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У пору чудову, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік З ним сердечно усіх вас вітаєм.
Зичим сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

Т.Шевченко
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Обдаровані діти – наша гордість
В умовах сьогодення нашій країні
потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, творчо мислити. Талановита молодь у будь-якому суспільстві є його рушійною силою. Тому
освітяни відповідають перед державою за якість
навчання та виховання. Саме в
шкільному віці
найкраще розвивати здібності
обдарованих
дітей. З метою
виявлення найбільш талановитих учнів, надання їм можливості для творчого самовдосконалення й самореалізації щороку проводяться
Всеукраїнські учнівські олімпіади, які
дозволяють школярам оцінити рівень
своїх знань з окремих предметів порівняно з однолітками, вносять елемент змагання в пізнавальну діяльність.
Постійними учасниками інтелектуальних змагань є й наші учні. Цього

навчального року олімпіади проводилися з 17 базових дисциплін.
У змаганнях на І етапі
(шкільному) взяли участь 408
школярів із десяти класів, з них
призерами стали 73 учні. Найвищий якісний
показник
мають 11-А,
10 та 9-А
класи: із загальної кількості призових
місць
(159)
учні
здобули 65
дипломів І
ступеня.
Найбільшу
кількість
дипломів
здобули Власко Анна (11-А кл.) та
Радченко Олег (10 кл.) – по 7 дипломів, Петрик Тетяна (9-А кл.) –
шість, Юрченко Олена (10 кл.) та
Копаниця Олександра (9-А кл.) –
по п’ять, Руденко Ярослав (7-А
кл.), Петрик Дар’я, Журавель Діана, Хітренко Олена (9-А кл.), Філі(продовження на с. 2)
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З історії школи
1922-1930 роки
1922 школа переведена до приміщення
за сучасною адресою. Мала 7 груп, 155 учнів, 12 учителів. Першою завідуючою була
Щербина Марія Гаврилівна.
З 01.02.1923 стала трудовою семирічною
школою ім.Т.Г.Шевченка з українською мовою викладання.
Завідуючі школою:
1923-25 - Колодуб Володимир Олександрович,
1925-29 - Ю.Г.Каневський, 1929-30 - Чміль
Іван Іванович.
У 1924-25 навчальному році в будинку з чотирма класними кімнатами
в 7 групах навчалися 282
учні, працювало 11 учи-

телів; школа мала 780 саж.2 землі.
1926 серед 12 учителів були: Ліозіна Л.
М., Котляревський Г. С, Дуброва Г. Я., Щербина М. Г, Козіна М. Ф., Мариненко Й. Н. У
школі навчалися діти з дитбудинків.
У 1927 засновано гурток молодих електротехніків.
Працювали гуртки: фізичний, хімічний, астрономічний, літературний,
спортивний. Популярним був
дитячий хор. Літературний
гурток випускав свій журнал
«Перша борозна», у якому
публікувалися кращі твори
учнів.
На шкільних ділянках діти
вирощували овочі, квіти.
Володимир Зуб,
директор школи

Обдаровані діти – наша гордість (продовження)
пов Євген (10 кл.), Задорожко Катерина, Демченко Ганна (11-А кл.) — по чотири дипломи.
Високий рівень знань показали учні, які
навчаються в профільних класах та в класах
з поглибленим вивченням предметів: 65 %
учасників стали призерами шкільного етапу
олімпіад. Приємно відзначити, що й на ІІ
(міському) етапі учні нашої школи виступили
гідно: 31 переможець із 63 учасників. Здобуто по 12 дипломів І та ІІ ступеня, 7 — ІІІ ступеня.
Перше місце посіли Темчур Богдан (7-А
кл.), Гіль Катерина (8-А кл.), Умен Ілона (10
кл.) з хімії, Борзаков Андрій (7-А кл.), Скляров Сергій (11-А кл.) з основ інформатики,
Черніченко Олександр (11-А кл.) з математики, Гуржій Олександр (11-А кл.) з історії, Черня Андрій (7-А кл.) з фізики, Галіч Наталія
(9-Б кл.) з російської мови та літератури, Юрченко Олена (10 кл.) з основ правознавства,
Базарний Дмитро (11-А кл.) з географії, Демченко Ганна (11-А кл.) з астрономії.
Друге місце посіли Халімон Станіслав
(8-А кл.), Євдокимов Денис (11-А кл.) з основ
інформатики, Петрик Тетяна (9-А кл.) з хімії,
Задорожко Катерина (11-А кл.) з хімії та екології, Юрченко Олена (10 кл.) з екології, Жу-

