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Шановні вчителі, співробітники, учні! 
Від усього серця вітаю Вас із самими довгоочікуваними і 

світлими святами – Новим Роком та Різдвом Христовим! Це усіма 
нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповнені світлом свята 
спільної радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного 
тепла и надії. 

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015-ий рік був прожитий не дарма. Цей рік 
був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував 
нам радість зустрічей й відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. 

Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково 
здійсняться. Від усієї душі зичу Вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра й 
радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі 
надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках 
мир, взаєморозуміння й любов. 

У такі свята завжди очікуєш від життя казкових змін. Бажаю вам, щоб всі передноворічні 
сподівання не просто банально збулися, а реальність перевершила навіть найпотаємніші і 
фантастичні очікування. Нехай життя дарує вам чудові подорожі, нові звершення. І нехай успіх  
стане супутником усіх  починань!  

Директор школи 
Алла Рябуха 

Головне свято для більшості людей – Новий рік. Сьогодні 

воно неможливе без святкових хлопавок, петард, феєрверків, 

бенгальських вогнів, катання на ковзанах, лижах, санчатах. 

Чи часто замислюємося ми, купуючи піротехніку, про 

небезпеку, яку несе необережне поводження з ними? Або 

ступаючи ковзанами на лід, замислюємося про його товщину 

та місця, які можуть бути небезпечними для катання? 

З метою проведення цілеспрямованої роботи щодо профілактики травматизму під час 

проведення новорічних свят та зимових канікул, виховання у дітей навичок безпечної 

поведінки під час катання на ковзанах, лижах, санчатах на озерах, річках та користування 

піротехнічними засобами, 17 грудня в нашій школі з учнями 1-4 класів та педагогічними 

працівниками зустрілися інспектори 19-державної пожежно-рятувальної частини 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області 

капітан служби цивільного захисту Гончаров Максим Павлович та лейтенант служби 

цивільного захисту Соборов Роман Дмитрович, які розповіли про дотримання правил 

поведінки у надзвичайних ситуаціях.  



 
 

Важливим аспектом формування національно 

самосвідомої особистості є виховання поваги та любові 

до державної мови. Володіння українською мовою та 

послуговування нею повинно стати пріоритетним на 

уроках української мови та у виховній роботі з учнями. 

Мовне середовище повинно впливати на формування 

учня-громадянина,патріота України. Під таким гаслом у 

нашій школі відбувся міський семінар на 

тему:”Національно-патріотичне виховання на уроках української мови та 

літератури”. 

Семінар складався з двох частин - теоретичної і практичної, у яких учителі 

української мови та літератури знайомили колег з досвідом роботи щодо даного 

питання. 

Зустріч пройшла на засадах конструктивної роботи, обміном думок та 

пропозицій. На згадку про зустріч гості отримали пам’ятні сувеніри-мотанки. 

      
11 грудня 2015 року в 1-А класі відбулося свято 

«Посвята в першокласники». Це важлива подія в 

житті дітей. У ході свята діти продемонстрували 

знання, набуті за час навчання, декламували вірші, 

співали пісні про школу. Найурочистішим моментом 

свята стало вручення першого у житі документу – 

учнівського квитка, а також емблеми школи. Дякуємо 

класному керівнику Мєшковій О.С. за чудове свято, 

яке пройшло цікаво і весело, залишило приємні 

враження у батьків та дітей. Бажаємо учням бути гідними звання школяра! 

 
 

Рік добігає кінця, і наступає довгоочікувана казкова 

пора, коли дива стають реальністю. В ніч з 18 на 19 грудня 

Святий Миколай спускається із небес, щоб нагородити 

малюків за їх добрі вчинки. Найбільш щиро, з великим 

захопленням і радістю сприймають це свято діти. Святого 

Миколая завжди вважали покровителем і заступником 

дітей. Тож саме вони найбільше чекають на це свято, адже 

малеча знає, що за її слухняність, старанність, 

працьовитість Святий принесе їм 

безліч подарунків. 18 грудня 

Святий Миколай завітав і до діток нашої школи. Учні 6-А 

та 6-Б класу разом із учителем Рознятовською Ольгою 

Вікторівною  підготували чарівну казку для всіх гостей 

присутніх на святі, а учні 2-Б класу порадували Святого 

Миколая своїми піснями. Цьогорічне свято запам’ятається 

усім присутнім приємними несподіванками, гарним 

настроєм, подарунками та неповторними враженнями. 



 

 

Міський Палац культури… Вщерть забита зала, 

втім, як і щороку під час конкурсу «Міс 

Дюймовочка». На сцені з’являються чотири маленькі 

красуні в не по-дитячому розкішних сукнях. Це - 

перший конкурс «Дефіле». Жвава музика, повітряні 

поцілунки від учасниць, і зала з активними 

вболівальниками вибухає бурхливими 

аплодисментами. На головній сцені міста - 

претендентки на перемогу: учениця четвертого класу нашої школи Вікторія 

Максимович, п’ятикласниця з третьої школи Юліана Аносова, учениця 3 класу НВК 

№5 Валерія Гавриленко та чотирикласниця шостої школи Ангеліна Троша.  

