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Психо-help
Корисні звички для 
успішного навчання 

та самонавчання

Щоб бути 
успішним у навчанні 
та самонавчанні, 
підготуйте себе до цьо-
го, формуючи такі звич-
ки.

- Відповідайте за се-
бе. Відповідальність – 
це усвідомлення того, 
що для досягнення 
успіху ви самі маєте виз-
начити свої пріорите- 
ти, розподілити час і 
ресурси.

- Сконцентруйте-
ся на своїх цінностях і 
принципах . Не дозво-
ляйте друзям і знайо-
мим вказувати, що для 
вас важливо.

- Поставте першо-
чергові речі перши-
ми. Не дозволяйте 
іншим відвертати 
увагу від поставленої 
мети. Визначте час і 
місце своєї найбільшої 
продуктивності. Роз-
ташуйте пріоритети 
відповідно до ступеня 
складності матеріалу.

- Показуйте себе з 
кращого боку.

-Спочатку зрозумійте 
інших , а потім нама-
гайтеся, щоб зрозуміли 
вас.

- Будьте вимогливи-
ми до себе.

Литературный навигатор
«Книга есть кратчайший отчет о пройденном пути че-

ловечества…»  Леонид Леонов

«…в книгах можно найти объяснение всему, если 
знать, где искать…»  Ева Ибботсон

«Книга дает человеку возможность подняться над са-
мим собой»  Андре Моруа

«Оскар и Розовая 
Дама» 

Эрик-Эммануэль 
Шмитт

История про болезнь и 
смерть, про любовь и про 
Бога.Про такую жизнь, ког-
да один день равен деся-
ти годам. Всего 14 писем 
десятилетнего мальчика 
Оскара. Писем к Богу.

 «Нужно каждый день 
смотреть на мир, будто ви-
дишь его впервые».

«Если бы я интересо-
вался, о чем думают вся-
кие болваны, у меня не 
хватило бы времени на 
то, о чем думают умные 
люди».

«Озеро» 
Рэй Брэдбэри    

 Рассказ о чистой дет-
ской любви и дружбе. 
Его нужно воспринимать 
целиком, это рассказ-на-
строение с атмосферой 
беспричинной грусти, что 
посещает нас в погожие 
осенние дни, обнажаю-
щей мечты, чувства, хра-
нящиеся в самых потаен-
ных уголках нашей души.

  «Я собирал в душе об-
рывки воспоминаний, как 
собирают в кучу осенние 
листья, чтобы сжечь их».

«Я сорвался с места. 
Под ногами крутился пе-
сок, ветер подхватывал 
меня и нес. Ну, вы знае-
те, как это бывает: расста-
вишь руки и чувствуешь, 
как за пальцами тянется 
вуаль ветра. Вроде кры-
льев».

   «Машенька» 
Владимир Набоков

      
     Главный герой живет 

в пансионе для русских в 
Берлине. Серая однооб-
разная жизнь, из которой 
у него не хватает воли 
вырваться. И вдруг в его 
жизнь вихрем врывается 
прошлое. Он вспомина-
ет свою первую любовь, 
и эти заново обретенные 
чувства окрашивают его 
мир...

«... как известно, память 
воскрешает все, кроме за-
пахов, и зато ничто так 
полно не воскрешает про-
шлого, как запах, когда-то 
связанный с ним».

«То щемящее чувство 
одиночества, которое 
всегда овладевает нами, 
когда человек, нам доро-
гой, предается мечте, в ко-
торой нам нет места».

Уявіть собі: учні 
сидять за парта-
ми у звичайному 
шкільному кабінеті, 
вчитель вмикає про-
ектор , і раптом... 

«В ефірі — канал 
«ДРАЙВ ТV». У цьому випу-
ску — найцікавіші новини пер-
шого семестру!». А на екрані  
— ведучі-старшокласники. Ті 
самі хлопці та дівчата, яких 
запросто можна побачити на 
перерві або в шкільній їдальні. 
У сюжетах випуску новин 
ми бачимо обличчя своїх 
однокласників або навіть 
себе.  Ще не забороняється 
спробувати себе в якості 
оператора або журналіста, 
монтажера або ведучого.
Погодьтеся, в таку школу 
хочеться не просто йти що-
ранку, а бігти з усіх ніг!

