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креслення», який провів вчитель Най-

да Миколо Михайлович. Слід відміти-

ти активних учасників – Микуленка 

Миколу, Слісаренка Владислава, Де-

мидова Андрія, Буштрука Сергія, 

яким знання з креслення знадобляться 

в навчальних технічних закладах. 

Виявити свої професійні нахили, 

ознайомитися з різними типами професій та їх особливостями 

допоможе методика тестування. Провели такі заняття для учнів 

9А, 9Б та 9В класів вчителі трудового навчання Сангул О.Є. та 

Найда М.М.  

Слід відмітити також, що протягом декади трудового навчан-

ня всі бажаючі могли ознайомитися з інформаційними матеріа-

лами профорієнтаційного терміналу, який знаходиться в кабінеті 

№8, а також відбулися зустрічі майбутніх випускників з пред-

ставниками навчальних закладів нашої області – Дніпропетров-

ський технологічний технікум при ДДАУ та Дніпропетровський 

Національний Гірничий Університет. 

На завершення декади учні 7А, 7Б та 9А класу провели майс-

тер-клас приготування салатів «Вітамінні чудеса». Приготувати 

смачні страви, поповнити свій раціон вітамінними овочами та 

фруктами, пригостити власноруч приготовленими салатами сво-

їх рідних та друзів – такі завдання постали перед учасниками 

заходу. Страви учениці 9А класу Котенко Юлії викликали захо-

плення та одноголосне визнання перемоги.   

Активними при проведенні декади трудового навчання були 

також учні 7Б класу (Рибальченко Микола, Карнаухов Євген, 

Перепелиця Володимир, Корж Анатолій), 6А класу (Лобаченко 

Олександр, Коваль Іван, Папченко Марія), 5А класу (Пирлик 

Катерина, Кирпенко Юрій). 

Учні, які були активними під час проведення декади трудо-

вого навчання, нагороджені грамотами. 

Заступник директора школи  

з навчально-виховної роботи І.В. Пушко 

Керівник шкільного методичного об’єднання  

вчителів предметів  

природничо-математичного циклу О.М.Лимар 

 

 

На початку декади, у п’ятницю, 1 квітня 2011 року, у кабінеті 

№6 відбулося відкриття декади трудового навчання.  

 «Чарівний клубок» - таку назву мала вистав-

ка виробів, зв’язаних гачком, яку організува-

ли та представили у вестибюлі школи учени-

ці 7А, 7Б, 8А  класів та вчителька обслугову-

ючої праці Сангул Олена Євгенівна. Учасни-

ці виставки виготовили своїми руками чарів-

ні серветки, шарфики, теплі шапочки та шка-

рпетки, а також декоративні квіти для оздоб-

лення одягу. На виставку завітали учні поча-

ткових класів, які виявили інтерес до представлених речей, а Олена 

Євгенівна запевнила кожного, що навчить їх також виготовляти 

чарівні вироби за допомогою гачка та клубочка. Комісія, до складу 

якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи 

Пушко І.В. та Колосова І.В., визначили переможців конкурсу 

«Чарівний клубок». Найкращими роботами визнані вироби Полян-

ської Олі, Головій Анни (учениці 7А класу), Охмак Анни та Ляп-

чук Кароліни (учениці 8А класу). 

Понеділок, 4 квітня, розпочався конкурсом дитячих малюнків 

«Лялька Барбі – супермодель». Протягом дня учні початкових кла-

сів, особливо дівчатка, мали змогу розкрити свої таланти юних 

модельєрів. На малюнках вони зображували улюблену ляльку в 

вечірніх, святкових, спортивних нарядах. Найкращими визнані 

роботи учениці 2Б класу Співаченко Ольги. Проводила конкурс 

разом із класоводами вчителька Сангул О.Є.  

Для учнів 8Б класу Найда М.М. підготував і провів міні-лекцію 

«З історії відкриття технічних пристосувань». Учні уважно слухали 

про історію виникнення праски, електричної лампи, а найцікаві-

шою виявилася інформація про винахід велосипеда. 

Змістовним і різноманітним за формами заходів виявився третій 

день декади – вівторок, 5 квітня. Розпочався він із ярмарки кулінар-

них виробів «Щедрий стіл», які виготовили вправні та гостинні 

учні 6В, 7А, 7Б, 8А, 9А класів. Зранку у вестибюлі школи було 

людно. На столах розмістилися тістечка, булочки, горішки, печиво 

та інші ласощі. Кожна господиня або господар (а були й такі – Де-

резенко Ігор з 7А класу), пропонували пригоститися їх кулінарним 

шедевром, щиро ділилися таємницями рецептів й засвоювали пер-

ші уроки економічних стосунків. Слід відзначити всіх учасників 

ярмарки, це: 

Дерезенко Ігор, 7А клас; 

Таран Ірина, Васік Анна, Петре-

нко Аліна, Тиховська Альона, 

8А клас; 

Бардашова Світлана, Шин Вік-

торія, Градовенко Юлія, 6В 

клас;  

Гулей Тетяна, 7Б клас; 

Баклан Валерія, Шевченко Те-

тяна, Обрядіна Ірина, 9А клас. 

