
Глухівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою популяризації духовних та моральних надбань, 

сприяння формуванню громадської позиції, виховання 

любові та гордості за свою країну учні нашої школи 

беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Моральний вчинок». 

Любов до великого починається з любові до малого… 

Любов до Батьківщини починається з місця, де ти 

народився, де сказав перше слово, де зробив перший крок, 

де на все “як?”, “що?”, “чому?” мудрі батьки, беручи лагідно за руку, дають перші 

життєві настанови, навчають входити в цей світ з чистою душею та щирим серцем. 

Культурологічне дослідження “Глухів - моя доля…” є своєрідною сповіддю учня 

 7 класу нашої школи Майбороди Олега перед рідним містом. Це гімн любові та 

гордості за своє маленьке, але таке чудове й благословенне місце на Землі – колишню 

столицю Гетьманської України. 

Робота Майбороди Олега отримала достойне визнання на обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» - І місце. 

Українознавча гра "Соняшник" 

ПІДВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ГРИ 

“СОНЯШНИК” 

На загальношкільній лінійці у нашій школі провели вручення сертифікатів 

українознавчої гри “Соняшник”. Це вже стало традицією. Наша активність, 

допитливість, бажання пізнавати нове, небайдужість і вболівання за Україну 

спонукали до участі у грі. У цьому році учні школи отримали сертифікати 

Всеукраїнського та Регіонального 

рівнів. Координатори гри 

визначили кращі класи: серед 

початкової ланки - 2-А клас 

(класовод Холіна О.М.) та 2-Б 

клас (класовод Суровицька М.П.), 

серед середньої ланки – 7-А клас 

(учитель Майборода О.В.).Ми 

пишаємося тим, що з кожним 

роком все більше стає бажаючих 

взяти участь в грі. 

Дякуємо творчому об`єднанню "Соняшник" за натхнення та цікаву гру! 



День Пам’яті 

8 та 9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення та 71-ї річницю Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це день, коли ми вшановуємо 

ветеранів та пам'ять тих, хто 71 рік тому страшною ціною заплатили за перемогу у 

Другій світовій війні. Урочистості з нагоди свята пройшли в нашій школі. Учні 9-Б 

класу підготували і провели літературно-музичну композицію, присвячену великому 

подвигу наших дідів-прадідів, їхній самовідданості й непримиренності у боротьбі із 

нацизмом, святій і нев’янучій пам’яті, і врешті-решт Великій Перемозі, урочистим 

салютам якої не змовкнути у віках, її сльозам радості не забутися ніколи. Хвилиною 

мовчання згадали загиблих у Другій світовій війні, полеглих наших земляків у війні в 

Афганістані та на територіях інших держав, пом’янули Героїв Небесної Сотні та 

полеглих в антитерористичній операції. Учні спробували згадати, відчути, збагнути 

велич подвигу солдатів усіх поколінь, і віддати данину шани, поваги і вдячності їм за 

мирне і чисте небо над нашими головами і відчуття рідної землі під ногами. 

Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять 

робить нас сильнішими. Вона — запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. 

 

 

 

 

 

 

 

Привітали ветерана 

Напередодні відзначенняДняпам'яті тапримиреннята 71-ї річниці Дня перемоги 

над нацизмому Другій світовій війні волонтерський загін 9-Б класу привітав ветерана 

війни Білобабу Миколу Дмитровича. 

Ми пам'ятаємо 

Напередодні святкування річниці Перемоги учні 6-х класів ( класні керівники А. 

М. Матосова, О. В. Рознятовська) вшанували пам’ять глухівчан, полеглих у Великій 

Вітчизняній війні й поклали квіти біля підніжжя меморіалу «Діти війни» та на алеї 

Героїв. Кажуть, з роками біль вщухає, але, на жаль, події сьогодення, які 

розгортаються на с сході України , ятрять рани ветеранів, новини з екрана телевізора 

невтішні... Шестикласники відвідали експозицію «Тюльпани Донбасу», яку 

люб’язно прокоментував О. Мірошниченко. Учні побачили реалії сьогодення на 

сході країни: війна – це смерть, яка самостійно вибирає жертву , не звертаючи уваги 

на стать чи вік… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операція "Братська могила" 

Найменше, що ми, сьогоднішнє покоління переможців Другої світової війни, 

можемо зробити для тих, хто загинув – це пам’ятати про їх пожвиги. І не тільки 

напередодні свят. 

