
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Усім вдалого 

навчального року!!! 
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ВІТАЄМО ВЕРЕСНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ: 
Ботвіненко Наталію Дмитрівну (3.09) 

Рожко Людмилу Анатоліївну (7.09) 

Євтушевську Тамару Анатоліївну (12.09) 

Кумечко Людмилу Павлівну (16.09) 

Остренко Надію Іванівну (18.09) 

Донець Валентину Степанівну (24.09) 
 

 Хай Бог пошле Вам літа щасливі 
І рівну стрічку сонячних доріг. 
Нехай удача на життєвій ниві, 

Неначе килим, стелиться до ніг. 
Хай розквітає мрія і кохання, 

Хай збудуться усі Ваші бажання! 

 
 

 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Шановні наші читачі! 
    1 вересня… 1 вересня? 1 ВЕРЕСНЯ!!! ДЕНЬ ЗНАНЬ настав!!! Тож вітаємо усіх нас із 
початком нового 2015-2016 навчального року! Очікуємо нових перемог, успіхів, 
натхнення, творчості, креативу, високих балів і нормального тиску, гарного настрою 
і щирих друзів, міцних знань і взаєморозуміння між усіма сторонами навчально-
виховного процесу!  
   Перегортаємо чергову сторінку шкільного життя і щиро віримо, що вона стане 
однією з найкращих! 
   А для цього пропонуємо у вигляді своєрідного бонусу і дороговказу вересневий 
випуск шкільної газети «ОРИГІНАЛ»! 
   Сьогодні поговоримо і з адміністрацією, і з вчителями… Познайомимося із 
найменшими новоспеченими жителями сьомої школи – першокласниками! 
Проглянемо календар свят, «Поговоримо українською»,  згадаємо про адаптацію 
школярів і педагогів, потренуємося збирати портфель, налаштуємося на батьківські 
збори, привітаємо іменинників… Словом, ми зібрали все, що може знадобитися вам 
на початку навчального року для гарного настрою і впевненого кроку! Тож нехай 
щастить! 
                                                       Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 
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1 вересня — це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і 

загальним для всіх, і особистим для кожного. Першоклашки з 

ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за 

величезними букетами квітів, тримаючись за руки батьків, 

роблять свій перший крок на великому шляху знань, а 

новоспечені студенти вперше вступають у доросле життя. 

Учні шкіл, технікумів, коледжів, вузів подорослішали за 

літо, відпочилі і засмаглі знову зустрічаються зі своїми 

друзями і діляться враженнями про проведені літні канікули. Батьки, бабусі й дідусі проводжають 

своїх дітей та онуків у новий навчальний рік, де їх зустрічають вчителі та викладачі — люди, які 

ведуть їх до вершин знань. Та й у всіх інших є близькі або друзі, для яких свято День знань — 

подія актуальна та урочиста. 

До речі, початок навчального року припадає на 1 вересня лише в кількох державах — це в 

основному країни колишнього СРСР (Україна, Білорусь, Росія, Казахстан, Молдова, Туркменістан, 

Вірменія, Прибалтика), а також Чехія і деякі інші країни Європи. В Італії цей день приходиться на 

1 жовтня. У ряді країн немає єдиного для всіх закладів дня початку навчального року. Так 

відбувається, наприклад, у Німеччині, Іспанії та Франції. У США літні канікули закінчуються у 

другій половині серпня. А японські школи i ВНЗ й зовсім відкривають свої двері в перший день 

квітня! 

Звичайно, головними винуватцями торжества в перший день осені є школярі — від 

першокласників з величезними бантами і оберемками квітів, мало не вдвічі більшими себе, до вже 

зовсім дорослих старшокласників, які менше ніж через рік стануть абітурієнтами. 1 вересня 

вчителі знову перегортають класний журнал, беруть у руки крейду і задають домашнє завдання, а 

школярі вперше за три місяці чують дзвінок "для вчителя", слова "Хто сьогодні черговий?" і 

"Розгортаємо зошити, пишемо число". 

І нехай вони скаржаться на те, що літо скінчилося і знову потрібно рано вставати, носити 

портфель, відповідати на уроках, робити домашку і кожен день бачити "цю училку"; але всі вони в 

душі відчувають радісні й святкові почуття, переступаючи поріг школи вперше в новому 

навчальному році, а хтось — перший раз у своєму житті. Через багато років ми з ностальгією і 

найтеплішими почуттями згадуємо цей знайомий з дитинства запах гладіолусів і хризантем, 

приємні клопоти щодо купівлі обновок до 1 вересня, Дня знань: зошитів у клітинку і в лінійку, 

цілої гори ручок, олівців, гумок і лінійок. Крізь роки чуємо привітальні 

слова директора школи і бачимо щирі посмішки вчителів та щасливі очі 

молодих батьків. Невже знайдеться хтось, хто хоч раз у своєму 

дорослому житті не хотів би навіть на хвилинку знову потрапити у свій 

світлий клас і знову підняти руку, щоб відповісти на питання вчительки 

чи сказати: "А можна вийти?"  

Щороку 1 вересня вулиці українських міст наповнюються білими 

бантами, різноколірними букетами і загальним радісним відчуттям того, 

що попереду нова сторінка життя — цікава, барвиста і повна нових 

знань. Тож у добру путь із гарним настроєм!!! 

Статтю підготувала Т.Г. Середа 
 

 

 

1 вересня – День знань 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса оновленого шкільного сайту! 
Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, 

але й почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 
 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

http://school7.ck.ua/


 

  4  
 

 

 

 

 Доброго дня, Юрію Васильовичу! Вітаємо з 

початком нового навчального року і зичимо 

всіляких успіхів і гараздів, нових звершень і високих 

результатів! Раді, що навчальний рік починаємо 

саме з Вашого інтерв’ю. Адже вся шкільна громада 

в очікуванні чогось нового. Тож що рік новий 

навчальний нам готує? 

 Я хочу нагадати усім учасникам навчально-виховного 

процесу про те, в яких складних соціально-економічних 

умовах зараз знаходиться наша держава, про те, що, на жаль, не завершилися бойові дії на сході 

України... Гадаю, що, у першу чергу, ми повинні стати більш толерантними один до одного, 

продовжити волонтерську роботу, яка, до речі, минулого навчального року була на досить 

високому рівні (знаю, що багато учнів, батьків, вчителів усіляко допомагали нашим бійцям на 

фронті).  

           Думаю, що у силу вступить новий закон "Про освіту", у якому є дуже багато нововведень...  

 Як вплине, на Вашу думку, прийняття Закону «Про освіту» на роботу нашої школи? 

Зробіть невеличкий аналіз. 

 Новий закон "Про освіту", який ще не затверджений, ініціює багато нових змін. Одна з 

найсерйозніших – посилення громадського управління навчальними закладами (посилюється 

роль батьківських комітетів, ради школи, піклувальної ради у прийнятті різноманітних рішень, 

наприклад, вибір профілю навчання, поповнення матеріально-технічної бази, ремонтів). Крім 

того, саме батьківський комітет, саме рада навчального закладу буде серйозно впливати навіть 

на визначення вчителів для викладання предметів у тому чи іншому класі. 

 Що ще нового до нашої школи прийде «зверху», з міністерських кабінетів? 

 Зараз з'являється багато новацій від Міністерства освіти і науки України, зокрема змінюється 

концептуальний підхід до вивчення іноземної (англійської) мови. Починаючи з цього 

навчального року, вже відбулися зміни, що стосуються навчання англійської мови — 

збільшилася кількість годин. Окрім того, у 4-х та 7-х класах вже навчаються за новою 

програмою.  На жаль, підручники ще не надруковані і діти займаються за минулорічними... 

Також значні зміни цього навчального року торкнуться й одинадцятикласників. Відбулися 

значні зміни щодо ЗНО та ДПА. Цього року будуть вже 3 обов'язкових предмети для складання, 

це — українська мова та література, математика чи історія України та іноземна мова. Тому я 

прошу учнів та вчителів вже зараз почати наполегливо готуватися до екзаменів...  

 Із яким настроєм починаєте нову сходинку Ви? Чи встигли відпочити за час відпустки? 