   Вже декілька років 
в Новогродівській загаль-
но-
освітній школі I-III ступенів 
функціонує шкільне 
радіо, шкільна газета, 
але хотілося не тільки 
розповідати в ефірах і пи-
сати в газеті про шкільні 
події, але й показувати 
все це по телевізору. Ідея 
створити телебачення ви-
никла вже давно. І ми вже 
маємо досвід у зйомках 
відеороликів, репортажів 
і навіть документально-
го фільму, який  створили 
до 15-річчя встановлення 
пам’ятника  Т.Г .Шевченку 
у нашому місті, але все це 
ми знімали за допомогою 
звичайного фотоапарата  
або мобільного телефону. 
І вже у вересні цього року, 
коли група радійщиків по-

бувала на фестивалі «Жми 
на RECord!» і привезла 
із собою нагороди абсо-
лютних переможців, ми 
зрозуміли, що хочеться іти 
далі, тим паче, що деякі 
основні знання про роботу 
телебачення ми отримали 
на майстер-класах, які із 
задоволенням відвідували 
кожного року на фестивалі. 
І нам пішли назустріч! 
Нашу ідею підтримала 
адміністрація школи. 
Вийшли з пропозицією про 
оснащення телестудії на 
начальника відділу освіти 
Кухтіну Р.М. та міського 
голову Білецьку Л.М.. 
Рішення про виділення 
коштів із міського бюд-
жету для придбання нам 
обладнання прийняв де-
путатський корпус міста. 
Ми, діти, щиро подякуємо 
всім, хто допоміг нам 
реалізувати мрію. Те-
пер ми створюємо свої 
ефіри на професійному 
обладнанні і транслюємо 
їх на великому телевізорі, 
який розміщений у 
холі школи. Вже в ефірі 
перші наші програми 
«Ревізорро», «Шкільні 
події», «До нас завітав 
Святий Миколай». На 
пропозицію адміністрації 
міста був відзнятий 

В ефірі — канал «ДРАЙВ ТV»

Студія шкільного телебачення 
«Драйв TV»

відеоролик-привітання 
з Днем місцевого само-
врядування мешканцям 
міста-побратима Ка-
луш Івано-Франківської 
області. Всі наші роботи 
розміщено на ютуб -каналі 
«Драйв TV Новогродівка». 
Підписуйтесь на наш канал 
і ви побачите там багато 
цікавого! Ну а всіх бажа-
ючих, хто хоче спробува-
ти себе у ролі оператора, 
режисера,   монтажника, 
кореспондента, ведучо-
го, запрошуємо до нас у         
команду!

    
   Дорогі мої учні, колеги, батьки!

  Щиро вітаю Вас з Новим роком та Різдвом 
Христовим!
  Бажаю у новому 2017 році творчої насна-
ги і завзяття в роботі, миру і благополуччя 
в родинах, здоров’я, оптимізму, мудрості у 
житті, віри, надії і любові в серці! 
  Нехай святкові дзвони Нового року озвуть-
ся у ваших серцях радістю, благодаттю, ве-
ликою надією на краще майбутнє, а Різдвяна 
зірка принесе у ваші домівки щастя, радість 
та тепло.

З повагою та любов’ю 
директор  школи Самозда Л.Ф.
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4 декабря Православ-
ная Церковь праздну-
ет Введение во храм 
Пресвятой Богороди-
цы. 

   По сохраненным Пре-
данием рассказам роди-
тели Девы Марии, пра-
ведные Иоаким и Анна, 
молясь о разрешении не-
плодства, дали обет: если 
родится дитя, посвятить 
его на служение Богу. Ког-
да Пресвятой Деве испол-
нилось три года, святые 
родители решили выпол-
нить свое обещание. Со-
брав родственников и зна-
комых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, 
с пением священных пес-
ней, с зажженными све-
чами в руках привели ее 
в Иерусалимский храм. 
Там встретил отроковицу 
первосвященник со мно-
жеством священников. 
В храм вела лестница в 
пятнадцать высоких сту-
пеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы 
Сама взойти по этой лест-
нице. Но как только Ее 
поставили на первую сту-
пень, укрепляемая силой 
Божией, Она быстро пре-
одолела остальные ступе-
ни и взошла на верхнюю. 
Затем первосвященник, 
по внушению свыше, ввел 
Пресвятую Деву в Святое 
святых, куда из всех людей 
только раз в году входил 
первосвященник с очи-
стительной жертвенной 

кровью. Все присутство-
вавшие в храме дивились 
необыкновенному собы-
тию. Праведные Иоаким 
и Анна, вручив Дитя воле 
Отца Небесного, возврати-
лись домой. Преблагосло-
венная Мария осталась в 
помещении для девствен-
ниц, находившемся при 
храме. Вокруг храма, по 
свидетельству Священ-
ного Писания и историка 
Иосифа Флавия, имелось 
много жилых помещений, 
в которых пребывали по-

священные на служение 
Богу. 

