Учітесь,
читайте,
І чужому
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
Т.Шевченко
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Першовересень прийшов
Шановні педагоги,
батьки, дорогі учні!
Продзвеніла веселкова карусель
теплого літа, і Перше вересня знову
зібрало нас у рідному колі. Щиро
вітаю всіх з Днем
знань - справжнім
усенародним святом мудрості, доброти й людяності.
Цей день завжди
особливо
урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас,
нелегкий шлях до пізнання, до нових
звершень, до самостійного життя.

До Всесвітнього 3
дня туризму
Психологічний
простір

4
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вундеркінде

4
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Скринька знань
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Побажайте нам удачі
Що за диво-корабель
Нас везе навкруг земель?
Пливемо морями знань
Серед хвиль важких — питань.

Бажаю всім школярам на цьому
шляху підкорити нові вершини
знань, зустріти добрих і надійних
друзів та досягти омріяної мети.
Ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона
цікава
й
посправжньому
нескінченна!
Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у
кожну родину!
Зі святом, дорогі друзі! Щасти
Вам!
Володимир Зуб,
директор школи

За шкільні роки буремні
Знань набудем — будьте певні!
Обігнемо Землю з часом
З нашим дружним рідним класом.
Нас робота не лякає.
Треба вчитись — кожен знає!
Тож чекаєм побажань
Під вітрилом в морі знань!
С. Гордієнко

День Знань — свято друзів, посмішок та квітів!
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З історії школи
крб. та від
плати за навчання
—
6500 крб.
Мала
6
основних
Польща).
в
У 1914 році займала двоповерховий буди- класів,
яких навчанок у маєтку Бєлопольської.
На утримання одержувала від казни 15285 лося 159 учениць.
Завідував гімназією викладач фізики Петро Іванович Сенько.
У 1915 році гімназія евакуйована в
м.Прилуки.
Завідував нею, як і раніше, П.І.Сенько, працювало 33 викладачів.
Володимир Зуб,
директор школи
Гімназія була розташована по вул. Садовій у будинку гімназії Т. І. Федоренко

Наше коріння:
Бєльська жіноча гімназія

18 вересня — День визволення Прилуччини
від німецько-фашистських загарбників
Вклонімось світлій пам'яті солдата,
Що визволення й сонце нам приніс

Благодійна
акція
―1418
тюльпанів —
1418 днів
війни‖

Виставка квітів
―Прилуки квітучі‖

Урок мужності
―Слава воїнамзвитяжцям, що
звільнили
рідний край‖
Акція милосердя
―Зі святом, ветеране‖

Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. О.Довженко
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Місячник “Увага! Діти на дорозі!”
З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та підвищення рівня культури поведінки дітей на дорогах з 20
серпня по 20 вересня в
школі була проведена
акція «Увага! Діти на дорозі!». У рамках акції класні керівники провели години
спілкування
«Абетка
пішохода»,
«Безпечний шлях до школи». Пройшов єдиний
урок «Безпека на дорозі –
безпека життя». У класних кімнатах оформлено
куточки з безпеки життєдіяльності дітей та безпеки дорожнього руху.
Питання дорожньо-транспортних пригод за
участю дітей, попередження дорожньо-

транспортного травматизму обговорювалися на батьківських зборах. Канцелярія інформації оформила виставку дитячих малюнків та плакатів з безпеки
дорожнього руху «Ми—
учасники дорожнього руху».
Бібліотекар Пшенична А.С.
підготувала книжкову виставку «Ні дня без правил
дорожнього руху». У ході
проведення місячника також відбулася зустріч молодших школярів із Литовченком Сергієм Анатолійовичем, старшим інспектором
ДПС ВДАІ.
Лариса Братель,
заступник директора
з виховної роботи

27 вересня — Всесвітній день туризму

Новини від еколого-туристичного клубу „Сполох”
У нашій школі вже п’ять років існує еколого
-туристичний клуб „Сполох‖, члени якого займаються просвітницькою та практичною екологічною діяльністю, пішохідним туризмом. Ми
проводимо свою роботу не тільки в межах школи, міста, району, а й беремо участь у Всеукраїнських еколого-краєзнавчих заходах та проектах.
Н
а
запрош е н н я
екоклубу
„Лотос‖
Київського коледжу економіки,
права та
інформаційних
технологій Університету „КРОК‖ узяли участь у
IV Всеукраїнській конференції «Причини, наслідки та шляхи подолання глобальної зміни
клімату».
У роботі конференції брали участь представники багатьох екологічних організацій і
клубів загальноосвітніх шкіл, коледжів, ВНЗ з
усіх куточків України. Ми презентували свою