 Я намагаюся оптимістично себе налаштовувати, незважаючи на те, що перед початком кожного 

року ми маємо цілу низку проблем, але намагаємося їх вирішувати. Тому у мене оптимістичний 

настрій і підхід. Стосовно того, чи встиг я відпочити чи ні, відповім так: у кожної людини є 

мало часу для того, щоб відпочити… Протягом літа відпустки у мене як такої не було. То 

узгодження документів фінансової звітності, то проектів по ремонтних роботах і т.д… У 

моральному плані я все-таки відпочив і готовий працювати на повну силу! 

 Чи задоволені проведеними влітку ремонтними роботами в школі? Чи все реалізувалося, 

про що планували? 

 Стосовно тих ремонтних робіт, що були зроблені нашими силами (батьків, вчителів, технічного 

персоналу), то я задоволений, ми їх виконали 100-відсотково (у межах тих фінансових ресурсів, 

які були). Що стосується ремонтних робіт, що виконуються за державний кошт, то виконано 

лише одне – відремонтовано санвузол у молодшій школі. На превеликий жаль, нічого не 

зроблено на даний момент із ліквідації аварійного стану школи. На жаль, замовником цих робіт 

ПОГОВОРИМО З ДИРЕКТОРОМ… 
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є і не департамент освіти, і не школа. Замовником є департамент архітектури і містобудування, 

тому ми не маємо великого впливу на виконання цих робіт. Ще одне, що залишається – це 

ремонт даху, проект вже є, зараз проходить експертиза. Сподіваємося, що дощ не завадить 

ремонту покрівлі. 

 Знаємо, що наприкінці серпня в школі відбувається засідання педагогічної ради, де 

підсумовуються здобутки попереднього навчального року і планується наступний. Чим 

пишаємося і про що жалкуємо в контексті попереднього року?  

 Минулий навчальний рік був дуже плідний в плані перемог наших учнів у різноманітних 

конкурсах. Це й перемоги вокально-інструментального ансамблю «Злагода», це й перемоги 

танцювального ансамблю «Веселка». Крім того, я з великим задоволенням відзначаю, що учні 

нашої школи ставали переможцями другого (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін. Першого місця ми не займали, але є декілька других місць у нас… Цьому я 

завдячую і дітям, і вчителям, які їх готували до цих олімпіад. 

        Одним із найбільших здобутків нашої школи у минулому навчальному році було те, що наш 

шкільний сайт у Всеукраїнському конкурсі зайняв ІІІ місце і відповідно був нагороджений 

грамотою МОН. Тому я вдячний Євгенію Буряку, який фактично його  створив і зараз є 

технічним адміністратором, вдячний також Пожарській Наталії Анатоліївні, яка також 

підтримує шкільний сайт і є модератором і Тетяні Григорівні Середі, яка є літературним 

адміністратором! 

       Приємно, що, незважаючи на слабку матеріальну базу (порівняно зі школами нового типу), 

маємо цього року й переможця у міському етапі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук – це Дарина Дереза, вона здобула ІІ місце. Тож мене дуже радує, що 

на рівні міста ми, як то кажуть, «не пасемо задніх». 

       Жалкую я про те, що ми маємо лише одного переможця у конкурсі-захисті МАН. Не 

задоволений тим, що школа вже три роки поспіль бере участь і перемагає у державному проекті 

з енергозбереження, а нові вікна ставлять у інших школах. Хочеться, щоб у нас був 

встановлений лічильник тепла, були замінені вікна і також мрію, щоб у нас був індивідуальний 

тепловий пункт. 

 І який виклик даємо на цей рік? Які грандіозні плани будуємо? Яку найвищу нагороду хочемо 

здобути? 

 Шкільна адміністрація планує взяти участь хоча б у одному, але серйозному проекті 

державного рівня. На такі проекти часто виділяється певна сума коштів, яка дасть можливість 

використати їх для покращення нашого навчально-виховного процесу і матеріальної бази. А 

друге велике завдання – заключити угоду і співпрацювати з однією зі шкіл Польші. На даний 

час у нас є угода з американською школою, але, зважаючи на ситуацію в країні, американці 

відмовляються сюди їздити поки що, але зв’язок ми з ними підтримуємо у електронному 

режимі. Минулого навчального року відбулася, до речі, зустріч представників педагогічних 

колективів наших шкіл. 

 Як досвідчений і мудрий керівник, налаштуйте усіх нас на плідну роботу. Про що варто 

пам’ятати і учням, і педагогам? 

 Найголовніше, про що треба пам’ятати зараз – це збереження життя та здоров’я усіх учасників 

навчально-виховного процесу: і учнів, і батьків, і вчителів. Тому що завжди є загроза 

терористичних актів… Найголовніше завдання на сьогодні – створення безпечних умов для 

навчання дітей і роботи вчителів. Тому прошу усіх бути уважними та обережними і в побуті, і в 

школі, і у різних громадських місцях, дбати і про своє здоров’я, і про здоров’я найближчих 

людей.  

       Зараз ідуть великі зміни в галузі освіти. Тому я хотів би, щоби ми прийняли ці зміни, 

адаптувалися до них. 

 Ваші кілька теплих слів батьківському колективу сьомої школи, адже їх допомога і 

підтримка для закладу також надзвичайно важливі. 
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 Я дуже вдячний батькам усіх без виключення класів за дуже якісну і своєчасну підготовку 

навчальних кабінетів, за поповнення матеріально-технічної бази (встановлення комп’ютерної 

техніки, телевізорів). Окрім того, батькам я дуже вдячний за моральну підтримку. Усі питання 

ми намагаємося вирішувати разом з Вами шляхом переговорів без додаткових конфліктів… 

 Ну і насамкінець кілька слів для шкільної газети «ОРИГІНАЛ»: чи задоволені Ви нашою 

роботою і чого очікуєте в новому навчальному році? Як кажуть, які будуть побажання? ))) 

 Я переконаний, що наша шкільна газета – одна з найкращих не тільки в межах Черкас (з Черкас, 

я упевнений – найкраща). Гадаю, що цього навчального року візьмемо участь у 

Всеукраїнському конкурсі газет.  

        Дуже добре, що газета виходить своєчасно, має змістовне наповнення і без помилок (що 

досить важливо!), бо, читаючи газети деяких шкіл міста, помічаю багато орфографічних 

помилок… Що стосується змісту, у нас газети в основному тематичні (До Дня незалежності 

України, до 8 березня, до початку нового навчального року, до Дня народження Шевченка 

тощо). Вважаю, що це дуже правильно. Дуже добре, що у шкільній газеті є рекомендації і для 

дітей, і для батьків, і для вчителів. Я вдячний редакції газети. Бажаю процвітання і перемоги у 

Всеукраїнському конкурсі! 

 Дякуємо за змістовну розмову і позитивні настанови! І в добру путь усім нам!!! 

 Навзаєм, дякую за Вашу активну зацікавленість життям школи! Усім вдалого навчального   

року!                                                                                                 Розмову записав Євгеній Буряк 

 

 

 
  

1 вересня – День знань – 

 це особливе свято не лише 

для школярів, а й для їх 

рідних і близьких. Воно 

сповіщає про закінчення 

таких довгоочікуваних 

літніх канікул та початок 

ще одного навчального 

року… 

Шкільна родина радо 

зустрічала на своєму ганку 

більше, ніж 520 учнів. 

Гарно патріотично вбрані, з осінніми квітами, вони чимдуж поспішали до 

школи, аби не спізнитися на першовересневі урочистості.  

Уже дзвінок покликав на урок! 
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Радо до своїх лав школа прийняла 66 учнів перших 

класів та 28 учнів 10 класів. Патріотичні вірші, слова 

вітання звучали від учнів школи, директора Середи 

Юрія Васильовича та вельмишановних гостей, а їх на 

нашому святі було двоє – це представник Блоку Петра 

Порошенка партії «Солідарність» та народного депутата 

Верховної Ради України Олега Петренка Ткаченко 

Людмила Миколаївна та представник організаційного 

комітету заходу з відзначення кращих учнів міста 

Ткаченко Лілія Володимирівна, наша випускниця. Як і 

щороку, одинадцятикласники привітали першачків та 

вручили їм символічні значки з логотипом школи, аби 

дітлахи відчували себе вже справжніми школярами 

сьомої! Перший дзвінок лунав з рук учениці 1-А класу 

Щербатюк Маргарити та учня 11-Ф класу Коротича 

Вадима. А право покласти квіти до пам’ятного знаку 

героям Небесної сотні та учасникам АТО було надано 

Дерезі Дар’ї та Буряку Євгенію.  
Після завершення лінійки учні школи вирушили 

у класи на перші уроки, які були пройняті щирим 

патріотизмом… 

А вже о тринадцятій годині понад 90 учнів школи 

взяли участь у флешмобі, присвяченому Дню знань, та 

були присутні на нагородженні кращих учнів міста. Нашу 

школу там прославляла Дереза Дарина, учениця 11Ф 

класу.  
Тож ще раз усіх нас із вдалим початком нового 2015-

2016 навчального року! Нових нам перемог та високих 

результатів на різноманітних конкурсах!  

