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Звернення  

президента ФВМ 
 Я вітаю новообраний Кабінет 

міністрів і бажаю вам успіху, 

творчості і натхнення у своїй 

діяльності. Дуже хочеться, щоб 

життя в нашій школі було цікавим і  

різнобарвним, а воно  деякій мірі 

залежить від вас  - активістів 

учнівського самоврядування. 

І однією з ваших спільних справ є 

шкільна газета. Я бажаю, щоб ви 

наповнили її цікавими розповідями і 

статтями, 

інформаціями і повідомленнями, 

красивими малюнками, віршами, 

шкільними усмішками. Я сподіваюсь, 

що це лише початок наших спільних 

справ і газета є прямим доказом 

того,що наше життя впевнено 

рухається до успіху.                                                                                     

 

Президент Федерації Вільних Міст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Малінка Катерина 
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Кабінет міністрів 

Федереції Вільних Міст 
 

Дзюбюк Тетяна – прем’єр міністр  

Бондаренко Олександра – міністр освіти  

Волошина Валентина – міністр дисципліни і правопорядку  

Гребеневич Таїсія – міністр культури  

Швидкий Ігор -  міністр спорту  

Шуть Максим -  міністр охорони здоров’я  

Поліщук Максим – міністр екології  

Трофімова Ірина – міністр по роботі з молодшими школярами  

Шелестюк Анна – міністр соціального захисту  

Голубенко Данило – міністр фінансів  

Вишняк Олег – міністр преси та інформації  
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Нашим учителям! 
      Золотокоса осінь щороку приносить нам чудо в шкільне свято – День 

Учителя! Це день наших учителів, наших добрих друзів, щирих і 

відданих благородній справі людей. 

      Щодня вони поруч з нами, щодня ми відчуваємо їх надійне вчительське 

плече і підтримку. До них завжди можна звернутися за порадою, дізнатися те, чого 

немає в підручнику і чого не завжди знають наші батьки. Завдяки вчительській 

мудрості і їх глибоким знанням ми виростаємо розумними, вихованими, чуйними до 

проблем інших людей. 

      Ми часто не помічаємо їх стомленої ходи, стурбованого погляду, засмученого 

обличчя, буваємо байдужими і навіть жорстокими. А вони знову і знову прощають 

наші дитячі пустощі, бездумні вчинки, не вивчені уроки тому, що серця їх сповнені 

добротою і великою любов’ю до дітей. 

      Спасибі вам, дорогі наші вчителі, за вашу турботу і розуміння, за чудові уроки 

життя без яких неможливо стати справжньою людиною, за глибокі знання, які дають 

нам можливість стати професіоналами, знайти своє місце у житті. 

      Всі найкращі слова й найзапашніші квіти для вас! 

Куценко Оксана учениця 8 класу. 
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Екскурсія в дендропарк  

«Олександрія» 
      Це було неперевершено! Ви думаєте про що це я , а я про нашу шкільну екскурсію 

до Білої Церкви в дендропарк «Олександрія». Коли Тетяна Дмитрівна запропонувала 

нам поїхати туди ми, звісно, погодилися, але ми й не сподівалися, що це буде настільки 

цікаво й захоплююче.  

Олександрійський парк просто диво природи. Тут дерева, привезені з різних країн, а 

також різні пам’ятники і водойми.Ми пройшли 

алеями парку, побачили чудові картини природи. 

Та найбільшою несподіванкою для нас було 

побачити багато пухнастих білочок, які 

стрибали по деревах. Білочки підходили близько 

до нас і брали їжу  прямо з рук. Нам дуже 

сподобалася екскурсія і ми сподіваємося 

побувати там ще. 

        Войцехівська Дарія 6 клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подорожуючи пізнаємо 
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Виставка-конкурс малюнків 
      Недавно в нашій школі пройшов конкурс малюнків до Дня миру серед  1 – 4 класів. В 

ньому взяли участь майже всі учні початкової школи.  Вони дуже старалися. Їх 

надихнула тема миру у всьому світі. Ці діти це такі маленькі, але вже чітко знають 

що таке добро й що таке зло. Малюнки вийшли просто чудові і головне наповнені 

миром і добром. Переможцями конкурсу стали: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  І місце 

 Павленко Юлія – учениця 3А класу; 

 Доценко Владислав – учень 3Б класу; 

 Горобець Олександра – учениця 2 класу; 

 

Конкурс юних художників 
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Зараз же наші юні художники готуються до участі в районному конкурсі «Чарівна 

палітра». Нам залишається тільки побажати їм успіхів і творчої наснаги. 

