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Юдіну Анну, 11 клас – за зайняте ІІ місце у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 
(вчитель Овчаренко Н.М.) та ІІ місце у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 

(англійська мова, вчитель Овчаренко Н.М.) 
Науменка Івана, 8-Б клас -  за зайняте ІІ місце у ІV 

етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання (вчитель Тищенко С.М.) 

Шахові перемоги 
Місяць березень для шахістів нашої школи став насиченим на 

події та змагання. 

На початку березня у групі була проведена гра «Шаховий 

ерудит», яка складалася з двох етапів – теоретичного та 

практичного. Діти були поділені на команди по два чоловіки. У 

першому етапі не було рівних команді двох Володимирів Нижника 

та Новікова. Хлопці відповіли на всі запитання і першими склали 

слово «ерудит». У другому етапі свою майстерність за шахівницею найкраще 

продемонстрували Анастасія Кельбас та Тимофій Деркачов і по загальному рахунку вони 

стали володарями титулу «Шаховий ерудит» . 

З 1 по 18 березня у Львові відбулася значима подія у світі шахів 

України – матч за звання чемпіонки світу між китаянкою Хоу Іфань 

та українкою Марією Музичук. Підтримати нашу землячку та взяти 

участь у представницькому міжнародному фестивалі «Банк Львів 

орен-2016» вирішили і юні шахісти нашої школи. Загалом у 

фестивалі прийняло участь 550 шахістів з 10 країн. У турнірі з бліцу 

достойно виступили Марія Нижник (6,5 очок) та Ілля Майборода, який зміг «заробити» 

міжнародний рейтинг. У турнірі з рапіду за крок до перемоги була Анастасія Кельбас. 

Глухівчани повернулися з дуже позитивними враженнями, адже їм вдалося взяти 

автографи у чемпіонок та отримати фото напам’ять з чемпіонкою світу з бліцу Анною 

Музичук, крім цього ще була незабутня екскурсія Львовом. 

З 20 по 26 березня у Києві пройшов шаховий фестиваль «Київська весна -2016». 

Загалом у турнірі взяло участь більше ніж 300 шахістів з різних куточків країни. 

Ілля Майборода зміг підвищити свій рейтинг, Володимир Новіков отримав перші свої 

перемоги та враження від турніру всеукраїнського рівня. 

Анастасія Кельбас у рапід-турнірі виборола срібло серед дівчат, а в загальному – на 8 

місці. 

Тренер-викладач Кельбас Світлана Іванівна висловлюють велику подяку батькам юних 

шахістів за розуміння та підтримку. 



 

 

«Срібне слово срібного віку» 
Літературна студія «Джерельце» та учні 6-А класу 

відвідали творчу зустріч «Срібне слово срібного віку» 

Літературне свято з нагоди дня народження видатного 

поета-земляка Володимира Нарбута (1888-1938) відбулося 

в актовій залі Глухівського вищого професійного 

училища. 

14 квітня народився Володимир Нарбут… З цієї нагоди 

Міжнародна спілка письменників та митців (на чолі з 

Анатолієм Мироненком) започаткувала нову традицію: проводити вечори поезії. 

Свято відкрив Микола Євтушенко чудовою піснею «Глухівський вальс». 

Ведуча зачитала нам два абсолютно різні вірші, але 

зауважила: їх написала одна людина - Володимир Нарбут. 

Далі – розповідь про дитинство братів Нарбутів, їх непросту 

долю…Під час свого виступу Анатолій Мироненко назвав 

Нарбута «зеркалом серебряной поэзии» і привітав усіх зі 

святом. Віктор Терлецький, краєзнавець із Шостки, зачитав 

відгуки видатних людей про творчість Володимира 

Нарбута. 

…Натхненний виступ молоді ГНПУ: Олена Васенцова продекламувала свій 

творчий роздум на тему «Як я сприймаю філософію життя», тріо дівчат поєднало 

три різних віршованих монологи в одну цікаву вражаючу історію, Яна Махоня 

сказала своє авторське слово. 

Микола Крючков співав пісню «Поезд кукушка», яку написав разом з Анатолієм 

Мироненком. Надія Геращенко розповіла про брата Володимира Нарбута - Григорія, 

який був художником і створив абетку, тому письменниця вирішила написати 

«Абетку сьогодення», яку нам і продекламувала. Віктор Осадчий прочитав дуже 

веселі вірші. Юрій Штика, який приїхав із міста Суми, 

розповів, що раніше він був військовим, а тепер став 

поетом. 