 

Матеріал підготувала Н.А. Пожарська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
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У цьому навчальному році шкільний поріг переступила 

нова зміна 1-А класу. 

Трішки розгублені, але радісні й довірливі, стояли 

малюки на лінійці на подвір’ї школи – школи, яка стане їх 

рідною. Ще зовсім недавно були вони випускниками: троє 

– дитячого садочка №33, семеро – ДНЗ 

№74, 21 – ДНЗ 

№69, а ще 34, 87, 

89, 37… 

Та пролунав шкільний 

дзвінок, і за руку із випускниками вирушили дітлахи на 

свій перший урок, якого так чекали останні кілька днів – 

приміряли шкільну форму, складали і перекладали речі в 

портфелі, вчили вірші… 

Почався урок – і у класі залунали дзвінкі дитячі 

голоси. Всі почули вірші про Батьківщину, маму, рідну 

українську мову. Маленькі дитячі пальчики виводили 

букви свого імені – і ожило, розцвіло серце 1-А класу, 

полум’я свічки зігріло душу кожного і слова молитви 

Галини Чорнобицької пролунали напутніми рядками до 

всього шкільного життя. 

Не могли дочекатися своїх першокласників і батьки. 

В їх очах – радість, хвилювання і гордість, справжня 

гордість – їх дитя стало першокласником! 

Пройшло кілька днів – і ми вже 

започатковуємо 

свої традиції: 7 вересня вітали з днем 

народження першого осіннього іменинника, а їх у нас ще 

п’ятеро! Взимку привітаємо 14 учнів, а навесні і влітку 

дочекаються своїх поздоровлень ще по 9 учнів. 

Готуємося до першого свята – «Посвяти у школярі»! 

Завітайте до нас – і побачите, що ми вже справжні учні і 

готові вчитися у школі! 

 

 
До знайомства запрошувала 

класовод 1-А класу Правдюк 

Людмила Петрівна  

 

Знайомтеся! 1-А клас!!! 
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1вересня в 1-Б клас  нашої школи   прийшли чудові  

маленькі діти. Хвилюючись, вони вийшли на урочисту 

лінійку, присвячену Дню Знань. На лінійці малюків  

вітали учні 11 класів  й подарували значки нашої 

школи. Дуже гарно на лінійці звучали вірші  у 

виконанні Гапоненко Вікторії, Фірсова Олександра, 

Собко Крістіни, Королик 

Ярослави. Перший 

дзвоник лунав для 

першачків надзвичайно 

цікаво. Батьки з задоволенням фотографували 

своїх дітей. Наприкінці лінійки старшокласники  провели  

учнів 1-Б класу  на перший урок. Клас  був святково 

прикрашений  різнокольоровими кульками. Перший урок був 

надзвичайно цікавим: діти слухали вірші  про Україну, 

дивилися відео про Київ, грали в веселі ігри, 

створили " серце класу",а також познайомилися з 

історією нашої школи. Під час екскурсії школою діти відвідали 

медичний кабінет, бібліотеку і їдальню. 

Протягом адаптаційного періоду  учні 1-Б класу  будуть  

звикати до нового режиму дня, знайомитися з 

однокласниками й школою. Познайомитися діткам 

допомогла гра «Мене звати...» і «Я роблю ось так.........», де 

кожний учень  називав своє ім’я й говорив, що він любить. 

Граючись у  веселу гру "Ширше, ширше, ширше коло, друзі 

є у нас навколо", діти намагалися подружитись. У 

своїх перших зошитах дітлахи багато малюють й 

розфарбовують  різні цікаві завдання. На уроках 

першачки вивчили  пісеньку-привітання й пісню про 

дзвоник, провели фізкультхвилинки. В їдальню діти 

йдуть із задоволенням, гарно й акуратно  ведуть себе за 

столом. 

Батьки  учнів 1-Б класу   дуже хвилюються  за дітей і 

намагаються створити  затишний клас. На перше 

вересня вони приготували смачний пиріг, яким 

ласували всі діти, йдучи додому. Наступної п’ятниці  нас 

чекає дуже важлива подія – "Посвята в школярі"! 

Бажаю, щоб зустріли казку 

В прозорій крапельці роси! 

З натхненням щиро дивувались 

Пробудженню в усі часи! 

Не руйнували, а творили 

Добро і Радість кожен час!  

Думками світлими зігріли 

Усіх, хто приходить до вас. 

Дитинства усмішку-веселку  

З собою взяли у життя. 

Щоб радісним і дуже добрим 

Був кожен крок у майбуття! 

Зі святом, дорогі мої першокласники! 

Класовод 1-Б класу  

Шпетна Тетяна Володимирівна 

Будьмо знайомі! 1-Б клас!!! 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про адаптацію школярів для батьків 

Адаптаційний період - це перехідний відрізок часу перебування дитини в школі, що відповідає 

самовідчуттю дитини, яка ще не школяр, але вже і не дошкільник. 

Основною метою адаптаційного періоду в 1-х класах є створення комфортних умов для 

входження учнів до повноцінного шкільного життя, становлення їх особистого статусу як 

школяра, формування соціальної відповідальності, самостійності, здатності до саморегуляції своєї 

поведінки. 

Адаптаційний період  організовується  в перші два тижні навчання. 

Заняття проводяться за планом адаптаційного періоду в ігровій формі, під час яких діти 

знайомляться один із одним, зі школою, з правилами поведінки для учнів.  

У перші дні перебування в школі проводиться психолого-педагогічна діагностика кожної 

дитини з метою визначення фізичної, інтелектуальної та особистісної готовності до навчання в 

школі та подальшого здійснення індивідуального підходу. 

Адаптаційний період у першокласників – невід’ємна частина навчального процесу. Діти вчаться 

розуміти, що таке урок, як він проходить, що робить учитель і що повинні робити вони, учні. 

 Звичайно, ці дні наповнені грою, цікавими завданнями, пізнавальними розвагами. Але 

особливістю адаптаційного процесу у нашій школі є те, що навіть для таких малюків, що вперше 

переступили шкільний поріг, були дібрані інтерактивні вправи, завдання для розвитку критичного 

мислення. «Мікрофон», «Павутинка», «Асоціативний кущ» - майже кожного дня щось нове і цікаве, 

адже ці дні – величезне поле для використання сучасних навчальних методик як у процесі навчання, 

так і під час психологічної адаптації. Діти працювали самостійно, в парах, навіть у групах – і змогли 

впоратись, отримати задоволення від роботи! 

Закінчується адаптаційний період святом  посвяти в першокласники. Тож під час адаптаційного 

періоду ми готувалися до свята прийому в ряди школярів, організували виставку малюнків, 

розучили пісню і кілька фізкультхвилинок, тобто використали наданий час з користю, змогли 

підготуватися до того, що чекає на нас вже на перших справжніх уроках. 

Л.П. Правдюк, класовод 1-А класу  

Завданням  адапційного періоду  для учнів 5-их класів є створення умов, аби допомогти  учню, що 

прийшов із початкової школи, відчувати себе комфортно, і в школі ІІ ступеня успішно  навчатися 

і розвиватися, надати допомогу  в освоєнні  нового навчального  простору та сформувати вміння  

орієнтуватися в новому інформаційному колі. 

 Під час адаптаційного періоду: 

1. Уроки проводяться з використанням ігрових моментів, розважальних вправ, фізкультурних 

хвилинок. 

2. Навчальний матеріал максимально вивчається на уроці, додому задається тільки матеріал для 

закріплення в мінімальному обсязі. 

3. Використовуються різні засоби для вивчення матеріалу: наочність, аудіальні засоби (записи 

пісень, діалогів тощо). 

4. Застосовуються прийоми навчальної діяльності з початкової школи. 

5. Проводиться  психологічне  дослідження  учнів 5-х класів для з’ясування первинного рівня 

шкільної тривожності, визначення  напрямків підвищення  тривожності. 