Учнівський колектив нашої школи вважають за честь брати участь у щорічній 

операції «Братська могила». Учні 8-Б класу (класний керівник Свірєпова Н.О.) та 9-А 

класу (класний керівник Богданович О.В.) 6 травня 2016 року прибрали біля 

пам’ятника «Партизанам Глухівщини» та могили Героїв Радянського Союзу 

Баришева М.Г., Жужоми М.І., Курлука Д.М., начальника штабу Глухівського 

партизанського загону Лисиці І.Є. та братської могили закатованих в роки Другої 

світової війни членів підпільної шрупи, яка діяла в Глухові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Першокласники вшанували героїв 

Ми пам'ятаємо....Покладання квітів до пам'ятнників героям Радянського Союзу 

Жужомі М.І. та Кульбаці П.Л. та воїнам визволителям нашого міста учнями 1-А 

класу разом з класним керівником Мешковою О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерська допомога 

172-а маскувальна сітка для воїнів АТО – стала іменною для дев'ятикласників 

нашої школи. Старшокласники підтримали громадську організацію «Центр активних 

глухівчан» і за власним бажанням сплели маскувальну сітку на допомогу українським 

військовим, які захищають національну державність, боронять Україну на Сході. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виставка «Великодня радість» 

ВЕЛИКДЕНЬ– одне з найвизначніших народних свят, яке 

впродовж багатьох тисячоліть займає на території України 

серед календарних свят наших предків одне з найпочесніших 

місць. Витоки цього свята сягають глибини не віків, а 

тисячоліть. 

Кожен, хто шанує це свято, отримує надію, адже воскрес 

Христос. Світле Воскресіння прийнято наповнювати добрими 

справами, чимало обрядів і традицій в Україні пов’язане з ним. 

Ось і учні нашої школи взяли участь у Пасхальній виставці-конкурсі дитячих робіт 

«Великодня радість», яка проходить у Кафедральному Соборі Трьох Анастасій з 

01.05.2016 по 15.05.2016 р. 

Метою виставки є популяризація традицій народного мистецтва 

серед дітей та підлітків, виявлення та підтримка талановитих дітей, 

сприяння духовному розвитку дітей, розвиток творчих здібностей та 

виховання естетичного та художнього смаку. 

На виставку представлено близько 60 робіт у номінаціях: 

«Малюнок», «Пасхальний віночок», «Пасхальна композиція», 

«Пасхальний сувенір». 

15 травня - День сім'ї 

15 травня увесь світ відзначає Міжнародний день сім’ї 

встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році. 

Встановлення цього дня покликане звернути увагу 

громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На 

думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли 

зневажаються основні права однієї сім’ї - єдність всієї 

людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою. 

Сім`я є одним із основних інститутів суспільства, першою 

сходинкою до соціалізації людини. Сім`я це берегиня людських цінностей. 

Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських 

цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і 

розвитку. Завдяки сім’ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу! 

У всі часи по відношенню держави, а також по становищу сім’ї в суспільстві 

судили про розвиток країни. Це тому, що щасливий союз сім’ї і держави - необхідна 

запорука процвітання і добробуту її громадян. 

З сім’ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. 

Вона - джерело любові, поваги, солідарності та 

прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване 

суспільство, без чого не може існувати людина. 

Благополуччя родини - ось мірило розвитку і прогресу 

країни. 

Учнівське самоврядування влаштувало флешмоб, 

присвячений Дню Сім'ї. Фотографії учнів школи зі своїми 

бабусями та дідусями опублікуванні в Інтернеті. Наші дідусі й бабусі - найкращі! 

Давайте разом будувати щасливу українську сім`ю! 
 



19 травня – День вишиванки 

У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його 

особливу національну традицію, - пише Ділова мова. 

Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому. Історія вишиванки своїми 

витоками сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням знаменитого давньогрецького 

історика, географа і мандрівника Геродота, елементами вишиванки був прикрашений 

одяг скіфів, які проживали в наших землях в період VIII ст. до н. е. - IV ст. н. е. 

Знаменитий арабський мандрівник X ст. у своїх розповідях також згадує про 

русів, які носили вишитий одяг. 

