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Доброта починається з тебе!

Давайте поговоримо ...

Ні для кого не се-
крет, що у сучасному світі 
суспільство поділяється на 
соціальні касти і людей, 
які потребують допомо-
ги, з кожним днем стає 
все більше. Працівники 
Новогродівської ЗОШ 
№10 ім. Тараса Шевчен-
ка, учні та їх батьки беруть 
участь у благочинних за-
ходах і  акціях постійно. 
Ця справа для нас досить 
звична, можна навіть 
сказати традиційна.  Ми 
намагаємося допомогти 
всім, хто потрапив у скрут-
не становище або просто 
потребує матеріальної або 
психологічної допомоги.

У цьому році під 
керівництвом шкільної 
організації АСУМ та 

Міністерства волон-
терського руху був 
організований благочин-
ний солодкий ярмарок. Усі 
бажаючі змогли зробити 
свій внесок у добру справу. 
Захід у цей день супровод-
жувала сонячна і тепла по-
года, яка ніби допомагала 
зробити потрібну справу. 

Підготовка до яр-
марку була серйозною, 
ґрунтовною. АСУМівці на 
декілька  тижнів раніше 
попередили всіх про 
захід, форму проведення 
та умови участі в ньому. У 
формі лотереї кожна клас-
на держава отримала для 
себе завдання – оформи-
ти вітрину згідно традицій 
однієї з держав, які вхо-
дять до ЕС. 

Усі попрацювали на 
славу! Про це свідчить 
оригінальність оформ-
лення торгових кіосків 
2-11 кл, їх креативні наз-
ви. Чого тільки не було 
– від гарячих напоїв до 
шоколадних тістечок та 
наполеонів. Приємно те, 
що більшість солодощів 
були виготовлені власно-
руч, спільними зусилля-
ми учнів та їх батьків. Це 
свідчить про те, що наші 
батьки теж залучаються до 
спільної справи, бажаючи 
бути корисними. 

Настрій у присутніх 
був гарний, лунала весе-
ла музика. Відвідувачів 
на ярмарку було чимало.  
Директор школи Л.Ф. Са-
моздра звернулася до 
присутніх із теплими сло-

вами подяки, зазначивши 
те, що всі ми робимо до-
бру справу, допомагаючи 
тим, кому в житті пощасти-
ло трохи менше ніж нам. 
Ведучі ярмарку Дмитро 
Парінцев та Олена Зикіна 
після виступу Людмили 
Федорівни відкрили яр-
марок. Були і представни-
ки міського відділу освіти 
Р.М. Кухтіна та Н.С Гера-
симець, вони відзначили 
високий рівень підготовки 
школи до заходу. Солодо-
щами змогли поласувати 
не тільки учні та їх батьки, 
а і жителі міста, які змог-
ли придбати смачненьке 
за приємними цінами, 
розуміючи, що роблять 
добру справу.

Фіналом ярмарку 
став збір, підрахунок 
та фіксація зібраних 
коштів представниками 
Міністерства волонтерсь-
кого руху в кожній класній 
державі. Загальна сума 
зібраних коштів склала 

10тис. 405 гр. Рада шко-
ли, на якій були присутні 
члени батьківського 
комітету, представни-
ки волонтерського руху 
школи, адміністрація, за-
твердили запропонова-
ний учнями-волонтерами 
розподіл коштів, які  вже 
почали використовувати 
для фінансової підтримки 
учнів пільгових категорій 
школи (харчування про-
тягом двох тижнів за 
рахунок зібраних гро-
шей, матеріальна до-
помога дітям-сиротам, 
канцелярські набори).

І на останок хочеться 
подякувати всім небай-
дужим, які взяли участь 
у «Солодкому ярмарку» 
і нагадати давнє прислі-
в’я : «Зроби добро і воно 
обов’язково до тебе по-
вернеться». 

     Доброта – це процес 
духовної творчості, 
результатом якої 
стають добрі спра-
ви. У сучасному світі 
такі якості як до-
брота, милосердя 
почали поступати-
ся місцем себелюб-
ству, байдужості та 
навіть хамству. Ми, 
покоління майбут-
нього, повинні зро-
бити все для того, 
щоб зупинити цей 
процес і стати людь-
ми з великої букви. А 
справжня людина, як 
відомо, починається 
з добрих справ.

Фоторепортаж з місця  подій 
можете переглянути на ст.7

Діана Мандрікова, 7-Б клас

Что такое буллинг и как с ним бороться?

Все дети рано или 
поздно сталкиваются с 
буллингом: либо в каче-
стве жертвы, либо в ка-
честве обидчика, либо в 
качестве свидетеля, при 
чем как в реальности, так 
и онлайн.