Глубокой тайной по-
крыта земная жизнь Пре-
святой Богородицы от мла-
денчества до вознесения 
на небо. Сокровенна была 
и Ее жизнь в Иерусалим-
ском храме. «Если бы кто 
спросил меня, – говорил 
блаженный Иероним,– как 
проводила время юности 
Пресвятая Дева,  я ответил 
бы: то известно Самому 
Богу и Архангелу Гаврии-
лу, неотступному храните-

лю Ее». Но в Церковном 
предании сохранились 
сведения, что во время 
пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском 
храме она воспитывалась 
в обществе благочести-
вых дев, прилежно чита-
ла Священное Писание, 
занималась рукоделием, 
постоянно молилась и воз-
растала в любви к Богу. В 
воспоминание Введения 
Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимский храм 
Святая Церковь с древних 
времен установила тор-
жественное празднество. 
Указания на совершение 
праздника в первые века 
христианства находятся в 
преданиях палестинских 
христиан, где говорится 
о том, что святая царица 
Елена построила храм в 
честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
В IV веке упоминание об 
этом празднике есть у свя-
тителя Григория Нисского. 
В VIII веке проповеди в 
день Введения произноси-
ли святители Герман и Та-
расий, Константинополь-
ские патриархи. Праздник 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы – пред-
возвестие благоволения 
Божия к человеческому 
роду, проповедь спасения, 
обетование Христова при-
шествия. 

           Введение во храм Пресвятой Богородицы.
               

Информацией поделилась 
Починок Катерина

Нынешнее поколение школьников, по всей вероят-
ности, не помнит те времена, когда школа радовалась 
первым компьютерам, которых на всё учебное заведе-
ние насчитывались единицы, и поэтому попасть в клас-
сы, где они находились, случалось далеко не часто. О 
демонстрационных экранах и проекторах и вовсе гово-
рить не стоило.

Сегодня такая возможность есть практически у всех 
учащихся одновременно. И наша школа – не исключе-
ние. Подтверждение тому – новая партия компьютеров 
и компьютерной техники, которая поступила в школу в 
начале декабря. Но примечательным здесь есть не сам 
факт успешной компьютеризации общеобразователь-
ных заведений, а то, что сегодня городские власти чув-
ствуют свою ответственность за создание комфортных 
условий для оптимального постижения знаний нашими 
детьми и улучшения общеобразовательного процесса 
в школах. Очень важно понимание того, что без совре-
менной техники и современных технологий, которые 
позволяют применить компьютер и Интернет, сегодня 
это, скажем без преувеличения, невозможно.

Все учителя, которые установили в своих классах 
компьютеры и проекторы, единодушны в мнении: но-
вая техника позволит значительно улучшить качество и 
эффективность преподавания, повысит активность по-
знавательной деятельности ребят.

Долгожданные подарки
14.12.16 техническая база нашей родной «Десятки» была пополнена новой компьютерной 
техникой. С городского бюджета были выделены средства для приобретения столь необхо-
димого оборудования: 8 компьютеров, 4 проектора, телевизор, ноутбук, принтер.

не говорити – завдяки про-
ектору і комп’ютеру вона, 
я впевнена, може бути до-
ведена до максимального 
рівня. Раніше про це тільки 
мріяли, а тепер ця мрія 
стала реальністю».
Паршина О.А., вчитель англ. мови

«Я намагаюся працю-
вати так, щоб кожен урок 
був цікавим,незвичним, 
яскравим, науковим, а 
головне – ефективним і 
результативним. Досяг-
ти поставленої мети мені 
дуже допомагає засто-
сування інформаційних 
освітніх ресурсів, а саме 
комп’ютер і проектор»

Коваленко Л.А., кл. керівник 1 – Б  
 «З комп’ютером на 

уроці цікаво. Ми не про-
сто  читаємо, а виконуємо 
мовні завдання з Мовкою 
і Суржиком. А задачі і при-
клади розв’язуємо з Со-
нечком і Равликом. Маши-
на нізащо не поїде, якщо я 
не розв’яжу приклад пра-
вильно».