роботу, обговорювали питання, винесені на
конференцію.
Т а к і
заходи
дають можливість
поспілкуватися з
цікавими
людьми,
завести
нові знайомства.
Знайшли
нових друзів і ми: ЕкоКлуб „Зелена Хвиля‖
Національного університету
‖КиєвоМогилянська академія‖.
А ще наш клуб займається пішохідним
туризмом та дослідницькою роботою на туристичних маршрутах. Другий рік поспіль ми
беремо участь в еколого-туристичній експедиції учнівської молоді з активним способом
пересування «Мій рідний край». У минулому
році посіли друге місце в обласному турі та
сподіваємось на гарний результат і цього року.
Члени еколого-туристичного клубу
„Сполох”. Керівник Тетяна Дуденок
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Психологічний простір

Десять заповідей для мами і тата першокласника
Починайте
«забувати», що ваша
дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, визначте
коло обов’язків. Зробіть це м’яко: «Який ти
в нас уже великий, ми
навіть можемо довірити тобі помити посуд».
Визначте загальні
інтереси, як пізнавальні (улюблені мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення
сімейних проблем).
Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті
(наприклад, дайте гроші на хліб і на морозиво, коментуючи суму на той і на інший продукт).
Не лайте, а тим більше – не ображайте
дитини в присутності сторонніх. Поважайте її
почуття й думки. На скарги з боку навколишніх відповідайте: «Спасибі, ми обов’язково
поговоримо на цю тему».
Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації,
що виникли з однолітками і дорослими. Щиро
цікавтеся її думкою, тільки так ви зможете

Привіт, вундеркінде
Увага, конкурс!!!
Друзі! Маємо для вас гарну новину! Ми започатковуємо щомісячну вікторину й запрошуємо всіх, хто бажає, перевірити та поглибити
свої знання. На переможців чекають призи!
Вікторина “Золоті шати осені”
1. Куди восени зникають метелики?
2. Які пташині таємниці відкриває листопад?
3. Які птахи роблять запаси на зиму?
4. Як готуються до зими мурахи?
5. Куди восени зникають жаби?
6. Коли від нас відлітають останні качки?
7. Листя яких дерев восени червоніє?

сформувати в неї правильну
життєву позицію.
Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення –
запорука гарного навчання.
Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина відчувала, що вам цікаво.
Відповідайте на кожне запитання дитини, і її пізнавальний інтерес ніколи не згасне.
Постарайтеся хоч іноді дивитися на
світ очима вашої дитини. Погляд на світ
очима іншого – основа для взаєморозуміння.
Частіше хваліть дитину. На скарги про
те, що щось не виходить, відповідайте:
«Обов’язково вийде, тільки потрібно ще
раз спробувати». Хваліть словом, усмішкою, ласкою й ніжністю.
Не будуйте взаємини з дитиною на заборонах: вони не завжди розумні. Завжди
пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент шанобливого ставлення до вас тепер і в майбутньому.
Олена Кравченко,
практичний психолог

Проба пера
Калина
В червоному намисті,
Немов струнка дівчина,
В серпаночку із листя
Росте в саду калина.
Гілки калини ранком
Вмивають чисті роси.
А вітерець тихенько
Їй заплітає коси.
Катерина Страхова,
учениця 4 класу
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Сторінка ерудита

Шкільний калейдоскоп
Термін «школа» виник іще в Давній Греції, але тоді він означав відпочинок, дозвілля. Так греки називали філософські
розмови у вільний від
фізичної праці час.

Термін ―педагог‖ також виник
за часів стародавніх греків.
Щоправда, тоді педагогами
називали не вчителів, а рабів, які супроводжували дітей до місця, де проводилися бесіди, тобто до школи.

У багатьох країнах 1
вересня школи відчиняють двері після літніх канікул. Ця традиція започаткувалась у
XV столітті у Візантії,
де 1 вересня відзначали настання нового
року. У цей же час закінчувалися всі польові
роботи. Тому залучити
в міські навчальні заклади дітей з села ставало можливим тільки
після закінчення літа.

У Японії навчальний рік триває з 1 квітня до 1 березня. Діти відпочивають усього один
місяць. Один місяць відпочивають також в Індонезії (у січні) та в Індії (у квітні). У Норвегії та Мозамбіку канікули тривають 2 місяці. В Аргентині, Еквадорі, Панамі учні відпочивають аж 4 місяці.