Жертвой травли может 
стать абсолютно любой 
ребенок, не смотря на то, 
каким  сильным или спо-
собным он бы ни был. По 

словам психолога Свет-
ланы Кривцовой, травлю 
всегда начинает один че-
ловек для того, чтобы ут-
вердить свой авторитет, 
развлечься или получить 
какую-то выгоду.

Даже единичный слу-
чай буллинга оставляет 
глубокий эмоциональный 
шрам, требующий работы 
психолога. Буллинг может 
сильно травмировать пси-
хику ребенка и стать при-
чиной многих комплексов 
в дальнейшей жизни. Это 
ведет к чувству постоян-
ной опасности, страху пе-
ред всем и вся, неуверен-
ности и, как следствие, к 

утрате уважения к себе и 
веры в собственные силы. 
Стрессы могут привести к 
ухудшению здоровья.

Мы провели анкети-
рование среди учащихся 
5-11 классов нашей шко-
лы, в котором приняли 
участие 262 школьника. 
Им предложили ответить 
на два простых вопроса. 
Что из этого получилось 
вы можете увидеть в при-
веденной ниже таблице. 
Но хотим отметить, что 
два ученика ответили 
нам, что были не только 
жертвами буллинга, а и 
буллерами.

Что же делать, если ты 
подвергался буллингу? 

- Не бойся рассказать о 
своей проблеме, призови 
к ее решению, выработай 
план действий. 

- Поговори с родителя-

ми зачинщиков. 
- Обратись к школьно-

му психологу, классному 
руководителю и другим 
учителям, руководству 
школы. 

- Не забывай о том, что 
в нашей школе работает 
почта доверия, если ты 
стал жертвой или свидете-
лем буллинга расскажи об 
этой проблеме анонимно. 

- Если тебя задирают в 
школе, не опускай руки, 
потому что ты не одинок 
в своей проблеме. Всегда 
найдется человек, кото-
рый поможет решить про-
блему. 

Помни о том, что разо-
браться с ситуацией мож-
но только общими усилия-
ми и только, если вовремя 
обратить на нее внима-
ние.

Психологическая служба школы

 Буллинг (от англ. 
bully - хулиган, дра-
чун) - психологиче-
ский террор, избие-
ние, травля одного 
человека другим.

Так виглядит жертва буллинга

Дозвольте вiдрекомендуватися!
2017-2018 н.р. вже стартував. 

А це означає, що нас чекають нові 
досягнення і перемоги, конкурси, 
подорожі і багато іншого. 

У новому навчальному році об-
новився і склад редакції.

Ми обіцяємо плідно працюва-
ти, повідомляти тільки достовірну 
і перевірену інформацію! Читай-
те нашу газету і будьте в курсі всіх 
подій! А ще краще, якщо ви брати-
мете участь у її створенні, а ми в бор-
гу не залишимося! Надрукуємо ваші 
матеріали і запросимо до нашої 
згуртованої команди!

Успіхів!
Новий склад редакції «Завжди в десятку»

Читайте у  номері
ст.3 
  Центр само-
в р я д у в а н н я 
повідомляє

ст.5
  Виживе най-
сильніший!

ст.6 
  Свято Казанської 
ікони Богоматері

ст.8
 Чи знаєте ви, що 
таке булінг?

«Солодкий ярмарок» традиційно відкривав директор школи 
Людмила Федорівна Самоздра
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«Осінні розваги» старшокласників
        Осінній бал - один 
із головних шкільних 
свят у навчальному 
році. Це не тільки 
можливість подяку-
вати осені за її щедрі 
дари, а й відмінний 
шанс показати гля-
дачам свої таланти. 
Поки не прийшли мо-
рози і можна ще на-
солодитися красою 
осені, у нашій школі 
відбулися «Осінні 
розваги».

Твори добро - тебе вернется!
Твори добро - тебе воздастся.
Ведь только к жертвенной душе 
Оно способно возвращаться,
Зато сторицею уже.

И ежели не ощутимо,
То осознаньем правоты:
Добром поделишься с другими,
А радость получаешь ты.