6. Максимально приділяється увага пристосуванню дітей щодо кабінетної системи старшої 

школи та проводиться просвітницька робота з учнями з питань спілкування, особливостей 

навчання в середній ланці. 

7. Проводиться  корекційна робота з учнями (індивідуальна  і групова), які мають ознаки 

дезадаптизації. 

8. Вчителі-предметники протягом адаптаційного періоду притримуються вербального 

оцінювання учнів. 

Л.М. Фесак, заступник директора з навчально-виховної роботи 
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Почався новий навчальний рік. Діти повернулися з санаторіїв, 

таборів і курортів додому, у місто. Саме час поміркувати про гуртки, 

студії, спортивні секції на 2015-2016 н.р. і зробити свій вибір. 

Хобі для будь-кого – це частинка життя, де кожен може 

реалізуватися й отримати нові знання, стати впевненішим, 

підвищити самооцінку, знайти нових друзів. 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих 

здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. На 

2015-2016 н.р. планується робота  бюджетних гуртків та збереження 

клубів за інтересами (клуби: 

«Літературна вітальня», 

«Дозвілля»; газета «Оригінал», екологічний «Дивосвіт»; 

«Милосердя», соціально-психологічний театр «МіД»).  

Студія танцю «Веселка» (кер. Резніченко Любов Олексіївна) є 

«родзинкою» виховного напрямку школи. Щорічно колектив 

студії танцю займає призові місця, є переможцем міських і 

обласних конкурсів  „Грайлива веселка", обласного конкурсу 

„Скарбничка майбуття"  За 20 років існування школу танцю 

пройшло більше тисячі дітей.   

Крім того, не менш творчо і плідно у школі працює вокальна студія «Злагода», керівник – 

Донець Валентина Степанівна. Склад вокальної групи (4-11 

кл.) постійно оновлюється: одні учні випускаються, інші 

поповнюють її склад. Учасники цієї студії є неодноразовими 

дипломантами міських і обласних конкурсів «Грайливої 

веселки», "Україна - єдина країна" І, ІІ та ІІІ ступеня.   

Мета гуртка "Школа безпеки" (кер. Волков Костянтин 

Аркадійович):  національно-патріотичне виховання 

підростаючого покоління, формування особистості – 

Патріота і громадянина, стійкої мотивації на необхідність 

безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання і закріплення  навичок дій в  

небезпечних ситуаціях різного походження. 

Робота клубу «Пошуковець» - керівник Прядко М.А. - передбачає збір інформації про події 

Великої Вітчизняної війни з різних джерел, вшанування героїв війни, створення та поповнення 

експозицій музеїв та кімнат бойової слави тощо.   

Крім того,, на базі школи працюватимуть гуртки від інших позашкільних 

організацій міста: 

Спортивні – баскетбол (дівчата) - кер. Сідней Станіслав Олександрович, 

карате-до – кер. Бондаренко С.І, гурток «Креатив» кер. Крижанівська Інна 

Григорівна. 

Краєзнавчо-туристичні – пішохідний туризм (кер.Романівська О.В.). 
 

Матеріал підготувала І.К. Українець, заступник директора з виховної роботи 

 

 

Запрошуємо до гурткової роботи! 

УВАГА!!! 

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

https://vk.com/club60915649
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2 вересня 1945 року (70 років тому) – День завершення Другої 

світової війни. Тож сьогоднішнє інтерв’ю ми беремо у 

керівника шкільного музею оборони м.Черкаси Марії Андріївни 

Прядко, вчителя історії… 

 Добридень, Маріє Андріївно! Сьогодні поговоримо з Вами як 

із завідуючою шкільним музеєм. 2 вересня країна відзначала 

70-річчя завершення Другої світової війни. Шкільний музей 

оборони м.Черкаси наочно відображає цю сторінку історії. 

Розкажіть, про що можна почути і що побачити 

відвідувачам нашого музею. 

 Протягом майже 30-ти років роботи музею зібрано багато 

документальних матеріалів, спогадів ветеранів війни та 

ветеранів праці, які безпосередньо брали участь у наближенні 

Дня Перемоги. Тут існує 8 розділів, які розповідають від 

початку Великої Вітчизняної війни до визволителів, які 

отримали звання героїв Радянського Союзу під час визволення нашого міста. Всі мають змогу 

прочитати інформацію як на стендах, так і переглянути безліч наочних матеріалів. 

 Розкажіть, будь ласка, трохи про історію створення шкільного музею. 

 Музей створений у 1986 році, тоді безпосередньо участь у створенні історичного куточку брали 

вчителі нашої школи. Першою завідуючою музею була Павлюк Інна Борисівна, яка йому і дала 

життя. У той час, за її спогадами,  на створення музею Черкаська комуністична організація 

виділила цілу тисячу карбованців. По сьогоднішній день історичний куточок нашої школи є 

найкращим в усьому місті.  

 Хто зараз проводить екскурсії і коли можна потрапити до музею? 

 Екскурсії в музеї проводжу як я, так і учні школи. У нас створена екскурсійна група, яка готує, 

збирає матеріал і складає нові цікаві екскурсії музеєм. Потрапити сюди можна під час якогось 

тематичного уроку. Також в дні відзначення деяких пам’ятних дат ми відкриті протягом дня. 

Учні чи вчителі інших шкіл можуть зателефонувати й домовитися заздалегідь. При музеї 

працює гурток, ми збираємося тричі на тиждень та проводимо обговорення з приводу 

приготування нових змістовних екскурсій. 

 Чи записалися вже на екскурсію наші першачки разом із їхніми класоводами?  

 Для першачків у нас є спеціально розроблена екскурсія «Знайомство з музеєм». Зазвичай ми її 

проводимо в кінці вересня, коли дітлахи вже хоч трохи освояться у школі. 

 Ви, як учитель історії, часто використовуєте матеріали, зібрані в музеї оборони Черкас? 

 Так, безумовно. Тому що в програмі вивчення історії розроблені спеціальні теми, які 

стосуються Великої Вітчизняної війни, особливо в 5 

та 11 класах. Діти мають можливість під час 

вивчення цих тем відвідати музей та ознайомитися з 

усіма експонатами.  

 Розкажіть, будь ласка, хто із вчителів та з яких 

предметів використовує надбання музею? А класні 

керівники часто приводять своїх вихованців? 

 Як правило, найбільше користуються експонатами 

музею вчителі історії та класні керівники для своїх 

тематичних класних годин. 

 Хто допомагає зараз поповнювати музей новими 

експонатами і скільки їх всього нараховується? 

Поговоримо відверто… 
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 Зараз музей найбільше доповнюють учні школи. На жаль, із кожним роком їх додається все 

менше і менше. Експонатів менше, але учні приносять й інші матеріали. Наприклад, кілька 

учениць школи брали участь у виготовленні альбомів на воєнну тематику. Експонати всі 

рахуються, записуються в інвентарній книзі. На сьогоднішній день нараховано 1717 експонатів 

та матеріалів. 

 Чого потребує музей оборони Черкас сьогодні і де шукаєте допомоги за потреби? 

 В першу чергу ми звертаємося до учнів та 

адміністрації школи. Учні допомагають 

оновлювати матеріали, адміністрація – 

зовнішній вигляд. Завдяки небайдужості 

людей музей і досі існує. Якихось особливих 

потреб немає, в минулому році нам 

допомогли покращити естетичний вигляд – 

придбали нові штори. Хочеться, звичайно, 

щоби більш активнішими були учні, 

допомагали з новими експонатами.  

 Які заходи і події плануються цього 

навчального року в рамках роботи 

шкільного музею? 

 В цьому році ми розпочинаємо відразу з 

такої величної дати, як 70-річчя завершення Другої світової війни. Також у нас плануються 

заходи щодо основних історичних дат, наприклад, до дня партизанської слави, річниць 

найбільших битв. Плануємо також зустрічі із ветеранами, будемо запрошувати їх в гості. 

Хочемо активізувати роботу, яку почали раніше: учні готують розповіді про минуле своєї 

родини, про дідусів та бабусь, які боролися за незалежність рідної неньки України. Також 

реставруємо старі альбоми музею. 

 Знаємо, що кожного навчального року у місті 

відбувається конкурс шкільних музеїв 

історичної тематики. Ми є його активним 

учасником. Які досягнення маємо взагалі? І 

про що мріємо цього року? 