Кожен урок трудового навчання, 

проведений вчителями Сангул О.Є. та 

Найдою М.М. цього дня, містив цікаві 

конкурси, лекційні сторінки, розминки 

із складання кросвордів, тестів, ребусів, головоломок, а саме: 

конкурс «Знайди пару», «Закінчи прислів’я», 5В клас; 

(активну участь взяли: Земляний Олександр, Баглай Ігор, 

Бухтіярова Анастасія, Москаленко Вікторія) 

конкурс кросвордів, 8Б клас; (активну участь взяли: Ткач 

Каріна, Варакута Ігор, Строменко Світлана, Пузь Ніна, За-

порожець Алла); 

міні-лекція «Як досягти життєвого успіху», 8А клас;  

конкурс «Технічні ерудити», 9В клас (активну участь взяли: 

Бей Дмитро, Таранець Кирило, Горбач Дмитро). 

Кульмінацією цього дня став майстер-клас по виготовленню 

дерев’яних рамок, який провели учні 8А класу та вчитель Найда 

Микола Михайлович. Вправними майстрами з обробки деревини 

показали себе такі учні: Ковалевський Ігор, Гулівець Павло, Ходак 

Євген, Кіпріч Максим, Клюшник Олександр, Зеленін Вадим, Голо-

вій Тарас, Павлуцький Руслан. 

У середу, 6 квітня, лекторські учнівські групи завітали на вихо-

вні години до молодших школярів та учнів 5А, 5Б, 5В, 6А та 6Б 

класів. Учні 9Б класу (Богун Марина, Бондар Настя, Луговська 

Вікторія та Денисенко Каріна) та 10А класу (Снісар Вікторія, Шев-

чук Марина, Некрасова Діана) підготували та провели пізнавальні 

хвилинки з тем «Історія українського одягу ХІV-XVII століття. 

Костюми Запорізького козацтва» та «З історії відкриття технічних 

пристосувань». Теоретичну допомогу юним лекторам надали Най-

да М.М. та Сангул О.Є. 

На перерві у кабінеті №6 учениці 8А класу Попович Таїсія, 

Васік Анна та Таран Ірина показали майстер-клас з декоративно-

прикладного мистецтва «Декупаж». Виготовити подарунок або 

сувенір на згадку, оздобити скриньку чи відновити улюблену річ 

допоможуть знання та навички, здобуті під час майстер-класу. Учні 

6В та 2Б класів отримали таку мож-

ливість завітавши до Олени Євгені-

вни Сангул та її майстринь.  

Цього ж дня учні 11В класу 

стали учасниками майстер-класу з 

креслення «Розвиток гнучкості 

мислення учнів за допомогою сис-

теми графічних задач на уроках 



День космонавтики 

12 квітня – знаменна дата для всього світу! 

Цього дня у 1961 році вперше до космосу полеті-

ла людина. Цією людиною став радянський кос-

монавт – Юрій Гагарін. 

На космічному кораблі «Восток» він вперше 

здійснив орбітальний політ навколо Землі, відкри-

вши епоху пілотованих космічних польотів. Гагарін здійснив 

один виток довкола земної кулі, який тривав 108 хвилин. Ба-

гато зусиль для того, щоб людина полетіла у космос, прикла-

дено в Україні. Взагалі, наша країна та космонавтика – нероз-

дільні. Українське походження мали такі творці теорії польо-

тів, як Костянтин Ціолковський (нащадок українця Северина 

Наливайка), Микола Кибальчич (народився на Чернігівщині), 

Юрій Кондратюк. У Київському політехнічному свого часу 

навчалися Володимир Челомей і Сергій Корольов—той са-

мий, чия ракета 12 квітня 1961 року виведе у космос першу 

людину планети, родом із Житомира. А іменами Янгеля і 

пізніше -  Уткіна (генеральних конструкторів КБ «Південне» 

у Дніпропетровську, творців серії балістичних ракет, включа-

ючи «Сатану» і «Скальпель») на заході, починаючи з 50-х рр., 

лякали діточок... 

Космічне сьогодення: за роки незалежності Україна впев-

нено посіла своє місце серед провідних держав. Сьогодні ми 

випускаємо найрізноманітніші ракетоносії. Від «космічної 

малолітражки», до «Космічної фури». На сьогодні Україна 

контролює 10% ринку космічних послуг. Останнім часом 

з’явилася інформація про те, що НКАУ планує разом із НА-

СА розпочати нову спільну Місячну програму. Адже сьогодні 

космічні дослідження – це не лише престиж держави, але й 

надзвичайно прибутковий та перспективний бізнес.  

