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День 9 листопада котрий рік поспіль стає символічний 

для кожного свідомого українця, адже сьогодні в нашій 

державі відзначають День української писемності й мови. 

Рідна – це мова, що першою засвоюється дитиною і 

залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято 

вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її 

народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними 

надбаннями.  

Для вчителів та учнів нашої школи  цей день видався цікавим і насиченим, адже 

відбулося чимало різноманітних заходів. У День української писемності й мови учні 

9-х класів разом зі своїми вчителями долучилися до написання радіодиктанту 

національної єдності "Україна на зламі тисячоліть". Бажаємо їм успіху й отримати 

тільки відмінні результати. Корисним та незвичайним було проведення 

аудіодиктанту з української мови в 9-А класі. Учні отримали позитивні емоції та 

відчуття! 

Учні початкової, середньої та старшої ланки взяли активну участь у I етапі XVII 

міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Цікаві та 

різноманітні завдання, що були запропоновані школярам, сприяли поглибленню 

знань на формуванню лінгвокультурної компетенції учасників. 

Творчо та креативно підійшли вчителі-словесники до проведення уроків рідної 

мови, присвячених Дню української писемності й мови. Презентації, відеоподорожі, 

змагання юних словесників, засідання клубу шанувальників української мови тощо-

такі форми роботи були використані під час проведення вищезазначених заходів. 

Не змовкла мова в устах патріотів рідного слова, звучала в народній пісні, бо 

люди берегли її як перлину, щоб колись заговорити нею на повний голос. Яка ж 

вона чиста, гарна, багата і мелодійна наша українська мова! Вивчаймо та шануймо 

її, бо без неї не буде нас,українців! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Нещодавно у школі відбувся щорічний шкільний  фестиваль художньої 

самодіяльності «Посмішка», який проходив під гаслом: 

«Квітуй в любові і добрі, Сумщино,  край благословенний!» 

Участь у фестивалі взяли учнівські колективи 2-11 класів, за підтримки вчителів, 

батьків.  Дуже цікава програма, велика кількість  красивих, яскравих костюмів  - 

створили  атмосферу справжнього свята дитячої творчості, таланту та краси.  Кожен 

виступ юних  співаків, гумористів, танцюристів, поетів, супроводжувався оплесками 

вдячних глядачів.  

Це свято стало можливим завдяки творчій та відданій роботі керівників колективів,  

учнів, вчителів, і звичайно, батьків. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Люди прагнуть бути володарями Світу, забуваючи про любов, 

справедливість, добро. Чому ж в еру нанотехнологій ці поняття відходять 

у небуття? 

       З метою підвищення психологічної культури учнів як необхідної 

складової загальнолюдської культури особистості та формування 

толерантних дружніх стосунків у дитячому колективі, привернення уваги 

підростаючого покоління до проблеми жорстокого поводження в 

учнівському колективі та за підтримки активних і здібних дітей, з 04 по 

28 листопада проходив міський конкурс дитячих творчих робіт «Світ без насильства». В 

ньому взяли участь учні 5-А та 5-Б класу нашої школи. 

Організаторами конкурсу стали відділ освіти Глухівської 

міської ради та Служба у справах дітей Глухівської міської 

ради. Учні мали можливість представити колективні творчі 

роботи у довільній техніці виконання, як символи  

милосердя, людяності, доброти та поваги. За результатами 

проведеного конкурсу учні 5-х класів нагороджені грамотами відділу освіти Глухівської 

міської ради : учні 5-Б класу - у номінаці «Гран-прі» за оригінальність та творчий підхід, а 

учні 5-А класу – за зайняте ІІІ місце.  

       Своїми роботами  молоде покоління закликає нас берегти 

і шанувати нашу прекрасну Землю та один – одного. 

Важливо, щоб  безодня байдужості та насилля не поглинула 

нас.  Краса та доброта – це те , що врятує Світ від насильва. 

Вітаємо призерів конкурсу! 