Члени журі виставляють оцінки за перший конкурс, і ось уже дівчата 

представляють візитку. Вікторія виступає в ролі співачки-україночки. 

Екстравагантна Юліана впевнено відчуває себе серед серйозних хлопців у чорних 

окулярах. Загадково в ролі ніжної квітки з’являється на сцені найменша Валерія. А 

Ангеліна постає перед глядачами принцесою і разом із принцом неочікувано читає 

український реп. Далі дівчатка змагаються в 

пісенному конкурсі, розкриваючи якнайкраще свої 

таланти. А під час наступного етапу змушують 

публіку поринути у світ казки. Темпераментна 

Вікторія перетворюється у відьмочку, жертвою павука 

з «Мухи-Цокотухи» стає Юліана, образ Маші з 

відомого мультфільму приміряє на себе Валерія, а 

Ангеліна в казковому літаку веде серйозну розмову 

про дитячі казки. Шоу дівчата завершують, демонструючи танцювальні здібності.  

Журі підраховує бали та виходить на сцену. Юних красунь вітає заступник 

міського голови Роман Головня, який справді вражений масштабністю конкурсу 

місцевого рівня. Напевно, Києву, звідки родом посадовець, треба повчитися в 

Гетьманської столиці.  

Начальник відділу освіти Людмила Васянович дякує 

батькам і керівникам, які вклали в дівчат не тільки 

багато часу, а й коштів. До речі, нам стало відомо, що 

підготовка однієї з учасниць її батькам коштувала не 

одну тисячу гривень.  

І ось наступає хвилююча мить оголошення 

результатів. Першу стрічку одягають «Міс Ніжність», 

якою стає Юліана Аносова. Другою нагороджують Ангеліну Трошу, яка отримала 

звання «Міс Чарівність». «Віце-міс Дюймовочка» - Валерія Гавриленко. Ну і вже 

стає зрозумілим, що корону та титул «Міс Дюймовочка - 2015» отримує 

Вікторія Максимович. Друзі, рідні, вчителі з купою квітів і подарунків 

підіймаються на сцену і маленьких принцес уже не видно. Лише спалахи 

фотоапаратів і бурхливі емоції підтверджують, що свято вдалося, а кожна учасниця 

довела, що вона гідна найкращого. 
Вітаємо Вікторію та бажаємо їй нових перемог! 



 
 

Протягом тижня (з 7 по 11 грудня 2015 року) у нашій школі 

проводився Всеукраїнський тиждень права. З метою 

підвищення загального рівня правової культури, виховання у 

учнів поваги до закону і прав людини, вдосконалення системи 

правової освіти було затверджено шкільний план заходів з 

проведення Всеукраїнського тижня права. В рамках цих 

заходів в школі були проведені: 

- загальношкільна лінійка «Права та обов’язки учнів»; 

- виховні години: «Правила для учнів - закон шкільного життя»(5-А), «Я маю право» (6-

А),«Права людини»(2-Б), «Всі люди народжуються вільними»(7-б), «Життя людини-

найвища цінність»(9-А), «Прав без обов’язків не буває»(10кл), «Основні проблеми прав 

дитини в сучасному світі»(11кл), «Правила в твоєму житті»(3-Б);  

- години спілкування: «Конвенція про права дитини»(2-А), «Мої права»(1-А), «Знай свої 

права, дитино»(1-Б), «Права дітей на різних континентах»(8-А), 

«Наші права-щасливе дитинство»(4-А), «Права, свободи та 

обов’язки неповнолітніх в Україні»(9-Б). 

- тематичні бесіди: «Захист прав дитини в Україні», «Права 

дитини», «Адміністративні обов’язки»; 

- вікторини: «Мої права», «Чи знаєш ти закон?», «Ти і твої права», «Суєта навколо 

Феміди», «Мій основний закон»; 

- круглі столи: «Реалізація прав людини в сучасному українському суспільстві»(11-

10кл); 

- рольові ігри: «Конвенція ООН з прав дитини», «В країні 

Феміди». 

- конкурс малюнків на тему: «Права людини починаються з 

прав дитини». 

- перегляд мультимедійних презентацій: «Мої права», 

«Юридичний аспект захисту прав дітей в Україні». 

В бібліотеці навчального закладу організована тематична виставка науково-

публіцистичної літератури: «10 грудня - Всесвітній день прав дитини». 

Проведення цих заходів допомагає молоді вирішувати різні проблемні ситуації в рамках 

закону. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