У ході сучасних досліджень, наприклад, на Черкащині були знайдені срібні 

бляшки з фігурками чоловіків, датування знахідок VI ст., дослідження яких показали 

ідентичність елементів одягу і орнаменту вишивки українського народного костюма 

XVIII-XIX століть. 

День вишиванки - поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, покликане 

до сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального 

українського народу. Воно відзначається в третій четвер травня. 

В 2016 році День вишиванки припадає на 19 травня. 

Наша школа вже другий рік поспіль відзначає це свято.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Сучасні модні тенденції підлітків 

Підлітки – це особлива категорія споживачів 

модного одягу. Іноді дуже важко і практично 

неможливо зрозуміти їх, і догодити їхнім смакам. 

Саме про сучасні модні тенденції говорили на 

уроці образотворчого мистецтва семикласники, 

підготувавши цікаві повідомлення про моду 

підлітків, зробивши ескізи 

модних зачісок,і звичайно, 

створивши свій власний 

показ моди. 

На уроці ми з’ясували, що імідж відіграє велике значення 

в ділових і особистісних взаєминах, дає можливість бути 

зрозумілим для інших. Діти познайомилися з професією 

перукаря, візажиста, іміджмейкера і мали можливість 

спробувати себе у цих ролях.  

Кращими знавцями підліткової моди стали: Карина Чала, 

Анна Холіна, Олександра Габенко, Дар’я Лупанова, Марк 

Линник, Анастасія Куцева, Анна Ковтун, Євген Гейко, 

Дмитро Борщ та Ілля Заярний. 



День Європи в місті. Ми представляли Австрію 

9 травня 1950 р. міністр закордонних справ Франції Робер 

Шуман виголосив план виходу Європи з післявоєнної 

кризи (Декларація Шумана). Першим кроком на шляху до 

практичної реалізації ідеї створення єдиної Європи він 

запропонував об’єднання вугільної та сталеливарної 

промисловості, що привело до появи 16 липня 1952 року 

першої з трьох європейських інституцій, на основі яких 

створено Європейський Союз – Європейського 

Співтовариства вугілля та сталі. 

Рішення стосовно відзначення Дня Європи було прийнято 

у 1985 році на саміті Європейського Союзу у Мілані. Відтоді це свято у Європі 

відзначається кожного року 9 травня. 

На сьогодні День Європи разом з єдиною європейською валютою євро, синім 

прапором, на якому зображено коло золотих зірок та гімном 

– є політичним символом та атрибутом Європейського 

Союзу. 

Головною метою святкових заходів у рамках відзначення 

Дня Європи в країнах ЄС є поширення ідеї європейської 

ідентичності серед громадян Європейського Союзу, 

утвердження спільних європейських цінностей. 

У 1887 році в Закарпатті (яке на той час перебувало у 

складі Австро-Угорщини) у Верхнетісянській улоговині на 

правому березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає 

географічний центр Європи. Координати цього географічного центру Європи: 

47°56'3" північної широти і 24°11'30" східної довготи. 

Згідно з Указом Президента України від 19.04.2003 р. № 339/2003 в Україні 

відзначається День Європи – щорічно у третю суботу травня. Цього року День 

Європи в Україні припадає на 16 травня. 

Відзначення Дня Європи в Україні – важливий крок у зміцненні самоідентифікації 

України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. 

Головною метою відзначення в Україні Дня Європи є: 

формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 

України; 

ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями 

та традиціями; 

популяризація загального європейського культурного 

надбання серед громадськості, зокрема, молоді; 

залучення населення регіонів України до діяльності, 

пов’язаної з інтеграцією країни до ЄС. 

До Дня Європи проведені наступні заходи: 

тематичні уроки, виховні години, бесіди «Європа – 

обличчя нової епохи», «Відкрий Європу для себе», «Світ 

відкриває Україну»; 

години спілкування «Подорожуємо країнами Європи», 

«Що я знаю про Європу»; 

круглі столи, присвячені відзначенню в Україні Дня Європи; 



тренінги щодо прав дитини, толерантності; 

віртуальні подорожі столицями європейських країн; 

конкурс читців західноєвропейської поезії; 

виставки фотоколажів і малюнків «Ми подорожуємо Європою»; 

конкурси шкільних стіннівок «Україна – держава європейська»; 

У бібліотеці оформлена книжкова виставка«Європа – наш спільний дім» 

Отже, відзначення Дня Європи в Україні – це крок у зміцненні самоідентифікації 

України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. У цей 

день ми шануємо наші спільні цінності, історію та, що найголовніше – наше спільне 

майбутнє.  