Николай Филин

Слово предоставили Президенту школы Кристине 
Александровой. Поблагодарив всех, кто помог ей одержать 

победу на выборах, она пожелала успешной торговли

9 - Б согревал всех гарячими напитками

Старшеклассники торговали самостоятельно, а младшим 
школьникам помогали родители и классоводы

Министерство волонтерского движения самостоятельно 
подсчитовало и фиксировало количество средств 

вырученых на ярмарке каждым классом

Девочки из 10-Б основательно подошли к мероприятию и облачились в 
наряды настоящих греческих богинь

Путем голосования 
Совета школы 
были утверждены 
предложения о 
распределении 
средств, вырученых 
на ярмарке

 Ініціатором організації 
свята було Міністерство 
культури школи. Під 
керівництвом педагога-
організатора О.В. Пінчук 
ведучі програми Гордієнко 
Світлана й Александрова 
Кристина провели свято. 
Вони відмінно викона-
ли свої обов’язки: роз-
важали публіку, пред-
ставляли присутнім 
пари, слідкували за ро-
ботою журі.   За музич-
ний супровід свята був 
відповідальний Кирил Тка-
ченко, який маючи неве-
ликий досвід медійщика, 
зумів професійно вико-
нати свої обов’язки, не-
зважаючи на перебої зі 
світлом

Захід пройшов 
змістовно, цікаво і 
організовано. Атмос-
фера свята була добро-
зичливою та позитив-
ною.  Школярі активно 
підтримували кандидатів 
від свого класу  плакатами 
і гаслами, підготовленими 
заздалегідь.  Участь у 
заході брали пари 8-11 
класів, програма була кон-
курсною, тому учасникам 
довелося боротися за ти-
тул Короля та Королеви 
осені.  Право представ-
ляти свій клас отримали 
Рима Гриценко та Ринат 
Галямов(8-А), Саша Дени-
сова та Саша Попов(8-Б), 
Сергій Олейніков і Вікторія 
Оніщук(9-А), Альона Сав-
ран та Адам Біба(9-Б), 
Катерина Шевченко та 
Максим Мацюк(10-А), 
Родіон Лаптінов та Ліля 
Головко(10-Б), Оле-
на Зикіна та Максим 
Халявка(11-А), Дари-
на Матвієнко та Віталій 
Гусєв(11-Б). 

Свято розпочалося 
зі знайомства з парами. 
«Визитівкою» учасників 
стали відеоролики, в 
яких вони розповіли про 
свої захоплення та до-
сягнення. Далі програма 
запам’яталася цікавими 

конкурсами:«Реклама за 
дві хвилини», «Жіноча 
сумочка», «Макіяж», «Де 
логіка?» та «Пантоміма». У 
змаганнях старшокласни-
ки розкрили свої акторські 
таланти,швидкість логіч-
ного мислення, почуття 
гумору. Родзинкою свя-
та  стало домашнє за-
вдання, яке пари готува-
ли заздалегідь.  У цьому 
році його  проводили під 
назвою  «Сюрприз для 
журі». Тут пари вража-
ли своєю креативністю, 
бо глядачам і журі були 
представлені страви від 
шеф-кухаря,  танцювальні 
композиції, пісні, теат-
ральна постановка «Ро-
мео та Джульєта» на но-
вий лад та навіть «Театр 
тіней». На допомогу у 
виконанні цього завдання 
парам прийшли їх одно-
класники. Варто зазначи-
ти, що саме згуртована 
робота кожного класу до-
помогла вибороти учасни-
кам перемогу.   Усі присутні 
і не помітили як пролетів 
час і настала пора оголо-

шувати переможців. Журі 
конкурсу в складі завучів 
школи  Н.В. Куріло, Н.П 
Федосєєвої, соціального 
педагога Н.В. Ткаченко, 
психолога школи Т.А. Пе-
дик та  учитель фізики І.М. 
Кушнаренко відмітили 
креативність Віталіка, 
Дарини, Рими, Ритната; 
артистичність Олександра, 
Олександри, Катерини та 
Максима; оригінальність 
творчих вмінь Альони, 
Адама, Родіона та Лілі. 
А Королем і Королевою 
осені стали пара 9-А кла-
су Сергій Олейніков і 
Вікторія Оніщук та пара 
11-А класу Максим Халяв-
ка та Олена Зикіна.  Але на 
цьому «Осінні розваги» 
не закінчилися, тому що 
в актовій залі розпоча-
лася святкова дискотека, 
на якій позитивні емоції 
учасників  та гостей заходу 
подвоїлися. 

Ми не скоро забудемо 
по-справжньому святко-
вий та чаруючий настрій. 
який панував у школі!

Борисова Альона, 7-Б

У Новогродівській 
загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів №10 ім. Тара-
са Шевченка 11 вересня 
відзначили річницю Дня 
визволення Донбасу від 
нацистів у Європі. Це один 
із найважливiших заходiв 
вересня в нашiй школi. До 
нього всi класні держави 
готуються з перших днів 

навчання.
Свою повагу та дань 

памяті воїнам, які виз-
воляли рідний край 
від нацистів наші учні 
традиційно передають у 
квіткових композиціях, 
але в цьому році звичай 
був порушений. Школярі 
двох шкіл м. Новогродівки 
обєдналися заради про-

ведення заходу.  Замість 
тематичних букетів, учня-
ми ЗОШ №10 та ЗОШ №7 
був проведений флеш-
моб, суть якого поляга-
ла в тому, що школярі 
повинні були обрати 
місто на карті Донецької 
області, оформити пла-
кат, презентуючи обраний 
центр  та розмістити його 

відповідно до місця розта-
шування на карті області, 
яка і досі знаходиться в 
холі школи.

