiday 
was created by Adrienne Sioux Koopersmith in the United States as a way to remind people that 
most things are simple and that many problems we get daily have easy solutions. The made-up 
holiday also allows people to stop over analyzing things and to relax and take it easy. 
 

Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
 
 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 

ПРАВИЛЬНО!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАГА!!! 

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

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

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

 
 

ДІТИ В СОЦМЕРЕЖАХ!!! 
Для того, аби навчити сучасних дітей гарним 

манерам, ви не зможете обмежитися лише "будь ласка" і 

"дякую". У багатьох малюків вже є online-досвід, а після 

шести років цей досвід стає практично щоденним. Інтернет 

і сучасні мобільні гаджети створюють нові небезпеки. 

Дізнайтеся, яких правил вам потрібно навчити свого 

маленького технаря. 

Дізнайтеся про налаштування конфіденційності. 

Сайти соціальних мереж та Інтернет-форумів мають безліч параметрів налаштування, і ви маєте їх 

знати. Якщо ви дозволяєте своїй дитині зареєструватися у соціальній мережі або у будь-якому 

іншому онлайн-співтоваристві, покажіть їй всі доступні налаштування. Хто може бачити її 

фотографії? Хто може надсилати повідомлення? Дитина також має обміркувати можливість 

використання якогось іншого зображення, ніж свого власного, у якості «зображення профілю», 

тобто того, яке може побачити будь-який користувач. 

Ретельно вибирайте свій образ в мережі. Для деяких Інтернет-спільнот найкраще 

використовувати вигаданий псевдонім, що не надасть ніяких ключів для розгадки особистості 

вашої дитини. Однак, коли діти вирішують спілкуватися анонімно, вони стають менш 

відповідальними. Навчіть свою дитину контролювати все, що вона пише онлайн, незалежно від 

того, використовує вона власне ім'я або псевдонім. 

Уявіть, що всі бачать те, що ви пишете. Діти часто роблять помилку, коли пишуть 

неправильні речі онлайн. Вони думають, що не всі бачать їхні пости, і, що оскільки вони про це 

говорять онлайн, а не вголос, то так чи інакше зможуть вийти сухими з води. Навіть якщо сторінка 

вашої дитини частково прихована, це не є гарантією того, що її слова не поширяться далі. 

Користувачі соціальних мереж діляться один з одним тим, що вони бачать, і навіть електронні 

листи можуть вірусним шляхом поширитися мережею як лісова пожежа. Ніщо ніколи не 

видаляється. Це завжди знаходиться на чиїхось серверах або в електронній пошті. 

Пишіть онлайн тільки те, що ви сказали б в обличчя. Зазвичай це називають «золотим 

правилом» онлайн-етикету. Воно оберігає від багатьох проблем, але чомусь порушується знову і 

знову. Якщо ваша дитина буде дотримуватись цього правила, у неї буде менше шансів зіпсувати 

відносини з однолітками, отримати неприємності в школі, або гірше того - зробити помилку, яка 

негативно вплине на її майбутнє. Переконайтеся, що дитина знає «золоте правило» і повторюйте 

його. 

Обмежте «Інтернет мову». «Мережева мова» передбачає відсутність уваги до правил 

граматики та орфографії або свідоме їх 

спотворення, використання малих літер 

замість великих, нерегулярну пунктуацію, 

велику кількість скорочень, використання 

цифр у значенні літер тощо. Використання 

«мережевої мови» формує погані звички. 

Ми стаємо суспільством людей, які не 

можуть грамотно писати і висловлювати 

свої думки словами. Те, що було б 

дозволено серед однолітків, може виявитися 

небажаним по відношенню до дорослого 

члена сім'ї. Однак, якщо ваш знавець 



 

  16  
 

соціальних медіа буде писати пости в мережі, які змусили б його вчителя мови і літератури 

пишатися ним, він фактично буде набувати навичок, що допоможуть йому і під час навчання в 

школі, і в житті. 

Не беріть участі в розпалюванні війни. У жвавих дебатах немає нічого поганого, але 

важливо навчити дитину вийти з обговорення, якщо розмова стає занадто спекотною. Заохочуйте 

свою дитину саме в розмові з вами висловлювати будь-яке своє обурення, замість того, щоб 

продовжувати ці дебати онлайн.  

Не завжди добре ділитися. Різноманітні сайти спростили можливість «поділитися» до 

одного кліку. Це робить соціальну мережу більш захоплюючою і цікавою, але дитина при цьому 

має встояти перед бажанням поділитися особистим повідомленням або фотографією. Навіть 

повідомлення і фотографії з обмеженою конфіденційністю - ті, які відправляються обраній групі 

людей - мають бути збережені тільки для себе. 

Відчувайте, коли варто вийти. Соціальні мережі, програми з миттєвого обміну 

повідомленнями та надсилання інших текстових повідомлень полегшують спілкування дітей з 

друзями і близькими людьми, але важливо, 

щоб вони чітко усвідомлювали, коли їм 

потрібно вийти з мережі. Діти мають 

навчитися розпізнавати, коли краще 

спілкуватися телефоном, а коли все ж 

особисто. 93 % спілкування становить 

невербальне спілкування; це те, що ми 

бачимо і відчуваємо. Але навіть відео не 

здатне передати рукостискання, теплоту 

посмішки або те, з якою енергетикою 

людина входить до кімнати. 