Наприкінці зустрічі Микола Євтушенко виконав ліричну 

пісню «Під крилом журавля». Усіх митців було 

нагороджено грамотами МСПМ. 

Мені дуже сподобався вечір читання віршів Нарбута й 

авторських поезій. Думаю, що не тільки я дізналася багато 

цікавого про братів Нарбутів, а й кожен з присутніх поклав часточку знань і 

позитивних емоцій до скарбнички своєї душі. Знайомство з учасниками 

Міжнародної спілки письменників та митців видалося приємним.  
Є.Маньковська, 6-Б клас 

Про книги й авторське право 
Багатьма відомими людьми славиться наш край і наше 

місто. У Глухові народилися визначні вчені, художники, 

артисти, письменники та поети.  

От і сьогодні ми зустрілися з поетами рідного краю: 

Петром Товстухою, Надією Геращенко та Олександром 



Жулем. Адже 23 квітня - Всесвітній день книги й авторського права. 

Учитель історії Ю.Цибата повідомила нам дуже багато цікавого про це свято, яке 

об’єднує поетів, письменників, митців. Ми дізналися, що існує авторське право і 

закон його захищає. Ніхто не може поставити свій підпис 

під чужим твором! 

Запрошені автори презентували свої книги, розповідали 

про те, що спонукало до написання віршів, як розвивався їх 

талант.  Нам було дуже цікаво, особливо всіх захопили 

поезії про красу рідного краю, викликали гордість і героїчні 

почуття вірші про воїнів АТО. 

Член Національної спілки письменників України Петро Товстуха розповів про 

місцевість, де народився, про свою творчу працю, прочитав поезії з книги 

«Круговерть», запросив на майбутню презентацію шостого випуску альманаху 

«Українська хвиля». 

Дуже сподобалися присутнім жартівливі вірші Надії Геращенко, яка є 

співавтором багатьох альманахів і збірок («Українська хвиля», «Междуречье», 

«Славянские колокола», «Злато слово», «Злато стремя», «Глухів літературний», 

«Провінційна столиця»),  готує до видання власну книгу. 

Над новою збіркою «Калейдоскоп», яка буде вміщувати переклади й переспіви 

поезій геніальних поетів світу, працює і Олександр Жуль. 

Запрошені на свято члени літературної студії «Джерельце» (керівник Н.Громак) 

розповіли всім присутнім про збірки, видані в межах шкільного видавництва, 

прочитали власні поезії, які були схвалені митцями. 

Поетичні твори наших гостей, співавторів альманаху «Українська хвиля», 

декламували учні, які дуже сумлінно підготувалися до конкурсу читців. Найкращою 

визнано Олену Тищенко, якій Петро Товстуха вручив грамоту та збірку 

«Круговерть». У номінації «Глядацькі симпатії» перемогу здобув Кирил Саботан.  

Петро Товстуха назвав переможця конкурсу на кращу пейзажну поезію (конкурс 

було оголошено в листопаді 2015 р. на сайті «Українська хвиля. Літературно-

мистецьке об’єднання»  http://ukrhvyla.sumy.sch.in.ua/). Ним став учень 2-Б класу 

нашої школи Володимир Новіков, який написав вірш у співавторстві зі своєю 

мамою Вікторією Новіковою. Вова отримав грамоту й книгу «Круговерть» з 

автографом автора. За активну участь у заходах літературно-мистецького 

об’єднання «Українська хвиля» Петро Товстуха особисто подарував примірник 

книги Максиму Рознятовському. 

«Зустріч із відомими майстрами слова залишила великі враження  в моїй душі та 

душах учнів», - написала Олеся Ляпіса. Коли захід закінчився, діти продовжували 

спілкуватися з письменниками, ставили запитання, брали автографи на пам’ять.  

Ми з нетерпінням будемо чекати майбутніх зустрічей з гарними людьми, які 

живуть у нашому краї, у нашому місті! 