Школярі показали при-
клад згуртованої роботи на 
базі однієї школи, а батьки 
відмітили оригінальність 
задуму, адже у такій формі 
свято проводили вперше.

Усі учасники та активні гості свята отримали солодкі 
подарунки, а пари ще й дипломи

Сучасний підхід до шкільних традицій

Фоторепортаж подготовил Дима Паринцев
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Казанская

Центр самоврядування повідомляє!
2017-2018 навчаль-

ний рік розпочався  
плідною роботою АСУМ, 
одним із пунктів якої є 
рейди різного спряму-
вання.  Ці перевірки да-
ють зрозуміти всім хто 
навчається , що у школі є 
свої правила та вимоги. 

 Неодноразово у 
вересні-жовтні прово-
дився  рейд «Марш-

рутний лист», АСУМівці 
перевіряли не тільки 
наявність маршрутного 
листа та вимог до учнів, а і 
розклад уроків у щоденни-
ках та інших відповідних 
записів кожного школяра. 
Під час другої перевірки 
було встановлено, що 
більшість учнів вчасно за-
повнюють щоденники, 
роблять потрібні записи. 

Але є і ті, хто все це ро-
бить із запізненням. Вам 
має бути соромно, адже 
ви підводите весь клас!

Триває рейд по вияв-
ленню курців. Зрозумійте! 
Здоровя – найбільше бла-
го. Як сказав  британсь-
кий енциклопедист Джон 
Леббок «Здоров’я наба-
гато більше залежить від 
наших звичок і харчуван-

ня, ніж від лікарського 
вміння».

У наступному місяці 
буде проводитися рейд 
«Шкільна форма». Усі учні 
повинні пам’ятати про те, 
що шкільна форма – одяг 
не тільки для свята, його 
потрібно носити щоденно.

Анна Алєксєєва,           
Міністерство правопорядку

 В Англії, якщо людина 
чхне, їй скажуть: «Хай бла-
гословить тебе Бог!» Німці і 
слов’яни бажають доброго 
здоров’я, італійці - щастя, 
на Близькому і Середньому 

Будьте здорові!
 Чому, коли людина 
чхає, ми їй говоримо: 
«Будьте здорові!»?

Сході при цьому плещуть 
у долоні і б’ють поклони в 
сторону того, хто чхнув.

 Поясненням цих дивних 
традицій є  марновірство. 
Цей звичай виник тому, що 
древні людини вважали, що 
душа існує у вигляді повітря 
або дихання, яке міститься 

в голові. При чханні душа 
вилітає на якийсь час, а, 
може і назавжди, поки не 
зустрінеться з Богом. «Не-
хай Господь благословить 
тебе !» - зверталися до Бога, 
щоб душа не вилетіла.

            Уклін в сторону того, 
хто чхнув   також означає: 

«Нехай ваша душа не 
вилітає». А коли в Британії 
була епідемія чуми, люди 
говорили: «Нехай благосло-
вить тебе  Господь ! Будьте 
здорові!» - просили Бога 
благословити людину, щоб 
вона не померла.

Владислава Онікієнко, 6-Б 

Издавна у христиан сла-
вится образ Богоматери, 
а празднества, связанные 
с ним, не случайно имеют 
особое  значение для все-
го православного люда. 
Поэтому одним из самых 
любимых и почитаемых в 
народе считается праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери (или праздник Ка-
занской Божьей Матери, в 
просторечии), которой и по 
сей день родители благо-
словляют новобрачных и 
которая указывает верный 
путь (или правильное реше-
ние) всем сомневающим-
ся. Эта удивительная икона 
также обладает многими 
целительными свойствами, 
но наиболее она известна 
многочисленными случая-
ми исцеления верующих от 
слепоты и других проблем 
со зрением. Кстати, само 
возникновение и настоя-
щая судьба этой чудодей-
ственной иконы, дарящей 
и физическое, и духовное 
прозрение, до сих пор оку-
таны тайной. Но, обо всем 
по порядку!