Міністр по роботі з молодшими школярами Трофімова Ірина 9 клас. 

 

 

 

 

 

ІІ місце 

 Попівська Ірина – учениця  4 класу; 

 Ткаченко Ольга  -  учениця 3Б класу; 

 Галкін Олександр – учень 1 класу; 

 

ІІІ місце 

Латашинська Оксана – учениця 4 класу; 

Черниш Альона – учениця 3А класу; 

Анднійчук Іван – Учень 2 класу. 
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Виставка  

декоративно-ужиткового 

мистецтва 
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У багряно-жовтім листі, 

В горобиновім намисті 

Прийшла Осінь – Чарівниця! 

 

У засіки й на полиці 

Щедро урожай складає: 

Хто трудився, той і має! 

 

Гарно потрудились всі учні 5-11 

класів, готуючись до виставки  

«Осіння щедрість», яка була 

організована в жовтні. Завдяки 

нашому компетентному шкільному  

журі,  було обрано кращі композиції 

і відправлені для подальшої участі  в 

районному конкурсі. 

Також,  дякуючи  винахідливості та 

фантазії наших учнів,  ми гарно 

виступили і вийшли переможцями на районному святі «Осінньої 

щедрості». Хочеться відмітити маленьких артистів початкової школи, 

які дуже старалися, захищаючи нашу композицію «На весілля до 

морквини зібралася вся городина». Незважаючи на те, що наш виступ 

був майже останнім, юні артисти  справили незабутнє враження на 

всіх присутніх в залі, а особливо на журі. 

                        Масовець Катерина учениця 10 класу 

Осіння щедрість 
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В рамках тижня української писемності в школі проводився конкурс 

кращих учнівських творів про рідну мову. Знайомимо з переможцями та 

їх творчими роботами. 

Українська рідна мова 

Рідна мова – скарб народу. 

Це як справжня нагорода, 

Рідна мова барвінкова, 

Чиста, світла, колискова. 

 

Наша мова – честь народу, 

Не забудьмо її зроду. 

Веселкова і казкова, 

Українська, наша мова. 

Король Ганна 

учениця 8 класу 

  

 

 

 

 

                            

Мова барвінкова, мова багата, 

Мова рідненька, як в мами і тата. 

Перші слова промовляє дитина, 

І мова цвіте, мов червона калина. 

 

Як сонце заходить, як знову світає, 

Так мова цвіте, так мова єднає. 

Як колискову мама співає, 

Так ніжно мова всіх окриляє. 

 

Така мелодійна, така загадкова, 

Така мелозвучна, така барвінкова. 

Тож будем вивчати ми мову свою, 

Щоб з гордістю знати, її чарівну. 

Костенко Ольга 

учениця 7 класу 

                                

 

 

Наша творчість 
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                  Село моє 

Багато сіл на світі є, 

І серед них одне моє. 

І природа тут чудова, 

Та і осінь тут казкова. 

Листя мов вогнем палає, 

Все на світі звеселяє. 

Бо ж ця осінь чарівна, 

Один раз на рік бува.     

Костенко Ольга учениця 7 клас 

 

У чому краса і багатство української мови 

Перше слово «мама» дитина каже рідною мовою, вивчає українські літери, складає з 

них слова, поповнює свій словничок. Українська мова – наймелодійніша і найбарвистіша 

у світі! Це мова нашого народу, це мова, якою ми розмовляємо. Неможливо передати 

словами усі барви рідної мови – її треба чути, вивчати, знати. На чаль, деяка частина 

українського народу не знає рідної мови і спілкується російською, але у цьому немає 

ніякого злочину. Якщо зручно, то нехай розмовляє, це краще, ніж чути суржик. Від 

змішування російської та української страждають обидві мови. 