Учні 1 – Б   класу 
«Кожної п’ятниці з 

нетерпінням чекали 
виховної години, вже 

звикли до шкільних 
радіоефірів, а тепер ще 
більше чекати будемо. 
Адже можна буде не 
тільки слухати про щось 
нове і цікаве, а й побачи-
ти на власні очі. І не треба 
проситись у кабінет, де є 
комп’ютер і проектор, те-
пер у нас є своя техніка!»

Поліна Ткач, організатор 6-А 
«Використання мульти-

медійного проектора і 
комп’ютера дозволяє 
зробити уроки більш 
цікавими, мобільними. 
А також відіграє важ-
ливу роль у розвитку 
спостережливості, ува-
ги, мовлення, мислен-
ня, покращує сприйняття 
матеріалу учнями».

Розчепиій Л.И., кл. керівник 4 – А  
        «Ми працюємо у 

школі, у якій директор та 
вчителі дбають про своє 
майбутнє  - наших дітей. 
Коли ми чуємо від них 
такі слова: «Наша школа  
-   найкраща!», то можна 
зробити висновок, що об-
рана інновація є успішною 
у навчанні наших дітей».
Шаргородська С.І., кл. керівник 2-А 

«Давно хотелось, что-
бы в кабинете английского 
языка была техника, ко-
торая бы позволила нам, 
учащимся, больше упраж-
няться в произношении. 
А таких возможностей, 
уверены, появится боль-
ше с применением видео 
уроков. И для учителя  хоть 
небольшая, но всё же раз-
грузка».

Дарина Хомазюк, 11-А
«Спасибо школе за но-

вые компьютеры и проек-
торы. Мы даже чувствуем 

гордость за такое внима-
ние к нам. Это настоящий 
подарок в Николаевские 
и предрождественские 
дни!»

Женя Скляров, 6-А
«Успішність навчання 

іноземних мов сьогодні 
залежить від ступеня 
автентичності  цього про-
цесу. І якщо на допомо-
гу підручнику приходить 
відео, ефективність його 
значно підвищується. Про 
позитивний результат 
системності взагалі можна 

Наше мнение:

Нужен добрый совет?
Когда до праздников 

остается меньше двух не-
дель, очень сложно за-
ставить себя учиться в 
полную силу. Хочется есть 
мандарины и ни о чем не 
думать.

Но впереди у многих 
важные контрольные. Раз-
берёмся, как сосредото-
читься на учёбе и хорошо 
закрыть полугодие.

1. Составь календарь 
с планом. Подробно рас-

пиши, чем и в какой день 
следует заняться — это по-
может сконцентрировать-
ся на важном.

2. Не переусердствуй с 
занятиями. Делай частые 
пятиминутные перерывы: 
хорошо действует корот-
кая прогулка или зарядка.

3. Определись с при-
оритетами. Не стоит над-
рываться, если понима-
ешь, что тебе достаточно 
девятки по определенно-
му предмету. Сконцентри-
руйся на самых важных 
контрольных, чтобы пора-
ботать по максимуму. 

4. Договорись с роди-
телями о награде. Чтобы 
замотивировать себя до-
полнительно, заключи с 
родителями пари. Напри-
мер: если я напишу эту 
контрольную на «десять», 
схожу на каникулах на ка-
ток пять раз.

5. Ешь побольше фрук-
тов и овощей. Для продук-
тивной работы организму 
необходимы витамины.

Советовал Паринцев Дмитрий
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Новий рубіж класної держави 10-А класу «Єдність»
Цього року ми,члени 
класної держа-
ви ‘‘Єдність‘‘, 
вирішили взяти 
участь у створенні 
г р о м а д с ь к о ї 
о р г а н і з а ц і ї 
« М о л о д і ж н а 
ліга майбутніх 
поліцейських» на базі 
м. Новогродівки, яким 
керує Селидівський 
відділ міліції.

 Роботу розпочали з 
кінця вересня,  але за цей  
час ми вже встигли зроби-
ти чимало.

Вперше виступили з 
вітаннями до захисників 
України 14 жовтня. 
Ми здивували їх драй-
вовим танцем та де-
кламуванням віршів. 