Началась эта верени-
ца удивительных событий 
после ужасного пожара, 
произошедшего в Казани 
летом 1579 года, который 
оставил без крова многих 
казанцев. Среди погорель-
цев оказалась и дочь мест-
ного стрельца девятилетняя 
(по некоторым источникам 
– одиннадцатилетняя) Ма-
трена (или Матрона) Ону-
чина, которой вдруг явилась 
во сне Богоматерь, указав-
шая девочке место, где на-
ходится под землей Ее ико-

на.
Поскольку никто из 

взрослых всерьез не вос-
принял детские слова, в 
третьем сновидении Пре-
чистая Дева разгневалась 
на Матрену, угрожая ей 
скорой гибелью, если та не 
выполнит Ее поручение. Тут 
уж перепуганные девочка 
с матерью отправились с 
вестью к местным градона-
чальнику и архиепископу, 
но те лишь отмахнулись от 
назойливых посетительниц. 
Что делать?.. Пришлось 
Онучиным самим начать 
раскопки на пепелище в 
указанном во сне месте, 
где икона и была выкопана 
Матреной собственноручно 
и выглядела на удивление 
свеженаписанной.

Как попала она в землю 
– первая тайна Казанской 
иконы. Возможно, была она 
там укрыта от сторонников 
Магомета каким-нибудь 
православным еще до взя-
тия Казани Иоанном Гроз-
ным, но это лишь предполо-
жения, не более…

В этот раз «отцы города» 
не оплошали и тут же при-
были на место, после чего 
крестным ходом перенесли 
чудесную икону (через рас-
положенную вблизи цер-
ковь Св. Николая) в первый 
православный храм Казани 
– Благовещенский собор. И 
вот тут-то (буквально по до-
роге) Казанская Богородица 
начала проявлять чудеса ис-
целения, первые из которых 
коснулись местных слепцов 
Иосифа и Никиты.

На месте чудесной на-
ходки чуть позже был за-
ложен женский монастырь, 
первой в котором приняла 
постриг Матрена Онучина, 
ставшая Маврой (Марфой), 

в будущем – его игуменья. 
Последовала за дочерью и 
мать Матрены. 

Вскоре список ( точная 
копия, ) с чудотворной ико-
ны был отправлен Иоанну 
Грозному в Москву (откуда 
он впоследствии в 1737 году 
попал в Санкт-Петербург и 
был помещен в церкви Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы, на месте которой позже 
был возведен Казанский 
собор). Один из списков 
Казанской иконы Богомате-
ри был внесен в освобож-
денную от поляков Москву 
22 октября (4 ноября) 1612 
года Дмитрием Пожарским, 
возглавлявшим народное 
ополчение. Это радостное 
событие и дало начало 
«осенней Казанской», ко-
торая долгое время отме-

чалась на государственном 
уровне. В 1636 году этот 
образ Пречистой Девы был 
помещен в возведенном на 
Красной площади Казан-
ском соборе (сегодня икона 
находится в Богоявленском 
соборе). К покровительству 
Казанской иконы Богомате-
ри  правители нашей стра-
ны обращались на пороге 
всех переломных историче-
ских событий (и накануне 
Полтавской битвы, и перед 
разгромом французов в 
1812 году).

Перед  Образом Пре-
святой Богородицы «Казан-
ская» молятся о прозрении 
слепых, об избавлении от 
нашествия врагов, ей благо-
словляют ступающих в брак.

4 ноября – осенний 
праздник Казанской 
иконы Богородицы

Т.А. Педык, 
учитель христианской этики

Я- Громадянин!
  У Новогродівській 
ЗОШ № 10  2 жовтня 
обрали нового Прези-
дента школи.

        Останнім  часом 
у суспільстві дуже гостро 
постає проблема вихо-
вання в дітей почуття  
любові до своєї країни, 
активної громадської 
позиції, здатності до 
самореалізації. Систе-
ма шкільного самовря-
дування в нашій школі 
намагається допомогти 
у вирішенні цих питань. 
Однією з форм сприяння 
соціалізації дітей є ви-
бори президента школи. 
Вибори - це одна з форм 
колективної діяльності, 
при якій кожному учас-
нику доводиться прийма-
ти самостійне рішення та 
віддавати перевагу тому 
чи іншому кандидату.  
Учні «Десятки» можуть 
активно впливати на всі 
процеси, що відбуваються 
в школі. Їм надається 

можливість  визначати 
свої позиції, спробувати 
свої сили в ролі лідера й 
оцінити себе як громадя-
нина.

       Новий навчальний 
рік знову дав можливість 
найбільш активним учням 
брати участь у шкільних 
виборах, а саме - побо-
ротися за пост Прези-
дента школи №10.  Бо-
лотувалися у президенти 
діти 8 - 10 класів, і в цьо-
му році претендентів на  
цю посаду було 5: Софія 
Кушнаренко(8-Б), Кате-
рина Михайленко(9-Б), 
Софія Полегай(9-А), Радіон 
Кузьменко(10-Б), Кристи-
на Александрова(10-А). 