Кирил Саботан, Олеся Ляпіса,   Олександр Гулець,  

учні 5-А класу  
 

 

 

 
 
 



 
 

З 28 березня по 1 квітня в школі проходив тиждень 

природничих наук. Перший день розпочався виставкою 

творчих робіт учнів. Були продемонстровані кращі учнівські 

дослідницькі міні-проекти, тематичні газети, буклети, 

кросворди. ..  
                     Відкритий урок біології 

Учитель Сидоренко Наталія Леонідівна провела відкритий 

урок з біології на тему: «Слухова сенсорна система, її 

значення. Будова вуха. Сприйняття звуків», в ході якого було 

з'ясовано роль та значення слухового аналізатора в житті 

людини, розглянуто будову вуха на муляжах. Для кращого 

засвоєння матеріалу учнями, вчителем було використано 

метод «Fishbone», інтерактивні вправи «Мозковий штурм», 

«Асоціативний кущ», вправа «Навчаючи-учусь»; учнями була 

підготовлена цікава інформація до теми уроку; розв'язано 

проблемні ситуації, що сприяли розвитку пізнавальної активності учнів. 

«Не спалюй своє майбутнє!» 

Психолог школи Петренко Олена Юріївна разом з 

учителем біології Мозговою Тетяною Володимирівною у 8-А 

класі провели заняття з біології з елементами тренінгу «Не 

спалюй своє майбутнє!». Метою заходу було довести до 

відома учнів небезпеку, яку завдає здоров’ю людини паління, 

виховувати в учнів відповідальне ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я оточуючих людей, сприяти тому, щоб 

діти не ставали на шлях шкідливих звичок. На занятті діти мали можливість 

проявити свої акторські здібності, дізнатись нові факти про тютюнопаління та 

маніпуляції, з якими стикаються підлітки, переглянути фрагмент відеофільму 

«Шкідливий вплив тютюнового диму». 

Інтелектуальна гра з хімії “Що? Де? Коли?” 

Учитель хімії Забара Оксана Василівна провела  

інтелектуальну гру з хімії 

“Що? Де? Коли?”. Гра проходила у руслі хімії, біології, 

географії , астрономії, історії. Учасниками були учні 8-А та 8-

Б класів . Мета заходу: Зміцнити та перевірити вміння учнів 

використовувати набуті знання з хімії у нестандартних 

ситуаціях коментувати й пояснувати факти; розвивати 

самостійне мислення учнів та поглибити інтерес до хімії 

на основі творчих знань. 

Кожен учень мав змогу побачити рівень своїх знань з тієї чи іншої теми, а також 

зробити для себе висновок яку тему потрібно довчити. 

"Щедрий голос природи змалку слухаю я" 
У рамках тижня природничих дисциплін учні 5-Б класу 

підготували захід на тему "Щедрий голос природи змалку слухаю 

я" для учнів 4-Б класу. Діти розказували вірші про природу, 

закликали любити і берегти природу рідного краю. Підготували 

повідомлення про рослини-символи України, а щоб учні 4-го класу 



краще їх запам`ятали, подарували їм буклети "Рослини - символи України". Провели 

вікторину "Рослини і тварини рідного краю", визначили кращого природознавця та 

вручили грамоту. Кардашова Валерія виконала пісню "Край, мій рідний край". 

Також під час заходу прозвучала пісня "Ой, у лісі калина" у виконанні Кардашової 

Валерії, Дегтяр Каріни та Лагути Сніжани. 

"Подорож планетою Земля" 
Учитель географії Мисько Світлана Володимирівна у 6-Б 

класі провела позакласний захід з географії "Подорож 

планетою Земля". Захід проходив у формі гри. Змагалися дві 

команди: "Вулкан" та "Екватор". Пройшли тринадцять 

різнопланових раундів, під час яких учні показали свою 

ерудицію та інтелект. Перемогла команда "Вулкан". 

Почесною гостею на заході була "Королева Географії", яка 

після оголошення журі результатів змагання вручила команді-

переможцю грамоту. На захід були запрошені учні 5-Б класу з 

метою зацікавленні вивчення географії в наступному році. 

"Води суходолу Північної Америки" 

У 7-А класі був проведений відкритий урок з географії 

"Води суходолу Північної Америки". Учні презентували 

творчі завдання. Разом з Олегом Майбородою здійснили 

віртуальну подорож Північною Америкою. Марк Линник 

презентував рекламу "Запрошую у подорож до Північної 

Америки". Борщ Дмитро підготував презентацію "Води 

суходолу Північної Америки". Анна Холіна презентувала 

проект "Північна Америка. Мої дивовижні відкриття". А.Куцева, І.Сотніченко, 

О.Майборода підготували цікаві повідомлення про річки та озера материка. 