равель Діана (9-А кл.), Сергієнко Євгенія (11-А
кл.) з основ правознавства, Линник Анастасія
(6-Б кл.) з математики, Хітренко Олена (9-А
кл.) з англійської мови, Радченко Олег (10 кл.)
з астрономії, Рудоміна Ольга (11-А кл.) з української мови та літератури.
Третє місце посіли Гіль Катерина (8-А кл.)
з української мови та літератури, Демченко
Лідія (8-А кл.) з англійської мови, Недільченко
В’ячеслав (9-А кл.) з інформаційних технологій, Копаниця Олександра (9-А кл.) з географії,
Філіпов Євген (10 кл.) з основ інформатики,
Радченко Олег (10 кл.) з математики, Власко
Анна (11-А кл.) з фізики. Щирі слова подяки
адміністрація школи висловлює вчителям, які
підготували
учнів-переможців:
Бондаренку С.М. (7 призерів), Губар Н.А. (5 призерів),
Зуб О.В., Мандзюк О.В., Скляровій В.Ю., Воробйовій Н.О., Дуденок Т.М., Тарасенко Ю.А.,
Скибі Н.В. (по 2 переможці), Зубу В.В., Недобор Т.М., Каліш В.М., Коломійченко Л.М., Данильченко В.М.
Усім учасникам і переможцям олімпіадних
змагань хочеться побажати міцного здоров’я,
успіхів, нових перемог. Життя доводить, що
кожен наступний Олімп вищий за попередній,
тому не зупиняйтеся й підкорюйте нові вершини.

Вся гордість учителя в учнях, у зростанні посіяних ним зерен. Д.Менделєєв
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Традиції народів світу
Миколай, Миколай, ти до нас завітай
19 грудня - День Святого Миколая. Він опікується воїнами, водіями й мандрівниками,
допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців та лучників. У народних переказах Святий
Миколай боронить людей перед стихійним
лихом, особливо на воді. Виходячи в море
на промисел, рибалки завжди брали з собою образ
чудотворця.
Це найбажаніший день
у році для дітлахів, адже в
ніч на 19 грудня до кожної
дитини приходить Святий
Миколай і кладе під подушку подарунки. Саме тому
напередодні свята вони
пишуть святому листи зі
своїми побажаннями й
вкидають їх у поштову
скриньку або кладуть за вікно. У день перед

Народознавче свято
“Миколай, прийди до нас…”
19 грудня до учнів перших класів завітав
Святий Миколай. Діти із задоволенням подивились повчальну казку, виконали жартівливі
забаганки чортика. У проведенні свята допомагали юні артисти — учні 5-б класу Кравченко Юрій та Ковнацький Денис. Усі діти пішли
додому з гарним настроєм та солодкими подарунками.
Оксана Халдай,
вихователь

святом згадують усі свої добрі і злі вчинки,
зважують: чого більше. Буде подарунок чи
різка? Бо чемні діточки обов'язково знайдуть
під подушкою подарунок, а неслухняні – різочку, яка є своєрідним попередженням дитині,
що час задуматися над своєю поведінкою й
виправитися.
У наш час з’явилася добра
традиція в день Святого
Миколая опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, готувати їм подарунки.
Ця традиція не минула й
нашу школу, адже традиційно ми проводимо акцію
милосердя ―Святий Миколаю, я тебе чекаю‖ і вручаємо солодкі подарунки дітям кризових категорій.
Лілія Боднар,
учениця 9 класу

Краєзнавча година
“На гостині у Святого Миколая”

Напередодні свята Миколая другокласники
відвідали
Краєзнавчий
музей
ім. В.Маслова. Працівники музею зустріли
дітей із теплими посмішками. Ведуча заходу
та Святий Миколай підготували для гостей
цікаві конкурси, мультфільми. Діти ж
розповідали вірші про зиму, співали пісні.
Музей школярі покидали з солодкими подарунками від Святого Миколая та з радісними
посмішками на обличчях.
Юлія Пилеко, вихователь

Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя,
піклуючись про щастя інших. М.Шеманський
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З поштової скриньки
Лист Святому Миколаю
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Лиш на добро земля обізветься добром. М.Сингаївський
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Будні “Козацької республіки”

Феєрія свята

Сніжні
хуртовини,
невгамовні сніжинкитанцівниці, сяйво ялинкових прикрас і ніжний аромат свята...
Новий Рік! Свято, що
об'єднує людей, дарує
віру в щось світле,
нове й цікаве. Навряд
чи знайдеться людина, яка намагається
уникнути цієї події.
Не оминула святкова феєрія й
наш клас та всю школу. Чарівна атмосфера з'явилася задовго до Нового року, а класні кімнати перетворилася на
казкові палаци. Усі учні поринули в дитинство, прикрашаючи шкільну домівку. Мільйони краплинок зоряного сяйва
новорічного дощику заповнюють усе
навкруги. Фігурки героїв Новорічного
свята, що оживають серед морозних

візерунків на вікнах, пухнаста ялинка, що
приваблює всіх своїм ароматом і красою
святкового вбрання — так ми проводжаємо
цей рік. Та, мабуть, найголовнішим атрибутом Нового року є атмосфера добра, любові
та єдності поміж нами, учнями.
Я твердо переконана, що багаття нашої
дружби розгорається ще більше через те,
що це наш останній рік у школі. Позаду 11
років веселого й пізнавального шкільного
життя. Новий 2014 рік принесе нам багато
випробувань, та я вірю, що щастя не омине
жодного з нас й подарує безліч приємних
вражень. Щире дружнє слово, душевна
зустріч, теплі обійми
— найкращий подарунок. Тож цінуймо
завжди те тепло, що
є в нашій дружбі.
Ганна Таранець,
учениця 11 класу.