У різних країнах існують різні системи оцінки
знань учнів. Якщо в Росії, Угорщині і Югославії 5
– найвища оцінка, а 1 – найнижча, то в Чехії все
навпаки. У школах Голландії та Румунії ставлять
оцінки від 1 до 10. У Франції в ліцеях уведена 20бальна шкала оцінювання.

У Сіднеї відкрита перша у світі школа англійської мови для папуг та
інших птахів, що говорять. Їх навчають вимовляти вітання, жарти й
навіть вірші.

Виявляється, що без зірок і собак не було б і слова канікули. Є така зірка — Сіріус,
що входить у сузір’я Пса. У латинській мові це сузір’я звалося Каніс (―собака‖). Сонце
перебуває у сузір’ї Пса з 22 липня до 23 серпня. У цей час у Римі починається найбільша спека. Тому здавна на цей період робилася перерва у всіх заняттях. Згодом
цей час став постійною перервою в навчанні учнів і студентів не лише в Греції та Римі, а й в усіх інших країнах світу.

За матеріалами Енциклопедії Корисного
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Скринька знань

З історії шкільного приладдя
Лінійка
Лінійка — найпростіший вимірювальний інструмент, який являє собою пластину, у якій як мінімум одна зі сторін пряма та має нанесені
поділки, кратні одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дюйм). Лінійками (гладенькими обструганими дощечками) користувалися ще стародавні
єгиптяни. Під час розкопок Помпеї археологи
знаходили обстругані дощечки, за допомогою
яких античні архітектори виконували свої креслення. У Середньовіччі німецькі монахи для
розмітки ліній на аркушах пергаменту користувалися тонкими свинцевими пластинками. З
1792 року за рішенням Паризької академії наук
за одиницю довжини був прийнятий метр. Так
з’явилися лінійки з поділками. Для виготовлення лінійки використовувалася в основному груша.

Олівець
Історія олівця починається з ХІ
століття. Художники малювали
тоді паличками, виготовленими із
суміші свинцю з цинком, які називали ―срібними олівцями‖. Вони
були м’якими, бруднили руки й не
підходили для письма. Графітні
олівці з’явилися 300 років тому. У
17 столітті графіт продавали на
вулицях. Покупці, в основному художники, затискали графітові палички між шматочками дерева або гілочками, загортали в папір або обв’язували мотузкою. Перший документ, у якому згадується дерев’яний олівець, датований 1683
роком. У дерев’яний корпус олівця з обох боків
вставляли шматочки чистого графіту. Сучасний
олівець винайшов у 1794 році талановитий
французький учений і винахідник Ніколя Жак
Конте.

Гумка
Спочатку для стирання написаного люди користувалися хлібним
м’якушем. Коли з Латинської Америки завезли перший каучук, виявилося, що він стирає краще, і в
1770 році англієць Джозеф Прістлі виготовив
першу справжню гумку. Щоб гумка була кращою, у каучук додавали крейду й пудру зі скла.
Часом гумку називають резинкою. Латинське
слово “резина‖ означає “смола‖. Резину спочатку вміли робити тільки з каучуку. А каучук – це
смола “плакучого дерева‖. На мові індіанців
“кау‖ означає “дерево‖, а “учу‖ – “плакати‖. Латинською мовою каучук називався “гуммі еластікус‖ (у перекладі “пружний‖). А перетворити ―гуммі‖ в ―гумку‖, а ―еластікус‖ в російський
―ластик‖ було вже зовсім нескладно.

Ручка
Прабатьками авторучки були
древні єгиптяни. У гробниці фараона Тутанхамона
знайдено
загострену трубочку з міді, яку
заповнювали темною рідиною –
чорнилом. Воно просочувалося
по волокнах стебла й накопичувалося на загостреному кінці трубочки. Під час письма на папірусі
залишався чіткий тонкий слід.
Римляни використовували стило
з олова для креслення на сувоях
папірусу й пергаменту та письма на воскових
табличках. Потім з’явилася кулькова ручка, у
якій міститься трубочка, заповнена спеціальним віскозним чорнилом. У сучасному вигляді
кулькова ручка винайдена угорським газетним
редактором Ласло Біро в 1940 році. Такі ручки
називають на його честь «біроме».
За матеріалами мережі Інтернет
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