 А  вже 27 жов-
тня 2016 року гро-
мадська організація 
«Молодіжна ліга 
майбутніх поліцейських» 
м.Новогродівки без-
посередньо відвідала 
С е л и д і в с ь к и й 
поліцейський відділок. 
Керівники поліції провели 
для нас цікаву екскурсію. 
Ми дізналися про роботу 
цього закладу, прослуха-
ли лекцію «Поведінка в 
школі та у громадських 
місцях» В свою чергу й 
самі розповіли чотири-
класникам про   безпе-
ку пішоходів на дорозі. 

Юнацтво нашої класної 
держави підтримало 

Всесвітній день 
української мови - день  
вшанування пам’яті Пре-
подобного Нестора-
Літописця, послідовника 
творців слов’янської 
писемності Кирила і 
Мефодія: разом з усіма 
написали радіодиктант 
на тему «Україна на зламі 
тисячоліття»  і виготови-
ли тематичні стіннівки. 

Провели до 
Міжнародного дня 
відмови від паління у 
школі радіолінійку з гас-
лом: «Стоп підлітковому 
палінню!» та акцію  «СТОП 
тютюнопалінню!», під 
час якої пройшли  містом 
з плакатами та гаслами : 
«Ми молоде покоління! 
Ми проти паління!», «Не 
ламай життя – зламай ци-
гарку!». Під час  акції учні 
звернулися до   місцевих 
жителів з актуальним пи-
танням: «Чи підтримуєте 
Ви молоде покоління? 
Яке Ваше ставлення до 
тютюнопаління?», бо 
паління стало серйоз-
ною соціальною пробле-
мою, яка щороку забирає 
тисячі життів людей по всіх 
країнах світу.  Члени нашої 
організації розклеїли 
інформаційні листівки з 
закликами: «Не руйнуй-
те своє життя! Скажіть 
СТОП палінню!» та роз-
дали відповідні букле-
ти. Приємно, що місцеві 
жителі підтримали нашу 
акцію: хтось ламав цигар-
ку та кидав її у скриньку, 

натомість отримував ко-
льорову стрічку в знак 
згоди з молоддю. Інші 
ділилися з нами своїми 
життєвими історіями про 
свої шкідливі звички  і про 
те, як важко відмовитися 
від них. Справжнім при-
кладом для нас став 
чоловік, який перестав 
палити майже 35 років 
потому! Він звернувся до 
молоді з проханням: «Не 
починайте палити, бо тю-
тюн - це наркотик, і не 
такий уже слабенький!».

25 листопада  лігівці 
провели тренінгове занят-
тя «Способи управлінням 
гнівом», метою якого було 
навчити дітей опанову-
вати  негативні емоції за 
допомогою малювання 
або розфарбовування 
Мандали. Заняття про-
вела психолог школи Пе-
дик Тетяна Анатоліївна.

Нещодавно, 06.12.16,  
привітали воїнів Зброй-
них сил України зі святом 
своїм запальним тан-
ком, піснею та віршами. 

15 грудня прикрасили 
фойє школи стіннівками 
«Святий Миколай», «З Но-
вим роком та Різдвом Хри-
стовим», а 16 грудня поздо-
ровимо школу виставою 
«Подарунки від Миколая».

Але на цьому наша ро-
бота не закінчується! Ми 
маємо багато ідей щодо 
розвитку нашої спільної 
громадської організації.

Життя Новогродівської 
молодіжної ліги майбутніх 
поліцейських тільки роз-
почато, і, як кажуть у 
кіно, продовження буде...

                 Члени молодіжної 
організації «Ліга майбутніх 

поліцейських» м.Новогродівки
Лавріщева Наталія, 

Фіногенова Катерина

Школьный курьер

  З 24 по 27 листо-
пада 2016 року у 
м.Святогірську на базі 
обласного дитячо-
молодіжного сана-
то р н о - озд о р о в ч о г о 
комплексу“Перлина 
Донеччини” відбулася  
IX Всеукраїнська 
історико-краєзнавча 
конференція учнівської 
м о л о д і ” П і в д е н н о -
Східна Україна зі 
стародавності в XXI 
століття”. 