Навчіть вашу дитину цих сучасних правил і будьте впевнені, що вона буде вести себе також 

виховано у віртуальному світі, як вона робить це і в реальному! 



 

  17  
 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

 
Алгоритм дій, якщо ви 

розлили ртуть 

 

     Основні правила дій на випадок, якщо 

в помешканні стався розлив ртуті: 

 Відкрийте вікна та двері квартири, 

щоб провітрити приміщення. 

 Повідомте рятувальників за номером 

«101». 

 Дихайте в приміщенні за допомогою 

респіратора. 

 Намагайтеся самі зібрати видимі кульки ртуті гумовою грушею або пензликом. Дрібні 

кульки можна зібрати за допомогою пластиліну чи розмоченої газети. Зі щілин ртуть 

витягайте латунним чи мідним дротом. 

 Зібрану ртуть помістіть в скляну банку, залийте зверху водою та закрийте банку кришкою. 

 Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть 

передайте їм. 

 Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки. 

 У разі, якщо ви виявили розлиту ртуть, необхідно огородити місце розливу та повідомити 

фахівців рятувальної служби за номером «101». 

       Пам’ятайте, що ртуть – отруйна речовина. Вдихання пару, безпосередній контакт цієї 

речовини зі шкірою й особистими речами дуже небезпечні. Ні в якому разі не викидайте 

прилади зі ртуттю в сміттєві баки, це несе загрозу довкіллю та іншим людям!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novadoba.com.ua/32796-algorytm-diy-yakscho-vy-rozlyly-rtut.html
http://novadoba.com.ua/32796-algorytm-diy-yakscho-vy-rozlyly-rtut.html
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Ожеледиця  
Щорічно Міністерством охорони здоров'я 

України реєструється сумна статистика 

травмувань, пов'язаних з ожеледдю: за 

небезпечний сезон лікарі надають допомогу 

тисячам громадян, які постраждали на льоду. 

Ми пропонуємо вам прості рекомендації, як 

уберегтися від значних неприємностей у період 

ожеледиці. 

Перед виходом із будинку 
Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи":  

 прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або 

лейкопластиру;  

 наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або 

східцем) і перед виходом натріть піском (на один-два дні вистачає);  

 натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву 

(але від води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються);  

 намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на пісок, після цього сміливо 

виходьте на вулицю.  

Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без 

великих каблуків.  

Людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба 

змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою 

сумка, то вона повинна бути тільки такою, що можна носити через плече. Пам'ятайте, що дві 

третини травм люди старші 60 років одержують при падінні.  

Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу – небезпечні для здоров'я.  

Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не 

розкидають пісок на обмерзлий тротуар.  

 

Як можна зменшити ризик травм у ожеледицю 
Будьте напоготові про всяк випадок під час ходьби в такі дні впасти.  

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки 

повинні бути не зайняті сумками. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте 

із будинку не поспішаючи.  

При порушенні рівноваги – швидко 

присядьте, це найбільш реальний шанс 

утриматися на ногах.  

Падайте в ожеледицю з мінімальним 

збитком для свого здоров'я. Відразу присядьте, 

щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, 

напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, 

обов'язково перекотіться – удар, спрямований на 

вас, розтягнеться і витратить свою силу при 

обертанні.  

Не тримайте руки в кишенях – це збільшує 

можливість не тільки падіння, але і більш важких 

травм, особливо переломів.  
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Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть 

бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.  

Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на 

слизьких дорогах особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на 

тротуар.  

Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. Пам'ятайте, що 

у ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях машини і падіння перед автомобілем, що 

рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.  

Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше 

всього важкі, всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало. У стані сп'яніння люди не так 

чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом 

додаткові проблеми та неприємності.  

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися 

пухлини – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з 

поганими наслідками.  

Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, 

дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у 

період танення льоду та снігу.  

 

Поради українцям щодо бурульок 
       Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі 

та значне нагромадження снігового покриву на покрівлях 

будинків сприяють активному утворенню бурульок та 

призводять до сповзання снігу, особливо зі старих будинків з 

похилим дахом, виступаючих архітектурних частин будівель.  

     Саме тому Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися 

елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.  

Зокрема:  

- проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно 

переконатися у відсутності загрози падіння льодових 

наростів;  

- не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де 

нависли бурульки;  

- пішоходам не варто заходити за межі встановлених огорож, 

а в місцях їх відсутності слід самому звернути увагу на 

наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах 

будинків;  

- за можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від 

будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.             

            Прес-служба ДСНС України закликає дотримуватись елементарних правил безпечної 

поведінки, зокрема під час керування автомобілем. ДСНС України нагадує, що при ожеледиці на 

дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний 

швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного 

засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки 

саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці. Просимо Вас відповідально ставитись 

до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку 

“101”.  
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Добра і радості бажаєм, 

Здоров'я Вам на всі літа! 

Хай сонце весело Вам сяє 

І квітне в серці доброта! 

Хай світять Вам  

життєві далі, 

Хай обминає Вас журба! 

Бажаєм Вам на видноколі 

Блаженства, миру і добра! 
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