  Нас завжди відмічали! Ми отримували 

грамоти, подарунки від мерії нашого міста. 

Минулого року музей зайняв перше місце в 

конкурсі-огляді шкільних музеїв історичної 

тематики. Цього року, звичайно, не хочеться 

покидати позицій лідера. ))) 

 Читачам нагадаємо, що сайт нашої школи 

має розділ «Виховна робота» - «Музей 

оборони м.Черкас», де можна знайти всю 

інформацію про наш музей. Дякуємо за інтерв’ю, Маріє Андріївно, і до зустрічі в наступних 

випусках! 

 До зустрічі! Успіхів!                                                                      Розмову записала Дарія Дереза 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

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

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
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Робота сучасної бібліотеки істотно відрізняється від її давніх прототипів. У Княжій Русі 

бібліотеки працювали переважно при церквах або монастирях. Перші бібліотеки на 

території України з'явилися вже з прийняттям християнства (988 рік). У той час 

найбагатшою та найрізноманітнішою була бібліотека Софії Київської. Її засновником став 

князь Ярослав Мудрий (майже тисячу рукописних томів). З розвитком друкарства великі 

бібліотеки з'явилися в школах Острога та Львова. У 18 столітті козацькі старшини, 

єпископи і просто багаті люди створювали свої особисті бібліотеки. 

Ще до появи Всеукраїнського дня бібліотек на території Західної України діяло кілька 

просвітницьких організацій «Просвіта», які засновували в багатьох населених пунктах регіону 

читальні. Найбільш активний розвиток бібліотек відбувався за часів СРСР та незалежної 

України. На сьогоднішній день в Україні діє 40 тисяч бібліотек. Тож наша сьогоднішня 

розмова про бібліотеку і бібліотекаря… 

 Доброго дня, Людмило Оксентіївно! Дякуємо, що знайшли час для нашої 

зустрічі! Давайте знайомитися ближче! У нашій школі ви працюєте ось 

уже майже 1,5 року. Які враження від  учнівсько-викладацького колективу? 

 Стаж роботи в нашій школі дійсно ще невеликий. Враження від колективу 

найприємніші та найпозитивніші! Також  тут чудові дітки, з якими і сам 

молодієш душею! )))) 

 Розкажіть трішки про себе… Де навчалися, чим захоплюєтеся, чому 

стали бібліотекарем? 

 Я закінчила Київський університет культури ім. Корнійчука. В цьому році 

моєму бібліотечному стажу виповнюється 25 років. Після закінчення навчання 

спочатку працювала в обласні й профспілковій бібліотеках, згодом  у 3 школі 

протягом 8 років та вечірній школі,а тепер вже в нашій школі! )) 

 Ваше життєве кредо? 

 Я вважаю, це постійна самоосвіта! Коли ти працюєш з дітками як із читачами, 

ти й сам повинен постійно читати, бути в курсі новинок літератури, знати, що 

цікаво діткам. 

 Який ваш улюблений автор? Яку книгу прочитали останню? 

 Я дуже люблю твір «Поющие в терновнике» Коліна Маккалоу, а також «Королек-птичка певчая», такі 

твори можна прочитати, і ще не раз до них повертатися. Найулюбленіших творів не маю. Цього літа я 

читала популярних на сьогодні авторів, таких як Марія Матіос та Люко Дашвар. Взагалі ще дуже 

люблю поезію, перечитую Ліну  Костенко. 

 Не рахуєте, скільки всього перечитали літератури? Можливо, пішли би на рекорд?))) 

 Ні, не рахую, але іноді читала навіть до четвертої ранку. 

 Наскільки складна і цікава робота бібліотекаря ? 

 Робота справді цікава, взагалі робота з людьми завжди цікава, особливо з дітками. Маленькі приходять 

щось розповісти чи обрати для себе книжку з гарними малюнками, а більш старші заходять вже за 

конкретною книгою. 

 Розкажіть трішки про нашу шкільну бібліотеку. Так би мовити, прорекламуйте для тих, хто ще 

не так часто топче до вас стежину…))) 

 Наша шкільна бібліотека налічує фонд художньої літератури в 7772 книги, а підручників у нас 14059. 

Бібліотека розрахована на шкільну програму, починаючи з першого і до одинадцятого класу, школярі 

зможуть тут знайти потрібну літературу. 

 Цього року наша школа поповнилася майже 70 першачками. Чи стали вони вже Вашими 

активними читачами? Чи приходили на екскурсію? 

 До нашої бібліотеки вже завітав 1-б клас! )) Але активними читачами вони ще не стануть, адже дітлахи 

ще тільки вивчають букварик. Я записую їх, як правило, з початку другого класу, а поки що нам 

допомагає обласна дитяча бібліотека, що розміщена на першому поверсі початкової школи. Там для 

Поговоримо відверто…  
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дітей представлено більше літератури з яскравими картинками та малюнками, адже їх ще цікавить 

насамперед яскрава обкладинка. 

 Скільки всього читачів у нашій бібліотеці зареєстровано?  

 В нашій бібліотеці зареєстровано 363 читачі. 

 Як часто працівники школи до Вас навідуються? Що полюбляють читати? 

 До нас частенько навідуються вчителі та працівники школи. Найчастіше приходять Валентина 

Миколаївна, Інна Дмитрівна, вчителі-філологи. 

 Давайте поговоримо мовою цифр!))) Чи ведете якісь підрахунки у своєму царстві: хто найбільше 

книг читає, чи, можливо, скільки відвідувачів за місяць, рік приходить? Скільки взагалі книг у 

шкільній бібліотеці? 

 Навідуються до бібліотеки по-різному, іноді 250, іноді 280 читачів, числа кожного місяця різні.)) А в 

нашій бібліотеці налічується  21841 книга. 

 Чи заплановані якісь акції чи конкурси цього навчального року під егідою бібліотеки? 

 Кожного року в нас проходить місячник шкільних бібліотек, що починатиметься з жовтня. На цей 

період заплановано ряд бесід, які я проводитиму серед учнів початкової школи про збереження 

шкільного підручника, бібліотечні уроки серед  п’ятикласників, де я знайомлю дітей із літературою 

рідного краю. Можливо, в мене вийде влаштувати зустріч із письменницею. 

 А які проблеми зустрічаються у роботі завідуючої бібліотеки? Хто допомагає їх вирішувати? 

 Найголовнішою проблемою є те, що дітки гублять підручники. І гублять не лише учні 5-их класів, що 

характерно для них, а й одинадцятикласники. В тому навчальному році було загублено 6 підручників, 

це досить багато! 

 До речі, зараз актуально говорити про шкільні підручники: кажуть, що для деяких класів їх не 

вистачає… Держава не встигає друкувати… Яка ситуація в нашій школі? 

 В нашій школі така ж ситуація, як і в інших школах: підручники не надруковані, але їх, можливо, 

надрукують до зими. Однак діткам були видані старі підручники для 7 і 4 класів. Звичайно, програма 

нова, тому вчителі самі корегують навчання. 

 Для наших читачів нагадаємо, що на шкільному сайті є розділ «Наша бібліотека», де можна 

дізнатися більше про роботу шкільної бібліотеки та скористатися послугами віртуальної 

бібліотеки. Чи допомагає Вам ця опція в роботі? Діти користуються віртуальною бібліотекою чи 

все ж надають перевагу реальним книгам? 

 Думаю, це варто спитати в діток. Я знаю, що існує така бібліотека, але вважаю, що хто захоче мати 

перед собою книжку, той зайде до бібліотеки, до того ж зі шкільної програми в нас є всі книги, якщо не 

в повному варіанті, то в скороченому точно. А хто надає перевагу електронному варіанту і може собі це 

дозволити, може скачати цю книгу. 

 На Вашу думку, що корисніше: тримати в руках друковане видання, перегорнути сторінки книги, 

вдихнути запах друкованих літер чи все ж таки в час розвитку техніки й інтернету 

скористатися електронними посібниками? 

 Знаєте, можливо раніше мене б запитали і я  сказала, що краще друкований варіант, але зараз скажу, що 

50 на 50: якщо діткам краще в електронному варіанті, я не проти. 

 Щороку 30 вересня країна святкує Всеукраїнський день бібліотек. Чим ознаменується це свято у 

нашій школі? Якісь заходи плануються? 