У конференції взяли 
участь 36 делегацій із 7 
областей України та юні 
краєзнавці 10 районів і 
міст Донецької області. 
Відкриваючи урочисту 
частину конференції, 
Оксенчук Надія, ди-
ректор департаменту 
освіти і науки Донецької 
облдержадміністраці ї , 
відзначила згуртованість 
юних краєзнавців, які 
з’їхалися до Донеччи-
ни. Вона зазначила, що 
«краєзнавство – унікальна 
дисципліна, яка поєднує 
багато складових і 
передбачає духовне, есте-
тичне, патріотичне вихо-
вання. Саме у краєзнавстві 
локалізується інтерес до 
історії Батьківщини, і ми 
повинні допомогти на-
шим вихованцям не лише 
освоїти історію, але й дати 
можливість проявитися тут 
науково – дослідницькому 
початку.» До юних 
дослідників зі словами 
побажання звернулися 

Титаренко Дмитро, про-
фесор кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 
Донецького юридичного 
інституту, Луняк Євген, 
доктор історичних наук, 
професор НДУ ім.Гоголя,  
Одерій Олексій, доктор 
юридичних наук Донець-
кого юридичного інституту 
МВС  України. З Титарен-
ко Дмитром, відомим 
краєзнавцем Донеччини, 
юним науковцям вдалося 
не тільки познайомитися, 
але й поспілкуватись.  
 Конференція складала-
ся з 6 секцій. Учні нашої 
школи представляли свої 
науково-дослідницькі ро-
боти в розділі  “Історія 
Південно-Східної України у 
XX на початку XXI  ст. ” Гусєв 
Віталій,учень 10-Б кла-
су, виступив з доповіддю 
“Маріупольський Бабин 
Яр”, Гордієнко Світлана, 
учениця 10-А класу, пред-
ставила роботу  ”Рух опо-
ру у Західному Донбасі”,  
Фіногенова Катери-
на, учениця 10-А класу, 

підготувала доповідь  
“Донеччина у житті 
П.Григоренка”.

Т а л а н о в и т и х 
дослідників готували 
наукові керівники Кухлєв 
Антон Сергійович, аспірант 
Донецького Національного 
університету, та Калоша 
Таїсія Василівна, вчитель 
історії та права.

Пізнавальною части-
ною стала екскурсія до 
Святогірської лаври, учас-
ники побачили Покровсь-
ку церкву із дзвіницею і 
годинником, музика якого 
мелодійно ллється навкру-
ги. Чарівні краєвиди свя-
тих міст справили великі 
враження на учасників 
конференції.

За підсумками 
конференції учасни-
ки отримали дипло-
ми та збірники, в яких 
надруковані роботи наших 
юних краєзнавців.

Гусєв Віталій поділився 
своїми враженнями: «Ця 
конференція - школа ду-
ховного і інтелектуального 

розвитку. Вона допомог-
ла мені дослідити теорії 
різних періодів історії 
України, зрозуміти дум-
ки інших учасників із ба-
гатьох куточків нашої 
Батьківщини, підтвердити 
деякі особисті переко-
нання. Високий рівень 
організації, казкова по-
года, нові друзі та гарний 
настрій створили найкращі 
умови для проведення 
цього заходу». Гордієнко 
Світлана додала: «Я от-
римала багато вражень 
від екскурсії, від нових 
знайомств та від само-
го перебування  у творчій 
атмосфері. Під час закрит-
тя конференції,на якій ми 
дуже вдало захистили свої 
роботи, нас нагородили 
дипломами та збірками, 
де вміщено наші робо-
ти. Було дуже приємно 
усвідомлювати те, що у 
мене вже є перша тиражна 
друкована робота!»

Почуття гордості за 
свою малу батьківщину, 
відповідальність і пам’ять 
про своє коріння властиві 
кожній людині, де б вона 
не опинилася після народ-
ження, куди б її не закину-
ла доля. Сподіваємося, що 
історія свого села чи міста, 
пам’ять про його минуле– 
це людські цінності, що 
завжди будуть в пріоритеті 
у молодого покоління.

Наші шкільні науковці на конференції у м. Святогірську 

День Збройних Сил України 
     День Збройних Сил 
України - це всенарод-
не свято захисників 
рідної землі, які сто-
ять на варті держав-
ного суверенітету, 
недоторканності і 
цілісності України. 
Проведення заходів 
до Дня Збройних Сил 
є традиційними для 
нашої школи. 