У мові одухотворяється весь народ; вся його Батьківщина, народний дух… Усі 

природні явища: бурі і грози, дощі і сніги – відбиваються на рідній пісні, в рідних 

мелодіях. Краса української мови живе у творах письменників. Саме вони змогли 

передати нам її красу, саме це є підґрунтям для української літературної мови. Але у 

творах відбивається не тільки краса природи і природних явищ, а ще й уся історія 

духовного життя народу. Кожне покоління передає наступному свої надбання, здобуті 

протягом життя. У цю скарбницю рідної мови складають плоди сердешних рухів і 

«мелодію душі», плоди історичних подій, сліди пережитого горя і пережитої радості – 

все це народ зберігає у рідній мові. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший 

засіб, що з’єднує минулі, теперішні і майбутні покоління. 

У житті є багато поганого, інколи зло перемагає добро. Але мову, безперечно, 

відносимо до добра! Тому шануй і поважай українську мову! Використовуй у розмові 

тільки добрі слова, не лайся і не сварися! І тоді ще однією доброю людиною у світі стане 

більше! 

Антоненко Юлія учениця 7 класу                                  
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    З кожним днем зростає інтерес людей до нашої історії. Знання нашого 

родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише 

для піднесення національної гідності, а й для використання кращих 

традицій у сучасному житті. 

Вже традицією стало 

щорічно проводити ввід в 

козацтво учнів 5 класу. І ось 

нинішні п’ятикласники,  

об’єднавшись у місто 

«Калинове» , дружно 

готувались до цього заходу. 

Вперше в змаганнях брали 

участь і дівчатка, які стійко 

витримали усі козацькі 

випробування. 

               Аби козацькому роду 

               Не було переводу, 

               Обіцяєм бути  

               Вірними народу. 

Гребеневич Таїсія 

учениця 9 класу 

 

 

 

«Козацькому роду нема переводу» 
 



Велика перерва                        вересень-листопад 2010 року                                 №1(4)                                                          
 

 
13 

 

 

 

 

 

      З вересня місяця в нашій школі працює спортивна секція тхеквондо. Слово 

«тхекводно» у перекладі з корейської означає шлях ноги і руки. Техніка тхеквондо 

підкорена вихованню бойового духу. З’явившись, як засіб самозахисту, тхеквондо 

перетворилася на своєрідну систему самовдосконалення, що відточує розум людини і 

виховує в неї високу моральність. Завдяки ретельним тренуванням людина, яка 

займається тхеквондо, навчається захищатися, стає впевненою в собі, а через це – 

скромною і доброзичливою. Розвиток упевненості фізично і духовно корисний і для 

людини, й для її родини, і для країни в цілому.  

      Ми віримо в те, що наші учні, які активно займаються тхеквондо, набудуть саме цих 

якостей. 

      Редакційна група шкільної газети вітає з перемогою в обласних змаганнях з 

тхеквондоПипоть Ірину (8клас), Павлишина Андрія (6 клас) і Бесспалову Дашу (4 клас), 

які отримали золоті медалі та Масовець Анну (5 клас) і Чебанюка Артура (3Б клас), які 

нагороджені срібними медалями. Бажаємо їм нових перемог у спорті та хороших  

успіхів у навчанні. 

Редакційна група 

 

 

 

 
      Нещодавно в школі  я з друзями  переглянув  

виставу про правила дорожнього руху. Героями 

вистави були Дівчинка Зоряна, Зоряний 

Мандрівник, Свілофор та Дівчинка Репер. Разом з 

ними ми ще раз згадали правила дорожнього 

руху. Вистава пішла нам на користь і сподіваюсь, 

що всі будуть дотримуватися цих правил у 

своєму повсякденному житті. 

Могилко Дмитро 6 клас. 

Спортивна сторінка 
 

Увага! Будь обережним! 
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З Днем народження! 

   Вчителі: 

 Терещук Антоніна Дмитрівна – 7 вересня 

 Дивніч Раїса Дмитрівна – 8 вересня 

 Коваленко Людмила Фадеївна – 8 вересня 

 Малінка Світлана Павлівна – 15 вересня 

 Захаренко Тетяна Дмитрівна – 21 вересня 

 Чижова Леся Андріївна – 20 вересня 

 Терещук Людмила Михайлівна – 1 жовтня 

 Лєгостаєв Валерій Миколайович – 16 жовтня 

 Троць Владислав Іванович – 10 листопада  

 Пантюк Анатолій Петрович – 25 листопада 

 

Учні: 
 Кожим’яко А. – 2 вересня (1 клас) 