Учениця 11 класу Анна Юдіна поділилася з учнями своїми враженнями щодо 

відпочинку на озері Мічиган. На уроці учні відкривали для себе нові цікаві об`єкти 

материка і продовжували створювати плакат "Північна Америка. Розгадані 

таємниці". На закріплення номенклатури була проведена гра "Сходження на Мак-

Кінлі". Індивідуальні домашні завдання учні вибирали самостійно, враховуючи 

рівень навчальних досягнень, на "Дереві знань". 

 

 

Екскурсія у музеї археології Національного заповідника «Глухів» 

На канікулах учні 8-х класів побували у музеї 

археології Національного заповідника «Глухів» на 

виставці «Історія роду Розумовських у ХХ–ХХІ ст.», 

яка присвячена 288-річчю від дня народження 

останнього гетьмана Лівобережної України, генерал-

фельдмаршала, президента Петербурзької академії наук 

Кирила Григоровича Розумовського. Учні з великим 

бажанням переглянули фільм про Розумовського, познайомилися із його родиною. 

Дітей вразили цікаві відомості про сім’ю та рід Розумовських. Адже тривалий час її 

представники відігравали провідну роль не тільки в історії Української та Російської 

держав, а і Європи. Серед них були відомі дипломати, міністри, військові діячі, 

меценати. 



              Спорт - це життя! 

На весняних канікулах серед учнів 7-А та 8-А класів були 

проведені спортивні змагання під назвою "Ігри патріотів". 

Учасники команд активно брали участь у різних естафетах, а 

вболівальники підтримували їх. Змагання пройшли весело, в 

учнів залишилися лише позитивні враження!  
Волонтерська допомога 

У розпал весняних канікул волонтерський загін учнів 6-

Б класу «Бумеранг» (класний керівник А. М. Матосова) 

надавав посильну допомогу воїнам АТО. Діти сплели 

маскувальну сітку для бійців 92-ї окремої механізованої 

бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, 

довідалися про роботу громадської організації «Центр 

небайдужих глухівчан» і з’ясували для себе істину 

сьогодення: патріотизм - це рух, який кличе вперед, 

фактор духовного плану, що сприяє збереженню всього позитивного, що 

накопичило людство, спосіб життя сучасного українця, а отже, складова нашого 

життя. 

Екскурсія до Глухівського відділу поліції 

Учні 2 –Б класу побували на екскурсії у Глухівському 

відділі поліції. З учнями працювали інспектор Демченко 

К. О. та начальник Глухівського відділу поліції Фокін 

М. О. Правоохоронці розповіли про служби та 

підрозділи поліції, про адміністративну та кримінальну 

відповідальність дітей та батьків, продемонстрували 

спеціальні індивідуальні засоби захисту працівників 

поліції. На штрафмайданчику діти побачили автомобілі, 

які зазнали пошкоджень в результаті ДТП. 

"Книга - твій друг, без неї, як без рук" 

У 1-Б класі на канікулах відбулася екскурсія до міської 

бібліотеки "Книга - твій друг, без неї, як без рук". У 

програмі була проведена вікторина "сторінками прочитаних 

книжок", конкурс малюнків "Батьківщино, земле рідна ", 

перегляд мультфільмів. 

Учні 2-А класу та третьокласники стали активними 

учасниками відкриття тижня "Всесвітнього дитячого 

читання". Діти брали участь у різних конкурсах,вікторинах,а незабутні хвилини 

радості подарувала прогулянка на бібліорікші по стометрівці.У кінці свята кожен 

отримав солодкий подарунок. 

«Історія стародавньої книги» 

На канікулах учні 4 –х класів разом зі своїми класоводами 

прийняли участь у відкритому виховному заходу 

Глухівського краєзнавчого музею на тему «Історія 

стародавньої книги». Учні ще більш дізналися про великий 

шлях , який подолала книга , поки набула сучасного 

вигляду.Спробували писали сталевим пером, що дозволяло 

писати гарним почерком та писали піктографічні письма. 
 