Потенціал поки що є.     

Кучеренко Ігор, 9Б клас 

Перемога  
у Національному конкурсі  

шкільних газет 
Ура! Ми перемогли!!! 

Колектив шкільного прес-центру став лауре-
атом Національного конкурсу шкільних газет.  

Цей конкурс—єдиний у 2011 році офіційний 
захід Національної спілки журналістів України 
для юнкорів.  

Нас запросили взяти участь у церемонії на-
городження  переможців, яка відбудеться у Ми-
колаєві 12-14 травня 2011 року. Також запроси-
ли взяти участь у Третьому Всеукраїнському 
зльоті юнкорів, де ми зможемо відвідати майс-
тер-класи, прес-конференції, зустрітися з ціка-
вими людьми, журналістами та фахівцями в 
області медіа.   

Шкільний прес-центр 

День Землі 
2011-й рік проголошений Генеральною Асамблеєю 

ООН Міжнародним роком лісів для підвищення обізнано-
сті з питань сталого використання та збереження всіх 
типів лісів. Тому цього року традиційний День Землі пла-
нується приурочити до теми лісів.  

Святкування буде об’єднано темою «Лісова Казка». 
Основою проекту є проведення серії митецьких заходів екологічного 
спрямування та проведення фестивалів з вивчення викидання парни-
кових газів, підрахунок кількості викидав CO2 та їх компенсації. 

Захід присвячений відкриттю еко-фестивалю до Дня Землі, трива-
тиме від 11 до 17 квітня у різних галереях, музеях, парках Києва. 

Івасик Анастасія, 11А клас 

Троянда 
Стоїть у вазі троянда одна. 
Самотньо їй біля вікна. 
Вона не плаче і не сміється. 
Лиш почекайте – все минеться 

Пампур Єлизавета, 5А клас 

Мама 
Рідненька моя мамо, мені ти дорога! 
І ясні оченята дарую тобі я. 
Благаю тебе, рідна, прощай мені усе, 
Бо я твоя кровинка, котра любов несе. 

В моїх очах побачиш безмежную любов, 
Бо у моєму тілі біжить рідненька кров 
Заради тебе, мамо, життя своє віддам 
Ти - головне для мене, повір моїм словам 

Я пам’ятаю біди і щастя незабутнє 
Недавно зрозуміли, що ти - моє майбутнє 
Я хочу попросити прощення твоє, мамо. 
І краще це зробити ніжними словами. 

Ти сонце моє ясне, єдине на землі, 
Слова оці прекрасні, хоча такі самі… 
Разом с тобою мене життя несе,  
Люблю тебе, матуся, люблю тебе за все. 

Макаревич Злата, 10-В клас 

Коли береш папірець, тобі потрібен… (Олівець) 
На папері пише штучка, а насправді це в нас… (Ручка) 
Зайва крапка на малюнку, - швидко зітре її… (Гумка) 

Супрун Леонід, 3-А клас 

Чи можливе справжнє кохання у підлітковому 

віці? 

Над цим питанням задумуються сотні тисяч підліт-

ків.  

Кохання, почуття, взаємовідносини хлопців до дів-

чат і навпаки – наскільки вони є актуальними саме в на час?!  

Зустрічаючись у шкільному віці, знаходячи свою другу половин-

ку, дівчатка вважають, що це коханий на все життя… і тому, як пра-

вило, втрачають голову… але маю вас запевнити, що у підлітковому 

віці кохання щире, хоч і не завжди взаємне. Поринаючи з головою у 

особисте життя, на задній план відходить навчання, стосунки посі-

дають перше місце у вашому житті. Кохаючи у такому віці, ви не 

задумуєтесь над тим, що в майбутньому вам може дати кохана лю-

дина, ви живете одним днем. Підлітковий вік минає, дитяча щирість, 

нерішучість вас покидає. Ви починаєте шукати кохання «за розраху-

нком», тобто ту людину, яка може вас забезпечити всім необхідним. 

Багато однолітків вважають, що від життя в підлітковому віці потрі-

бно брати все можливе, особливо від кохання.  

Стоп! А куди ж дівається дитинство?! Куди зникають всі весело-

щі, ігри, забави?! Адже це все минає, бо прийшло кохання. І вам 

здається, що дитинство минуло, веселощі тут ні до чого, ви починає-

те милити по-дорослому.  

Я вважаю, що кохати людина завжди встигне, а от дитин-

ство у нас одне-єдине, і ним треба насолоджуватись. 

Ось тут можна і посперечатись, адже і життя у нас 

одне, і треба встигнути все. Але, як кажуть: «Всьому 

свій час».  

Отже, давайте насолоджуватись тим, що дано нам 

на певний вік і час. 

Снісар Вікторія,  10А клас 
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