 У нашій школі заплановано багато заходів, що розпочнуться з 

жовтня, а саме коли почнеться місячник шкільних бібліотек. 

 Тож щиро вітаємо Вас, Людмило Оксентіївно, з 

прийдешнім святом! Нехай робота приносить лише 

задоволення і успіхи, а юні читачі радують своєю 

допитливістю, активністю і бережним ставленням до 

книги. Дякуємо за розмову! 

 І вам дуже дякую!)))) 

                                         Інтерв’ю записала Руслана Олійник 
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Пам’ятка  батькам першокласників 
1. Любіть  дитину. Не  забувайте  про  тілесний  контакт  із     дитиною.  Знаходьте  радість  у  

спілкуванні   з  дітьми. 

2. Хай  не  буде  жодного  дня  без  прочитаної  книжки. 

3. Розмовляйте  з  дитиною, розвивайте  її  мову. Цікавтеся  справами  і  

проблемами  дитини. 

4. Дозволяйте  дитині  малювати, розфарбовувати, вирізати, наклеювати, 

ліпити. 

5. Відвідуйте  театри, вистави, організовуйте  сімейні  екскурсії  містом. 

6. Надайте  перевагу  повноцінному  харчуванню, а  не  розкішному  одягу. 

7. Обмежте  перегляд  телепередач, ігри  на  комп’ютері  до  30  хвилин. 

8. Привчайте  дітей  до  самообслуговування  і  формуйте  трудові  навички  і любов  до  праці. 

9. Не  робіть  із  дитини  лише  споживача,  хай  вона  буде  рівноправним  членом  сім'ї  зі  своїми 

правами  і  обов’язками. 

10. Пам’ятайте,  що  діти – не  прості  продовжувачі  наших  особистих  умінь   і  здібностей.  Кожна  

дитина  має  право на  власний  вияв  своїх  потенційних  можливостей  і  на свою  власну  долю.                                         

Крім того, загальні поради батькам першокласників: 
1.   Вранці будіть дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом. 

2.   Не згадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте 

образливих  слів. 

3.   Не підганяйте її, розрахувати час — це ваш обов'язок, якщо ж ви цю 

проблему не вирішили, — провини дитини у цьому немає. 

4.  Не відправляйте дитину до школи без сніданку: там вона багато працює, 

витрачає сили, потребує поповнення енергії. Коли щось не виходить, порадьтеся  з учителем, психологом. 

5. Відправляючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька лагідних слів без подібних 

застережень: «Дивись, поводься гарно!», «Щоб не було поганих оцінок!» тощо. У дитини попереду важка 

праця. 

6. Зустрічайте дитину спокійно, не ставте їй тисячу запитань,  дайте їй розслабитись  (згадайте, як вам 

тяжко після важкого робочого дня). 

7.   Коли дитина збуджена і хоче з вами чимось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, вислухайте, на це 

ви не витратите багато часу. 

8.   Якщо дитина замкнулась, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, хай заспокоїться, тоді 

вона все сама розкаже. 

9.   Зауваження вчителя вислуховуйте без дитини. 

10. Вислухавши, не поспішайте сваритися. Говоріть з дитиною спокійно.  

11. При спілкуванні з дитиною не вживайте вислову: «Якщо ти будеш добре вчитись, то...». Часом умови 

ставляться важкі — і тоді ви  опиняєтеся у  незручному становищі. 

12. Протягом дня знайдіть (намагайтесь знайти) півгодини для спілкування з дитиною. У цей час 

найважливішими повинні бути справи дитини, її біль, її  радощі.  

13. У сім'ї повинна бути єдина тактика спілкування всіх дорослих із дитиною. Всі суперечки щодо 

виховання дитини вирішуйте без неї. Не зайвим буде почитати  літературу для батьків, там ви знайдете 

багато корисного. 

14. Завжди будьте уважними до стану здоров'я дитини, коли щось турбує  її: головний біль, поганий 

настрій. Найчастіше це об'єктивні показники  втоми,  перевантаження. 

15. Пам'ятайте, що діти люблять казки, особливо перед сном, або пісню, лагідні слова. Не лінуйтеся 

подарувати це для них. Це їх заспокоїть, зніме денне напруження, допоможе спокійно заснути і відпочити. 

16. Не нагадуйте перед сном про неприємні речі, про роботу. Завтра новий       трудовий день — і дитина 

повинна бути готова до нього. А допомогти в цьому їй повинні батьки своїм 

доброзичливим ставленням. Чекати ж якогось дива, радісних поривів душі, 

доброти треба терпляче, відшукуючи ці риси в дитині, постійно заохочувати її.                                      
Матеріали взяті зі шкільного сайту. Розділ «Школа батьківства» 

Батькам першокласника 
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Нова канцелярія вже дочекалася своєї години. Збираючи дитину до 

школи, не поспішайте класти в портфель всі канцелярські багатства. 

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, школяр 

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 у незнайомих надрах портфеля.  

Правило 2: портфель треба збирати щодня. Щодня в портфелі скупчується безліч 

непотрібних папірців, крихт і всіляких «цінних», але абсолютно непотрібних у школі речей. 

Стежте, щоб дитина щодня виймала з портфеля весь вміст, викидала сміття і складала назад у 

портфель тільки необхідні речі.  

Правило 3: нічого зайвого. Завдання батьків – стежити, щоб дитина не носила з собою зайвої 

тяжкості. 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 першоклашки обов’язково лежатимуть пенал 

із ручками і олівцями, щоденник, рахункові палички, підставка для книг і 

сніданок. В результаті набирається якраз близько трьох кілограмів. Перший час 

батькам доведеться контролювати, що дитина кладе в портфель, а потім вона 

буде це робити самостійно. Для старших – все простіше… і важче!  

Правило 4: гігієнічне приладдя. У 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. Практично у всіх школах дітям недостатньо 

стандартних шкільних сніданків і батьків просять давати 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 у 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 у 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 з канцелярії або з пункту охорони, 

від класного керівника. Якщо ви все-таки вважаєте, що телефон необхідний, 

поясніть, що на час уроків необхідно відключати звук і прибирати телефон у 

портфель. Крім того, необхідно пам’ятати, що телефон може загубитися або 

бути вкраденим. Це відноситься і до наручного годинника, який діти часто 

знімають на фізкультурі і забувають надіти.        

                                                                      Матеріал знайшла Т.Г. Середа 

7 правил зі збору портфеля 
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Поради вчителю, як розпочати навчальний рік? 
1.  Дайте дітям знову відчути себе згуртованим колективом. 

     Навіть у найдружніших колективах у перші дні після повернення з канікул учні заново 

вибудовують міжособистісні стосунки, проходячи від відчуття якоїсь скутості в спілкуванні до 

свободи взаємодії і появи відчуття приналежності до класу. Для того, щоб діти швидше знов відчули 

себе згуртованим колективом, а не залишилися «чужими» одне для одного, необхідно якомога більше 

уваги в перші дні приділити колективним заходам. Спільний випуск класної газети, театральні 

постановки, створення символу класу, смішного фотоальбому перших днів у школі, ведення літопису – 

ці і багато інших заходів допоможуть швидко згуртувати дітей. 

2.     Дайте учням можливість поділитися літніми враженнями. 

    У перші дні приходу до школи дітям хочеться в першу чергу розповісти про літні враження – 

вони виходять на перший план, відсовуючи на другий навчання. При цьому розмова про літо не 

повинна зводитися до твору «Як я провів літо» - діти не дуже готові зразу, в перших числах вересня 

писати твори. Хай школярі принесуть літні фотографії і оформлять ними стіну класу, зробивши 

потрібні підписи; нехай учні у командах підготують газети з літніми враженнями. 

3.    Підтримайте інтерес учнів до заняття. 

    Майже усі учні приходять  у школу після канікул досить вмотивовані – їм хочеться йти в школу. 

Проте це почуття може швидко згаснути, якщо початок навчального процесу не «запалює» дитину – 

організовано нецікаво або дитина почуває себе  некомфортно. «Як зустрінеш новий рік, так його і 

проведеш» - свідчить мудрість. Це актуально і для шкільної мотивації  - гарний початок навчання дає 

потужний поштовх на довгий час. Тому важливо всіляко підтримувати ту мотивацію, з якою учень 

прийшов у школу, організовуючи навчальний процес, у тому числі повторення, в цікавій формі, 

створюючи безпечне середовище в класі. 