«На Чорнобиль летять журавлі» 
"На Чорнобиль летять журавлі". Під такою назвою пройшла виховна година, яка 

була присвячена 30-тій річниці трагічних подій на Чорнобильській АЕС. На заході 

були присутні учні 7-х та 8-х класів. Діти 8-А класу відтворили хронологію подій 26 

квітня 1986 року. Згадали героїв - ліквідаторів аварії, які загинули від променевої 

хвороби, запалили свічки пам"яті, смутку, скорботи та хвилиною мовчання 

вшанували їх пам"ять. 

Міська гра "Джура" 

28квітня в таборі «Сонячний» відбулася військово-патріотична гра «Сокіл». На 

території табору зібралися представники п’яти шкіл. Організатори підготували 

цікаві конкурси та подарунки учасникам. На гру приїхали почесні гості: начальник 

відділу освіти - Васянович Людмила Григорівна, заступник міського голови - 

Головня Роман Григорович, директор спортивної школи Колтачихін Федір 

Геннадійович. Вони побажали дітям успіхів. 

Боротьба тривала на всій території табору. Пройшли 

такі конкурси: 

1) Впоряд (демонстрація стройової підготовки) 

2) Стільба з пневматичної гвинтівки 

3) Відун (конкурс знавців історії) 

4) Рятівник (надання медичної допомоги потерпілому) 

5) Гра лава на лаву 

6) Перетягування канату 

7) Естафета з сюрпризами (спортивний конкурс з трьома творчими завданнями) 

Всі діти отримали незабутні враження, поспілкувалися з однолітками, отримали 

досвід, який стане в пригоді в подальшому житті. Всі учасники отримали солодкі 

подарунки від організаторів та спонсорів змагань 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-польові збори 
18 квітня 2016 року розпочалися триденні 

військово-польові збори учнів 

11-х класів. Ці збори 

завершують вивчення 

предмета "Захист Вітчизни" та 

сприяють виробленню 

практичних навичок у юнаків 

та дівчат з медично-

санітарної, стройової та інших видів підготовки. Саме цього дня до 

нашої школи завітали представники Червоного Хреста. Впродовж 

дня тренери Червоного Хреста навчали дівчат та хлопців надавати 

невідкладну допомогу. 



Презентація програми "Демократична школа" 
Якою має бути демократична школа? Як відійти від авторитарних практик і 

змінити культуру школи? Учні, батьки, вчителі, адміністрація нашої школи та 

представники місцевої громади зустрілися, щоби обговорити ситуацію в своїй школі 

та окреслити плани змін. 

Зустрічі у школах проводили й модерували тренери Програми Світлана 

Ніколаєнко та Олег Овчаренко. 

Акція "Зроби Україну чистою, Let's do it Ukraine" 
Учні 9-х та 10-го класів разом з учителями залучились до акції "Зроби Україну 

чистою, Let's do it Ukraine" та 23 квітня вирушили до міської алеї випускників з 

метою благоустрою цієї території. Поприбирали сміття, повигрібали стару траву. 

Всі учасники працювали наполегливо та старанно, адже вони розуміли, що 

працюють на благо міста. Результатом їх спільних зусиль стала чиста, причепурена 

територія міської алеї випускників! 

 

 

 

 

 

 

 

День прощання з Букварем 
Є святкових днів багато 

На листках календаря, 

Серед них і наше свято — 

Вшанування Букваря! 

Буквар - це перша шкільна книжка. Саме з Букваря 

починається цікавий шлях у таємничий світ літер. 

Наприкінці квітня учні перших класів відзначали 

свято День прощання з Букварем. Воно і радісне, і трішки 

сумне. Але казкова атмосфера, яскраві жарти, веселі пісні, запальні танці, таланти 

наших першачків не залишили байдужими нікого. На свято були запрошені батьки, 

вчителі, адміністрація школи та бібліотекар. Оксана Володимирівна запросила учнів 

стати читачами шкільної бібліотеки. 

Буквар став для учнів справжнім другом. Свято закінчилось, та спогади про 

нього будуть з нами все життя. І це свято лише перша сходинка у шкільному житті, 

яку першокласники подолали разом із своєю першою учителькою . 
Прощавай Букварику! 

Наш найперший друже! 

Ми тобі букварику, 

Дякуємо дуже! 

Є святкових днів багато 

На листках календаря, 

Серед них і наше свято — 

Вшанування Букваря!  
 

 

 