Агітаційна кампанія 
кандидатів на посаду Пре-
зидента шкільного само-
врядування розпочалась 
15 вересня . На основі кра-
щих шкільних традицій 
кандидати в президен-
ти розробили програ-
му своїх планів та дій на 
посаді лідера шкільного 

самоврядування. Пере-
двиборча кампанія про-
ходила шляхом як осо-
бистого спілкування 
кандидатів з виборцями, 
так і з використанням та 
розміщенням реклам-
них плакатів про себе, а 
також складання плану 
роботи на період прези-
дентських перегонів. У 
всіх кандидатів були цікаві 
програми з корисними 
пропозиціями для школи. 
Більшість із них звучали 
досить реалістично, щоб 
привести їх в дію, для цьо-
го потрібен лише час і ба-
жання всіх інших. Цікаво 
те, що всі кандидати го-
ворили, що зміни в школі 
треба починати з себе. 
Тому приємний охайний 
зовнішній вигляд, старан-
на підготовка до уроків, 
активність у всіх шкільних 
справах є нормою для цих 

учнів. 
Тиждень перед-

виборної агітації завер-
шився голосуванням. 
Своїм виборчим правом 
змогли скористатися учні 
5-11 класів. У голосуванні 
брали участь 294 учні. 
Після підрахунку голосів, 
згідно з протоколом 
виборчої комісії, за ре-
зультатами голосування 
президентом школи стала  
Александрова Кристина 
учениця 10 – А класу , а її 
заступником Кушнаренко 
Софія учениця 8 – Б класу.

        Ми дякуємо всім 
кандидатам за актив-
ну життєву позицію. 
Сподіваємося, що всі 
вони, ставши членами 
АСУМ, будуть активни-
ми учасниками нових 
шкільних проектів і наше 
шкільне життя стане ще 
цікавішим!Голоси рахують незалежні експерти

Виборчим правом користуються не тільки учні, а і вчителі й 
адміністрація школи



Здравствуй, школа, 
здравствуй, новый учеб-
ный год! Новые знания, но-
вые друзья, новые учителя! 
Быстро пролетели летние 
каникулы, и вот уже ребя-
та стоят на пороге школы с 
новыми силами и стремле-
нием учиться. Первое сен-
тября. Эти слова для всех 
звучат по-разному. На одних  
навевают скуку, а у других 
вызывают радость.  Для пер-
воклассников День знаний 
– по-особому волнителен. 
Когда они идут с огромными 
букетами цветов за своей 
первой учительницей, на их 
лицах множество эмоций: 
радость, страх, удивление. 
Первый учитель, первое до-
машнее задание, первая 
оценка. Не меньше перво-
клашек волнуются выпуск-
ники. Ведь это их последний 
школьный год . А затем ЗНО, 
последний звонок и выпуск-
ной, прощание с нашими 
школьными мамами и папа-
ми, которые все 11 лет дава-
ли знания. 

Несмотря на дождливую 
погоду, празник состоялся  
На линейке, посвященной 

Всемирному дню знаний, 
традиционно выступали 
первоклассники и выпуск-
ники. 

И вот звенит звонок, пер-
вый в этом новом учебном 
году. Колокольчик в руках 
одиннадцатиклассника Гу-
сева Виталия и первокласс-
ницы  Самоздры Элеоноры 
зовет на первый урок.

Вот и пролетели неза-
метно первые два месяца 
учебы, и теперь пришло вре-
мя узнать, что думают наши 
первоклашки о школе, и 
нравится ли им учиться:

Эля Самоздра 1-А :
-Да. Не знаю. Мне нра-

вится в школе, потому что 
здесь интересно. Я очень 
люблю урок математики и 
музыки.

Лиза Демченко 1-Б :
-Нравится в школе. пото-

му что здесь легко! Пока что 
…Любимый урок это бук-
варь и рисование. 

Захар Пинчук 1-А :
-Мне в школе нравится. 

Здесь много места и много 
друзей. Хороший учитель 
ещё. 

Саша Чеченева 1-Б :  

- Мне здесь нравится, по-
тому что школа- это класс!

Александр Кучук 1-А :
-Мне нравится учится в 

школе. У меня здесь много 
друзей и можно посмеять-
ся, а ещё хорошая учитель-
ница. 

Кирилл Левицкий 1-Б : 
-В школе мне нравится  

урок рисования и учитель!
Вика Гудок 1-А :
-.Тут весело и есть хоро-

ший учитель, а ещё у меня 
здесь много друзей. 

Катя Тягай 1-Б : 
-В школе много детей 

и мне нравится с ними гу-
лять.! А ещё я люблю урок 
рисования и букварь!

Кира Коваленко 1-А :
-В школе у меня   много 

друзей и очень интересные 
уроки. 