4.    Поєднуйте на уроці серйозні та цікаві моменти. 

     Діти фізіологічно і психологічно не можуть відразу ж після канікул швидко ввійти в колишній 

темп діяльності і виявити колишню працездатність – учням важко довго підтримувати увагу, 

працювати в одному темпі. Для мінімізації цих явищ доцільно проводити більше фізкультхвилинок, на 

уроках організовувати більш часті зміни різних видів діяльності, поєднувати серйозні та цікаві 

моменти. 

5.    Нагадайте учням про правила. 

     Школярам властиво забувати правила поведінки, спілкування, які, здавалося б, не раз згадували і 

розбирали. З одного боку, це пов'язано з природною забудькуватістю, а з іншого боку, набирає 

чинності «штучна» забудькуватість, коли дитина намагається перевірити межу – може, в цьому році це 

правило вже неактуальне, може, вчитель про нього забув? Тому на початку року важливо знову 

повернутися до необхідних правил, щоб показати учням, що вони нікуди не поділися. Але важливо не 

тільки розповісти, але і проконтролювати, як школярі дотримуються цих правил. Правило так і 

залишиться правилом, якщо діти хоча б раз відчують, що його можна не дотримуватися. 

6.    Обговоріть з учнями майбутні заходи. 

     Для школярів важливо знати, що їх чекає у класному житті хоча б на чверть вперед, а також 

брати участь у плануванні заходів. Учні виявляють велику активність у подальшій реалізації тих справ, 

які вони запропонували самі. 

7.    Підтримайте учня у прагненні стати кращим! 

     Дуже часто учні приходять першого вересня з бажанням почати нове життя – вони готові 

вчитися краще або виправити поведінку. Але все це зможе реалізуватися, якщо вчитель побачить тих 

дітей, які мріють про краще, і допоможе їм реалізувати прагнення. Адже якщо дитина не відчуває 

підтримки дорослого у своєму прагненні, то всі ініціативи поступово згасають! 

 
 

СТОРІНКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 
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1. Ви приносите з дому все те, 

що може знадобитися Вам на 

робочому місці! 

2. Ви приносите додому безліч 

непотрібних речей з точки зору 

нормальних людей, Ваших 

рідних і близьких, які з 

острахом спостерігають за тим, 

як кількість макулатури в 

Вашій квартирі збільшується зі 

швидкістю геометричної 

прогресії. 

3. Ваша сім’я принесена в 

жертву освіті, хоча і не 

числиться в штаті. Працюють, 

тихо шкодуючи Вас, а інколи – 

й проклинаючи школу. Участь Вашої дитини – чекати біля кабінету, учительської, 

будинку… чекати терпляче і мовчки… 

4. Люди, далекі від освіти, не розуміють, коли Ви говорите про своїх 200 дітей. 

5. Кожна неформальна зустріч із колегами неминуче переростає в міні-педраду, 

незважаючи на те, що Ви весь час присягали про школу не говорити. 

6. Ви схоплюєтеся щоразу серед ночі, щоб записати геніальну ідею до завтрашнього 

уроку. 

7. З Вами вітається половина району і ця ж половина оцінює: як Ви? Де Ви? І з ким Ви? 

8. Ви вмієте фарбувати, клеїти, забивати цвяхи, лагодити 

меблі, працювати до ранку, умовляти, прощати, ходити на 

роботу хворим і входити в чиєсь становище. 

9. Ви не вмієте: толком відпочивати, говорити «ні» адміністрації, 

проходити повз книжкові крамниці та магазини канцелярії. 

10. У Вашому житті в п’ять разів більше приводів для 

святкування, ніж у інших – початок навчального року, початок 

семестру, День учителя, кінець навчального року, випускний вечір – і в 

п’ять разів більше приводів для головного болю – початок навчального 

року, початок семестру, кінець семестру, звіти, педагогічні ради. 

11. Купуючи сумочку, Ви, в першу чергу, дивитеся не на її дизайн, а 

оцінюєте її місткість: аби туди 

«погрузить» якомога більше 

зошитів! 

12. Ви ніяк не можете 

визначитися зі статусом 1 вересня 

– приймати Вам вітання чи 

співчуття?! 

Якщо це все про Вас, то ви – 

справжній УЧИТЕЛЬ!!! ))) 

 

 

       Сторінку підготувала Т.Г. Середа 
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 Сім’я та  школа — це берег та  море. На  березі дитина робить свої перші кроки, отримує 
перші уроки життя, а  потім перед нею відкривається море знань, а  курс у  цьому морі 

прокладає школа. Це не  означає, що вона повинна зовсім відірватися від берега… 
 Л.  Кассіль 

Клятва батьків 

Ніколи не заходити у школу… більше десяти разів на тиждень. 

Ніколи не дивитися щоденники своїх дітей… у поганому настрої. 

Ніколи не ходити на батьківські збори… без привітної посмішки. 

Сварити своїх дітей… тільки у крайніх випадках. 

Виконувати за дітей домашнє завдання… Ніколи! 

 
Кожна дитина потребує батьківської любові. І 

батьки повинні навчитися виявляти свою любов до 

неї. Спілкуючись із дітьми, батьки насамперед 

мають частіше нагадувати собі таке: 

1. Перед вами — діти.  

2. Вони поводяться як діти! 

3. Буває, що їхня поведінка нервує батьків.  

4. Якщо я виконаю свої батьківські обов'язки і любитиму дітей, незважаючи на їхні провини, вони 

виправляться, коли подорослішають.  

5. Якщо я люблю їх, незважаючи ні на що, вони відчуватимуть упевненість у собі і мою підтримку! 

Дітям необхідна любов батьків — це одна з найголовніших потреб дитини! 

 

Десять заповідей для батьків 
1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти або такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а 

собою! 

2. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може віддячити 

тобі? Вона дасть життя іншому, той – третьому, і це незворотний закон подяки. 

3. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те й зійде. 

4. Не стався до проблем дитини зверхньо. Життя дає кожному те, що йому під силу, і будь упевнений: 

для неї воно важке не менше, ніж для тебе, а, може й більше, оскільки в неї немає досвіду. 

5. Не принижуй! 

6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них – 

ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині. 

7. Не муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини. Муч, якщо можеш, але не робиш. 

Пам’ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все! 

8. Дитина – це не тиран, що заволодів усім твоїм життям, не тільки плід плоті й крові. Це та 

дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання й 

розвиток у ньому творчого вогню. Це розкріпачена любов 

матері  й батька, у яких буде рости не «наша», «своя» дитина, 

а душа, дана на зберігання. 

9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій дитині того, що 

не хотів би, аби робили твоїй. 

10. Люби свою дитину будь-якою – неталановитою, невезучою, 

дорослою. Спілкуючись із нею, радій, тому що дитина – це 

свято, яке поки що з тобою! 

 

                                     За матеріалами інтернет-ресурсів сторінку підготувала Т.Г. Середа                                                                                                 

Батькам! Готуємося до класних зборів! 
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
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1 - День знань.  30 років тому 1985 року відбулася історична подія для всього світу — в 

Атлантичному океані виявлені уламки лайнера «Титанік». Це трапилося через 73 роки після 

найтрагічнішої та найвідомішої морської катастрофи минулого століття. Місце залягання 

«Титаніка» знаходилося в 325 милях від острова Ньюфаундленд, який розташований в 

Атлантичному океані біля Канади. «Титанік» покоївся на глибині 3750 метрів. За 73 роки до того, 

в 1912 році, по дорозі з Саутгемптона у Нью-Йорк, «Титанік» зіткнувся з великим айсбергом. В 

цей момент на борту корабля знаходилися 2,2 тисяч пасажирів і членів екіпажу. Перше плавання 

«Титаніка» закінчилося через 2 години й 40 хвилин після фатальної аварії. В цій катастрофі 

вдалося вижити близько 700 пасажирам.  

2 – щорічно відзначають День нотаріату в Україні. 2 вересня 1945 року (70 років тому) – День 

завершення Другої світової війни. 

4 – 30 років тому помер видатний український поет, дисидент, герой України Василь Стус. 

6 – У першу неділю вересня відзначається День підприємця України.  

7 – День військового розвідника України (щорічно). 