«Омріяна Країна» 

Цей світ належатиме дітям. Саме вони мають 

вирішувати, яким буде майбутнє. Вирішувати своїми 

чистими серцями та світлими мріями. 

Благодійний фонд «Омріяна Країна» та Благодійний 

фонд «Серце Миру» за підтримки Міністерства культури 

України, започаткували проведення щорічного Конкурсу-

фестивалю дитячих малюнків "Омріяна Україна очима 

дітей" для того, щоб вже сьогодні надати дітям 

можливість сформувати образ майбутнього. А саме, намалювати Омріяну Україну - 

країну, в якій би їм хотілося жити. 

Метою Конкурсу-фестивалю є: 

· створення позитивних образів майбутнього; 

· формування української ідентичності у дітей;  

· спонукання дітей до мріяння; 

· розвиток творчих здібностей у дітей; 

· формування позитивного емоційного імпульсу всуспільстві. 

Учні нашої школи з задоволенням взяли участь у конкурсі-фестивалі у травні 2015 

року. Від школи було направлено 30 найкращих робіт. І ось, нарешті, ми дочекалися 

результатів конкурсу. Призерів конкурсу Чалу Каріну та Дмитрієву Софію було 

нагороджено грамотами, браслетами від Благодійного фонду «Омріяна країна», 

сувенірами та музичним диском Олега Скрипки «Етно-диско вечорниці». Всі інші 

учасники отримали грамоти та браслети Благодійного фонду «Омріяна країна». 

Із святом Останнього дзвоника! 

Цей світ, як казка, як безмежне диво, 

Захоплює, чарує, кличе ввись. 

Життя чудове, коли всі щасливі. 

Ти не сумуй і літу посміхнись. 

Вітаємо всіх учнів, батьків та педагогів нашої школи з 

початком літніх канікул! 

Бажаємо Вам добре відпочити, 

набратися сил, підкріпити 

здоров’я і з радістю зустрітися 1 вересня! Канікули щоб 

були насичені цікавими подіями, зустрічами і пригодами! 

Випускникам бажаємо успішно скласти ЗНО та вступити 

до обраного ВУЗу. 

 



Літні канікули! 

Шановні батьки та учні Глухівської ї ЗОШ І-ІІІ ступенів №2! 

Вітаємо Вас з початком літніх канікул. Нехай відпочинок Вашої родини буде 

цікавим, насиченим та безпечним. 

Діти! 

Пам’ятайте правила безпечної поведінки, щоб ваш відпочинок був приємним. 

Шановні батьки! 

Нагадую Вам, що під час канікул, ви несете повну відповідальність за збереження 

життя та здоров’я дітей. Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички 

культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у 

поводженні з вогнем, водою, газом, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька 

хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюватимуться 

ціною життя. А щоб несподівана мить не стала початком великої біди, то потрібно 

давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Залучайте дитину 

до виконання домашніх обов’язків. 

Тримайте під контролем проведення дозвілля дитиною за межами дому. Любіть 

свою дитину, бережіть її, робіть усе так, щоб канікули приносили їй насолоду, 

задоволення, захоплення і радість. 

Пропоную до Вашої уваги серію передач "Безпечні канікули" - це дитяча 

пізнавальна програма про правила поведінки в різних екстримальних ситуаціях. 

Поради для батьків та дітей. 

Щасливих і веселих канікул! 

Незабутній випуск - 2016! 

Незабутній випуск - 2016! Розумні, виховані, красиві, мають великий потенціал, 

запал та енергію, а ще вони великі патріоти свого міста та своєї держави! Саме їм 

обирати напрям, в якому має рухатися наша країна, щоб забезпечити гідне майбутнє 

нашого народу. Тож, хай щастить Вам, дорогі випускники! Хай Ваш вибір життєвого 

шляху буде вдалим, а Ваше майбутнє світлим і щасливим. 

 

 

 

 