 Ситенко Р. – 3 вересня (2 клас) 

 Тарасюк С. – 4 вересня (7 клас) 

 Швець О. – 6 вересня (7 клас) 

 Цьома В. – 12 вересня (5 клас) 

 Суббота А. – 14 вересня (8 клас) 

 Манін Я. – 26 вересня (3А клас) 

 Пінчук О. – 26 вересня (5 клас) 

 Дудченко І. – 29 вересня (11 клас) 

 Петрученко А. – 30 вересня (8 клас) 

 Драник М. – 2 жовтня (4 клас) 

 Суркова Д. – 2 жовтня (3Б клас) 

 Бернадський Ю. – 6 жовтня (5 клас) 

 Галушко Т. – 6 жовтня (11 клас) 

 Павленко Ю. – 8 жовтня (3А клас) 
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 Макарчук С. – 9 жовтня (3А клас) 

 Харченко О. – 10 жовтня (3А клас) 

 Мохаммаді А. – 14 жовтня (5 клас) 

 Чадченко Є.  – 14 жовтня (2 клас) 

 Шуть М. – 15 жовтня (9 клас) 

 Єрьоміна А. – 16 жовтня (3Б клас) 

 Єрьоміна А. – 10 жовтня (3Б клас) 

 Гребеневич Т. – 17 жовтня (9 клас) 

 Бібік В. – 18 жовтня (4 клас) 

 Дмитренко А. – 19 жовтня (5 клас) 

 Голубенко Д. – 20 жовтня (9 клас) 

 Дощак Б. – 25 жовтня (1 клас) 

 Беспалько Д. – 26 жовтня (7 клас) 

 Суховіцька А. – 27 жовтня (5 клас) 

 Золотаревич  Д. – 29 жовтня (7 клас) 

 Кокоша Я. – 30 жовтня (1 клас) 

 Забудська О. – 3 листопада (4 клас) 

 Дехтяренко В. – 3 листопада (6 клас) 

 Могилко Д. – 3 листопада (6 клас) 

 Латашинська О. – 6 листопада (4 клас) 

 Масовець А. – 9 листопада (4 клас) 

 Павлишина А. – 10 листопада (4 клас) 

 Ляшенко А. – 11 листопада (8 клас) 

 Брагіна Я. – 16 листопада (6 клас) 

 Бурда Ю. – 17 листопада (6 клас) 

 Волошина В. – 20 листопада (10 клас) 

 Чадченко А. – 23 листопада (6 клас) 

 Янченко Я. – 23 листопада (6 клас) 

 Попівська І. – 23 листопада (4 клас) 

 Жовновський М. – 26 листопада (3А клас) 

 Павленко В. – 28 листопада (5 клас)  
 Павлишин А. – 30 листопада ( 6 клас) 
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1. Радянський апарат „Марс-3”, зробивши посадку на поверхню 

Червоної Планети, повинен був випустити невеликий марсохід, що 

переміщався, по черзі і обережно пересуваючи вперед свої опори. За 

„ходу”, що таку крадеться, інженери прозвали марсоход словом, 

яке в словнику Ожегова слідує зразу ж за статтею про крупного 

представника сімейства рогачів. Назвіть це прізвисько одним 

словом. 

2. От як описує свої враження що зробив це журналіст Сергій Бутов: „Уявіть, що під 

час сильної ожеледі вашу машину на швидкості 110 км/год розриває на шматки, і від 

неї залишаються лише колеса, бампер та бічні двері, після чого автомобіль, не 

знижуючи швидкості, лягає набік”. Назвіть те, враження від чого описав Бутов. 

3. На Олімпіаді в Нагано російський спортсмен Альберт Демченко був 

дискваліфікований за те, що деякий параметр його саней перевищував допустиму 

норму. Назвіть скандінава, на честь якого була названа одиниця вимірювання цього 

параметра. 

4. Фольклорний герой пісні Висоцького співає: «Виходь, я тобі присвячу серенаду». 

Назвіть цього героя. 

                                                                                                                                                          

                                                                Редакційна група: 

Малінка Катерина  

Гребеневич Таїсія  

Трофімова Ірина  

Масовець Катерина  

Куценко Оксана  

         Що? Де?Коли?  

 
 

Відповіді 
 

Дайте відповіді на питання 