8 – вважається Міжнародним днем солідарності журналістів. Міжнародним днем 

грамотності прийнято вважати також 8 вересня. На сьогоднішній день, за даними ООН, у світі 

налічується близько 4 мільярдів грамотних людей. Дослідження показують, що на сьогоднішній 

день у світі близько 860 мільйонів дорослих людей неграмотні. Також відомо, що 100 мільйонів 

дітей у всьому світі не навчаються в школі. Але найсумніше, що навіть ті представники 

цивілізованих країн, які відносяться до числа грамотних, не відповідають цьому званню.  

9 – Міжнародний день краси (щорічно). Ініціатива святкування дня краси виходила від членів 

Міжнародного комітету естетики і косметології СИДЕСКО. Сьогодні це найбільш авторитетна 

організація у світі косметології.  9 вересня 1776 року були створені Сполучені Штати Америки. 

Нову назву колишньої колонії затвердив Континентальний конгрес. З 7 червня 1775 країна 

називалася Об'єднаної колонією. Спочатку штати сучасних США не були об'єднані в федерацію. 

Це були окремі самостійні республіки: Нью-Йорк, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Джерсі, 

Північна Кароліна, Нью-Хемпшир, Меріленд, Массачусетс, Делавер, Вірджинія, Південна 

Кароліна, Джорджія, Пенсільванія. І тільки проголошена Декларація про Незалежність ввела назву 

«Сполучені Штати».  

10 – щорічно відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. Щорічно на такий 

злочин вирішується близько мільйона людей в усьому світі. Цей день — один із способів звернути 

увагу людей на таку сумну статистику.  

11 – Усікновення голови Івана Хрестителя. 11 вересня 2001 року у США був здійснений 

найбільший в історії людства терористичний акт. Це була серія терористичних авіаційних атак, 

організованих ісламістською терористичною організацією «Аль-Каїдою». У цей день в хмарочоси-

близнюки Всесвітнього торгового центру Нью-Йорка врізалися два літаки, захоплені терористами 

«Аль-Каїди». Обидві вежі впали, зруйнувавши сусідні будови. Третій авіалайнер впав у штаті 

Пенсільванія. Ще один літак терористи направили на Пентагон. Під час терористичних атак 

загинули 19 терористів-смертників і більше 3 тисяч людей. Крім цього, ця трагедія стала 

причиною поранень понад 6 тисяч людей. 24 людини вважаються зниклими без вісті. Силами 

співробітників пожежних служб і поліцейських життя 30 тисяч людей вдалося врятувати.  

12 - щороку в другу суботу вересня святкують День українського кіно. Як відомо з історії, перше 

українське кіно зняли в вересні 1896 року. Містом-родоначальником української кінематографії 

став Харків. Першим оператором кіно в Україні був фотограф Альфред Федецький. Він зняв 

хронікальні сюжети і в грудні влаштував перший показ в Харківському оперному театрі. Першою 

українською кіноактрисою стала Віра Холодна, вона переважно знімалася в Одесі. Всеукраїнське 

фотокіноуправління, яке займалося розвитком українського кіно, було засноване в 1922 році. У 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 



 

  23  
 

1928 році в Україну відкрили Київську кінофабрику, яка згодом була названа на 

честь Олександра Довженка. День фізичної культури та спорту України (в 

другу суботу вересня). Всесвітній день надання першої медичної допомоги (в 

другу суботу вересня). 

13 – День працівників нафтової та газової промисловості України (в 2-гу 

неділю вересня). День танкіста в Україні (в 2-гу неділю вересня). День 

програміста України (відзначається у 256-й день року). 

14 – Рош а-Шана (єврейський Новий рік) (в перший день єврейського року). 

Рош а-Шана святкують два дні: 1 й 2 числа єврейського місяця тишрей. «Знайти 

спасіння за одну годину» - саме так вітає навколишній світ кожен єврей цього 

дня. Намагаючись закликати до свого житла радість і «солодке» життя, люди накривають багатий 

стіл, їдять яблука з медом, різні солодощі. Також на святковому столі обов'язково є страви з риби, 

яка вважається символом достатку, приготовлена бараняча голова — як є символом головування, 

овочі, фрукти, а також кільця моркви, що нагадують золоті монети. День мобілізаційного 

працівника в Україні. 

15 – Міжнародний день демократії. День народження «Грінпіс» (44 

років тому). У перекладі «Грінпіс» означає «Зелений світ». День 

народження Google (18 років тому). Назва цієї пошукової системи 

виникла випадково: це неправильне написання математичного терміна 

гугол (googol), яким прийнято позначати одиницю зі ста нулями.  

16 – Міжнародний день охорони озонового шару (щорічно). Це свято 

має свій девіз, який звучить так: «Збережи небо: захисти себе і озоновий шар». Вчені вважають, 

що озоновий шар стрімко зменшується, а це загрожує нашій планеті зникненням всього живого. 

Зараз нерідко можна почути про відкриття нових «озонових дірок». Першу з них виявили в 80-х 

роках над Антарктидою. День пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе. 

17 – День рятувальника України (щорічно). У той же день, коли рятувальники України 

відзначають своє професійне свято, православна церква вшановує ікону Божої Матері — 

«Неопалима купина». Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність 

пов'язана з ризиком і порятунком життів інших людей. 

18 – Всесвітній день моніторингу якості води. Всеукраїнський день пам'яті загиблих 

байкерів. 

19 – День винахідника і раціоналізатора України (в 3-тю суботу 

вересня). День фармацевтичного працівника України. День 

народження «Смайлика» (33 роки тому).  

20 – День працівників лісу (в 3-тю неділю вересня). Відбулося 

відкриття першого Каннського кінофестивалю (69 років тому). 

21 – Різдво Пресвятої Богородиці. Міжнародний день миру 

(щорічно). 

22 – День партизанської слави України. Всесвітній день без автомобіля (святкують щорічно).  

23 – День народження жувальної гумки.  
24 – Всесвітній день моря (в останній четвер вересня).  

26 – Європейський день мов. 

27 – Всесвітній день туризму. Міжнародний день глухих (в останню неділю вересня). 

Воздвиження Хреста Господнього. 
29 – Було відкрито перше в світі шлюбне агентство (365 років тому). 

30 – Всеукраїнський день бібліотек. Міжнародний день перекладача. День усиновлення в 

Україні. Цей день є символом милосердя і добра по відношенню до людей.  Віри, Надії, Любові 

та їх матері Софії. 

                                                                                                                      Сторінку готує Т.Г. Середа 

 



 

  24  
 

 

 

 

 Зважаючи на те, що вересень – початок навчального 

року і безліч школярів щодня ступають на проїжджу частину, навіть якщо на 

пішоходних переходах, і у школах всі дружно проводять профілактичні заходи 

«Діти на дорозі», ми вирішили нагадати основні правила пішохода! Це ніколи не 

завадить! І будьте здорові!!! 

Пам'ятка пішохода 
1. Пішохід повинен рухатися тротуаром, тримаючись 

праворуч.  

2. Ні в якому разі не можна перебігати проїжджу частину — 

це дуже небезпечно для життя і здоров’я!  

3. Не можна виходити на проїжджу частину перед 

автобусом, що стоїть. Водій, який об'їжджатиме автобус, 

вчасно не помітить вас і не встигне загальмувати.  

4. Якщо поблизу немає пішохідного переходу, то, підійшовши до проїжджої частини вулиці, 

слід спочатку подивитися ліворуч, переконатися у відсутності транспорту, потім дійти до її 

середини, подивитися праворуч і, переконавшись у безпеці, дійти до кінця проїжджої 

частини.  

5. Якщо на вулиці є підземний пішохідний перехід, обов'язково користуйся ним, переходячи 

вулицю.  

6. Чекати автобус або тролейбус потрібно на спеціально вказаних зупинках, не виходячи з 

тротуару на проїзну частину.  

7. Не можна перебігати дорогу перед транспортом, що рухається, — автомобіль зразу 

зупинити неможливо. Запам'ятай, що взимку це 

набагато небезпечніше.  

8. У місцях, де встановлено світлофори, пішохід має 

користуватися його сигналами.  

9. Переходити дорогу можна лише на зелене світло, 

переконавшись, що транспорт зупинився.  

10. Червоне світло забороняє переходити дорогу.  

11. На жовте світло переходити дорогу забороняється, 

але якщо воно загорілось, коли пішохід дійшов до 

середини дороги, він має зупинитися і дочекатися зеленого світла. 

За матеріалами шкільного сайту. Рубрика «Школа безпеки».  Рубрику веде В.В. Токова
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