 

22 листопада до нашої школи, у рамках проекту 

«Демократична школа», на урок економіки завітали 

представники Глухівського об’єднаного управління 

пенсійного фонду України Сумської області. Представники 

управління провели з учнями 9 класу квест –гру «Ми – за 

легальну зайнятість». Під час квест-гри дев’ятикласники 

мали можливість ознайо¬митися з такими юридичними та 

економічними термінами, як «державна реєстрація суб'єкта 

госпо-дарювання», «фіскальна служба», «Пенсійний фонд», «податки», «заробітна 

плата», «пенсія», «трудовий договір», «найманий працівник», «штрафні санкції», 

«система оподаткування» та багато інших. Учням було 

запропоновано легалізувати трудовий ресурс - 

зареєструвати Іванова Івана Івановича підприємцем. Чим 

саме підприємець займатиметься, учні з'ясували під час 

проведення Квест-гри «Ми - за легальну зайнятість», 

виконавши низку завдань.  

Сподіваємось, що такі зустрічі стануть ще одним 

важелем у вихованні справжніх громадян України! 

 

30 листопада до нас, у рамках проекту "Демократична школа", з консультаційним 

візитом завітали тренери проекту Oleh Ovcharenko та Светлана Николаенко. У 

дружній атмосфері представники учнівського самоврядування, вчителі школи та 

батьки працювали з інструментом розвитку школи. Під час зустрічі ми спробували 

оцінити прогрес (а він є!!!!!) у досягненні запланованого рівня стандартів у сфері 

учнівського самоврядування. Також обговорили план наших подальших змін, шляхи 

удосконалення розпочатої справи.Ми готуємо ІСТОРІЮ НАШОГО УСПІХУ)))))) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 листопада диретор школи Алла Петрівна Рябуха мала честь бути запрошеною 

на святкування 60 річниці факультету початкової освіти Глухівського національного 

педагогічного університету ім.О.Довженка. Школа вітає факультет з визначною 

датою та вдячна цьому навчальному закладу, бо всі вчителі початкової ланки нашої 

школи є його випускниками! А це - кращі вчителі міста! Зі святом, колеги! А виступ 

Миколи Самійловича Вашуленко був неперевершеним! 

 

 

 

 

 

 



 

   Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні 

забувати тяжких її сторінок. В четверту суботу листопада, а в 

цьому році - 26 листопада, Україна скорбить всім серцем та душею, 

вмивається сльозами горя, туги за невинними душами українців, 

які загинули під час Голодоморів, що прокотилися трьома 

потужними хвилями Україною (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років). 

    Такої страшної трагедії, яку пережив український народ у 30-х роках, не зазнав, 

мабуть, жоден народ в історії людства.Голодомор, за різними підрахунками, забрав життя 

від 4 до 7 мільйонів українців. У 1932-1933 роках загинув один мільйон дітей у віці до 

десяти років, а ще 600 тисяч так і не побачили світ. 

  У цей деь кожен українець повинен запалити свічку в пам'ять про них - про тих, хто 

загинув, і тих, хто вижив, перенісши найстрашнішу трагедію поколінь.  

Учні нашої школи також прийняли участь у різних заходах. 

10-11 класи (класні керівники Максимович Н.Л. та Кисленко Л.М.) провели виховний 

захід, приурочений вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років «Горить свіча… 

А, може, то Душа?...». Старшокласники вшанувати світлу пам’ять безвинно замучених 

голодом та політичними репресіями людей, зробили  історичний екскурс у роки геноциду 

українського народу, декламували вірші та запалили свічу  пам’яті та переглянули 

відеофільм «Великий голод». 

У 7-А класі (класний керівник Рознятовська О.В.) була проведена виховна година до дня 

вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. Діти ознайомилися з жахливими 

фактами геноциду окупаційної влади проти українського народу. Вшанували загиблих 

хвилиною мовчання та запалити свічки пам'яті. 

Учні 6-А, 6-Б та 9-А (класні кеівники Цибата Ю.В., Мисько С.І., Мозгова Т.І.)класу 

побували на екскурсії у міському краєзнавчому музеї, яка була присвячена Дню пам’яті 

жертв Голодомору. Там була надана нова, вражаюча інформація про Голодомор, 

запропонували переглянути фільм та представили виставку.  

  Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час руйнувати і час будувати, 

час розкидати каміння і час збирати його, час мовчати і час говорити. Хай ці гіркі слова 

правди ляжуть каменем у підмурівок всенародного пам’ятника трагічної історії 

українського народу! 

Нехай наші діти, внуки та правнуки ростуть здоровими і щасливими, а нам хай 

вистачить мудрості зберегти їхній спок  ій і благополуччя! 