Слушая наших перво-
классников, еще раз убеж-
даешься в том, что школа 
- это мир открытий, новых 
знаний и друзей.

София Тарануха и Варя Макарова, 
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Події місяця Події місяця
Снова нажали на RECord!

 На XV юбилейный откры-
тый фестиваль детских и мо-
лодёжных СМИ Украины в 
Донбассе «Жми на RECord» 
слетелись 30 команд из семи 
областей Украины. В этом 
году в мероприятии участво-
вали  представители Донец-
кой, Киевской, Полтавской, 
Херсонской, Харьковской, 
Черкасской и Николаевской 
областей.  За победу в раз-
личных номинациях боро-
лись представители теле-
видения, радио, печатных и 
интернет-СМИ. Не исключе-
нием стал и медиацентр Но-

вогродовской ОШ №10 им. 
Тараса Шевченко. Команда 
«Десятки», которую пред-
ставляли Дима Паринцев, 
Лена Зыкина, Света Горди-
енко, Рома Пинчук, Кристи-
на Александрова, Кирилл 
Ткаченко, Артем Ежилов и 
Виталик Гусев со своими на-
ставниками Еленой Пинчук, 
Натальей Ткаченко и Еленой 
Левицкой, приняли участие 
в номинациях  «Радио», 
«Печатные СМИ» и «Телеви-
дение». «Всегда в десятку»  
и «DRAIV TV» впервые взяли  
участие в  фестивале.

В течение трех дней 
участников фестиваля ожи-
дала насыщенная про-
грамма, состоящая из ма-
стер-классов и тренингов от 
ведущих специалистов в ме-
диасфере, , которые прак-
тически не оставили юнко-
рам ни одной свободной 
минуты. Ведь уже с порога 
участников ожидали зада-
ния, а те, кто хотел   полу-
чить фестивальную футбол-

ку, прыгая на одной ноге, 
еще должны были и ско-
роговорку рассказать.  Но 
самым запоминающимся 
стал блицконкурс, который 
проходил непосредственно 
во время проведения «Жми 
на RECord»  Командам было 
нужно создать рекламу фе-
стиваля, кому-то  для теле-
передачи, кому-то для ради-
оэфира или интернет-сайта, 
газетчики же помимо этого 
писали еще и  статью о исто-
рии данного проекта. Кроме 
блиц-конкурсов, жюри так-
же оценивало домашнее 
задание, которое молодые 

журналисты привезли с со-
бой.

Творческий подход, кре-
ативное мышление и бес-
сонные ночи сделали свое 
дело. Команда «Десятки» 
показала  высокие результа-
ты и привезла домой такие 
награды:

• диплом за победу в 
блиц-конкурсе в номинации 
«Радио»,

• диплом за занятое 
третье место в номинации 
«Телевидиние»,

• диплом «Лучший 
дизайн газеты».

Виживе найсильніший!
Увага! Не пропустіть! 

Тільки у цьому випуску 
– секретна інформація з 
вуст очевидців! Скаутсь-
кий табір «UP»: «Збірка 
спогадів»

Увага, друзі, у 2016 році 
стартував освітній про-
ект «Відкривай Україну», 
і наші непосидючі 
медійники, звісно, взяли 
в ньому участь. Протя-
гом року вони виконува-
ли різноманітні завдан-
ня, які приходили їм на 
e-mail, будували власне 
містечко в online форматі, 
яке ви можете перегляну-
ти за посиланням http://
vidkruvai.com.ua/city/
index?id=58,  та розробля-
ли проект медіацентру.

Захист проектів прохо-
див у місті Краматорськ 
3 червня. Наша команда 
захистилася на відмінно 
та спокійно очікувала 
результатів. А він нас 
все ж таки потішив! Наш 
проект посів І місце у 
Донецькій області! За 
перемогу ми отрима-
ли багато подарунків: 
настільні ігри для роз-
витку пам’яті та логіки, 
місце в полуфіналі, який 
проходитиме в Києві 8 
листопада та путівку в 
літній скаутський табір на 
Вінниччині.

Коли організатори 
проекту говорили «літній 
скаутський табір на 
Вінниччині», вони мали 
на увазі маленький табір 
«Казкова Долина», що 
розташовується в селі 
Сосни, Літинського повіту, 
Вінницької область, який 
будуть організовувати 
справжні скаути влітку, 
але враховуючи те, що 
поїхали ми туди 23 серп-
ня, то літо видалось більш 
схожим на осінь.