Тиждень “Святкове Новоріччя “
у “Козацькій
республіці”
У народі говорять:―Зима
прийшла і свята принесла.‖
Новорічні свята завжди були
бажані та довгоочікувані для
всіх, а особливо для дітвори.
Гамірно й весело було в школі напередодні Нового року,
адже на школярів чекали цікаві розваги та конкурси.
Для учнів початкової ланки
проведена
конкурсно-розважальна
програма
―Чарівний годинник‖.
Команди 5-6 класів змагалися в конкурсній програмі ―Зимові володарі Новорічного свята‖.
Учні 7-8 класів стали учасниками розважальної
програми ―Новорічні турботи Червоної Шапочки‖. А
старшокласники підготували ―Новорічний казковий
калейдоскоп‖
Лариса Коломійченко,
педагог-організатор

Життя має бути невпинною радістю. Л.Толстой
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Сторінка ерудита
Новий рік. Історія свята
Найдавнішою є традиція святкування Нового
року в стародавній Месопотамії. Землеробські
роботи починалися тут наприкінці березня, коли прибувала вода в Тигрі та Євфраті. Святкуючи перемогу світлого бога Мардука над силами руйнування й смерті, протягом 12 днів жителі проводили карнавали, маскаради тощо.
У стародавньому Єгипті Новий рік святкували під час розливу Нілу, адже посуха ставила
під загрозу саме існування землеробської держави. Жерці розраховували день прибуття води, народ збирався на березі річки. Жерці кидали у воду сувої папірусу з написаним переліком дарів. Статуї бога Амона, його дружини й
сина ставили в човен, який плавав Нілом місяць. Усе це супроводжувалося співами, танцями та веселощами.
У стародавніх римлян рік складався з 10 місяців. Початком року вважався березень, що

збігався з початком польових робіт. 153 р. до н.
е. Новий рік перенесено на 1 січня. У цей день
відпускали на волю рабів .
Новий рік на Русі теж асоціювався з весняним відродженням природи й святкувався в перші весняні дні, найближчі до весняного рівнодення. Свято отримало назву «Нове Літо». Із
прийняттям християнства на Русі запроваджено Юліанський календар, а свято перенесено
на 1 березня, дату створення світу. Утретє Новий рік було перенесено на 1 вересня відповідно до прийнятого Візантійською церквою, а літочислення велося від «створення світу».
20 (30) грудня 1699 року за указом царя Петра I Новий рік у Російській імперії святкують, за
прикладом усіх християнських народів, 1 січня
за юліанським календарем.

Марина Будєєва,
учениця 9 класу

Це цікаво

Привіт, вундеркінде

Звідки до нас прийшов Дід Мороз

Вікторина «Дід Мороз»

Як символ Дід Мороз з’явився більше двох
тисяч років тому, коли жителі Півночі в зимові
ночі кидали за поріг своїх домівок щось смачне,
щоб задобрити Мороза, щоб той не злився, не
насилав холод і не заважав полюванню.
У кожній країні є свій Дід Мороз. У німців це
Німад (Ніхто). У Великобританії діти пишуть листи Отцеві Різдва. Маленькі італійці чекають
подарунків від Баббо Наталє, а солодощі - від
відьмочки Бефани. Слов’яни вважають, що Дід
Мороз одружений із Зимою, у нього є донька
Весна й онучка Снігуронька.
Вважається, що найголовніший Дід Мороз
мешкає в Лапландії за Полярним колом. Рішенням ООН з 1984 року Лапландія офіційно проголошена «Землею Діда Мороза». Туди пишуть
листи діти з багатьох країн за адресою: Фінляндія, 96930, Полярне коло. Або через Інтернет:
www.santamail.com
Слов’янський Дід Мороз нині мешкає у Великому Устюзі, де знаходиться його резиденція.

1. Куди Дід Мороз кладе подарунки?
2. Де знаходиться офіційна резиденція Діда
Мороза?
3. Як називається довга палиця в руках дідуся, за допомогою якої він здійснює чудеса?
4. Улюблене взуття Діда Мороза.
5. Коли уперше Дід Мороз з'явився як анімаційний персонаж ?
6. Кого із супутників Діда Мороза ви знаєте?
7. Засіб пересування новорічного гостя.
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