Наша мандрівка на 
протилежним регіоном 
країни ще з самого по-
чатку була наповнена 
кумедними випадками 
та несподіванками. Ми 
мало не загубилися біля 
вокзалу, потім дорогою 
в табір на трасі зчесали 
колесо, а дехто з нашої 
команди взагалі збирав-

ся виїжджати додому 
наступного дня, тобто 
24 серпня. У таборі ми 
перебували 10 днів, за 
які ми отримали величез-
ну кількість вражень та 
емоцій,  якими хочеться 
поділитися з усією Десят-
кою. 

 «Перша думка, яка 
з’явилась в моїй голові 
була: SOS, поверніть 
мене додому, sos, хочу 
до мами; SOS, вночі я за-
мерзну та помру в цій 
хатинці; SOS, допоможіть; 
SOS, на телефоні відсутня 
мережа; SOS, це кінець!» 
- поділилася своїми вра-
женнями стосовно табору 
«UP» Зикіна Олена. Коли 
ж вона дiзналася, що 
інтерв’ю опублікують  в 
газеті вона «змінила свої 
свідчення»: «Ой! Усі ці 10 
днів були дуже яскраві, 
незабутні, наповненні 
шаленими враженнями! 
Перший спогад про табір 
був не дуже приємним, 
але вже через 2 дні 
мені все сподобалось. 
Я зустріла багато нових 
друзів, познайомилась з 
великою кількістю крутих 
і дружніх людей, навчи-
лася багатьом корисним 
речам.»

«Це був дуже насиче-
ний, суто пластунський 
відпочинок. Я б із за-
доволенням відвідала 
подібний скаутський табір 
ще не один раз, адже 
саме там я завела корисні 
знайомства, нових 

друзів, взагалі дізналась, 
що представляє собою 
організація Пласт, на-
вчилась теоретичних 
навичок (читати азбуку 
Морзе, розуміти мову 
символів і наскельних 
знаків, швидко зводи-
ти намет) та спробува-
ла їх на практиці, бо ці 
здібності можуть знадо-
битися мені в лісі або в 
будь-якому іншому місці 
за надзвичайних обста-
вин»- поділилася Крістіна 
Александрова.

 «Перше моє вражен-
ня від табору було дале-
ко не позитивним. Через 
те, що я не звикла до 
раннього підйому, кож-
ний ранок для мене був 
випробуванням. Кож-
на хвилина нашого часу 
була розписана, інколи 
вільного часу в нас майже 
не було. Але поступово, 
ти все ж таки звикаєш до 
всього, що відбувається 
в таборі. Кожний день 
нові майстер-класи, 
тренінги, теренові ігри. 
Запам’яталась також 
поїздка до Вінниці у ак-
вапарк. Про фонтани 
біля фабрики «Рошен» 
я взагалі можу говори-
ти безперервно. І осо-
бливий відбиток у моїй 
пам’яті залишила остан-
ня ватра, на якій деякі 
навіть плакали. Якщо б 
у мене була можливість 
повернутися туди ще раз, 
я б із задоволенням нею 
скористалася!» - згадала 

Софія Кушнаренко, 8-Б 
клас 

 Я теж хочу поділитися 
своїми враженнями: 
«Цей табір дав нам не-
абиякий досвід, подару-
вав цікаві знайомства та 
веселих друзів, навчив 
правилам виживання. 
Для деяких членів нашої 
команди перебування в 
«UPі» було важким ви-
пробовуванням, яке вони 
змогли з гідністю висто-
яти. Ми ніколи не забу-
демо ті веселі та сумні 
моменти, наші пісеньки, 
що співали в їдальні,  
фразочки та слова типу: 
«збірка», «на півтора», 
«імпрезки», «гурткові», 
«одно- і дволава», «пря-
мо глянь, спочинь», 
«нічна тиша», «бляха», 
«голодранці, геть до 
купи», «Дрона носки….», 
-  особливо інтонацію, з 
якою необхідно їх чита-
ти. У нашій памяті ще на-
довго залишуться: Нічка, 
Дрон, Гра, Птах, Коржик, 
Літо, Бунчужна та Лю-
тий».

Підводячи підсумок, 
мені дуже приємно 
усвідомлювати, що за-
раз наша команда може з 
упевненістю сказати таку 
фразу: «Ооо, ну після 
пластунського табору 
нам вже нічого не страш-
но, поїхали!»

Світлана Гордієнко, спецкор 
газети

        В Святогорске с     
28 сентября по 1 
октября проходил 
XV юбилейный от-
крытый фестиваль 
детских и молодеж-
ных СМИ Украины 
в Донбассе «Жми на 
RECord», в котором 
приняли участие 135 
юнкоров.

Виталий Гусев, 11-Б

Здравствуй школа, или о тех, кому труднее всего!

Наши первоклашки - это 30 озорных мальчишек и 27 вежливых девчонок

Домой только с наградами!