       В актовій залі  
відбулося спортивно-
патріотичне змагання, 

присвячене цьому святу. У 
заході  брали участь коман-
ди «Міцні хлопці»(10-А 
клас) ,  «БЕМС» (10-Бклас) 
та «Козаки» (11-А клас). 
Конкурсна програма скла-
далася з трьох блоків: 
фізична підготовка, 
інтелектуальний блок, 
кухня. Високий рівень 
фізичної підготовки про-
демонструвала команда 
11-А класу: Педик Вла-
дислав підтягнувся на 
перекладині 13 разів, 
а віджався в упорі ле-

жачи 38 разів. Власов 
Владислав підняв гирю 
15 разів, а у конкурсі 
«Армреслінг» переміг 
Крищук Олександр. «Міцні 
хлопці» проявили себе в 
інтелектуальному блоці. 
Команда 10-Б була най-
кращою у  змаганні з го-
тування: чистка картоплі, 
приготування апельси-
нового фрешу. Окрасою 
заходу було виконання 
патріотичних  пісень учас-
никами кожної команди, 
яке  супроводжувалося 

яскравими презентаціями. 
Під час змагання   перемо-
гу отримала команда «Ко-
заки», друге місце посіли 
«Міцні хлопці», третє- 
«БЕМС». Ведучі Катери-
на Леонова і Кориткіна 
Сніжана привітали всіх 
присутніх  зі святом та 
побажали, щоб у наших 
домівках був завжди мир, 
а військовослужбовці по-
верталися додому живими 
і здоровими. 

Міністерство національно-
патріотичного виховання

Гусев Виталий, 10-Б
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В истории есть со-
бытия, о которых 
трудно говорить и 
писать, не сбиваясь 
на патетику и заез-
женные штампы. 

Трагедия требует пафо-
са, от этого никуда не де-
нешься. Три голодомора в 
Украине — действительно 
«трагические страницы 
истории нашего народа». 
И действительно «страш-
ное преступление сталин-
ского режима». Прошло 
восемьдесят три года со 
времени начала второго 
по счету и самого мас-
штабного по разрушитель-
ным последствиям голо-
домора 1932—33 годов. 
Число его жертв по самым 
скромным подсчетам со-
ставляет 4— 4,5 миллиона 
человек, называют и циф-
ру 7 миллионов, но и она 
не является предельной. 

Жертвы требуют памяти. 
События — беспристраст-
ного научного подхода и 
трезвой оценки. По мне-
нию доктора исторических 
наук Юрия Шаповала не-
дискусионным является 
тезис о том, что причиной 
всех трех голодоморов 
была целенаправленная 
тотальная конфискация 
зерна у населения, санк-
ционированная советским 
правительством. 

В 1921 году реализа-
ция соответствующей ди-
рективы ЦК, совпав с не-
бывалой засухой на юге 
Украины, привела, в част-
ности, к смерти 70% но-
ворожденных. Голодомор 
начала 20-х отличался тем, 
что украинские крестьяне 
еще оказывали достаточ-
но серьезное сопротив-
ление власти; среди них 
то и дело вспыхивало по-
встанческое движение. 

Тогда и были разработаны 
основные методы борьбы 
с «куркулями»: использо-
вание «круговой поруки», 
взятие «заложников», а 
также институт так назы-
ваемых «ответчиков», по 
одному человеку от трид-
цати домов, которого рас-
стреливали в случае чьего-
то неповиновения. Голод 
тех лет советская власть 
не замалчивала полно-
стью — другое дело, что 
значительно преумень-
шались его масштабы и 
радикально искажались 
причины: наряду с засу-
хой ответственными за 
голод провозглашали тех 
же «куркулей», якобы пря-
тавших хлеб от односель-
чан и даже от собственных 
семей. 

Сегодня ведётся ши-
рокая просветительская 
работа, создание теле- и 
кинофильмов о голо-

доморе, издание книг с 
последующим направ-
лением их в школьные би-
блиотеки… В нашей шко-
ле неделю памяти жертв 
голодоморов открыл ин-
формационный флешмоб 
«Ми пам’ятаємо», под-
готовленный ученически-
ми коллективами 8-ых 
классов, продолжили ра-
диоэфиры дикторы 5, 6, 7 
классов. Ученики старшей 
школы создали плакаты, 
в которых отразили тра-
гедию и боль нашего на-
рода. Мы, молодое поко-
ление, должны как можно 
больше знать о голодомо-
рах в Украине. В истории 
есть события, о которых 
трудно говорить, не сбива-
ясь на патетику и заезжен-
ные штампы. Но попытать-
ся, наверное, стоит.

Голодоморы в Украине -                                  страшные страницы истории 

Пам’ять не стерти роками!
Багатовікова історія 
українського народу 
пересипана голодними 
лихоліттями. Голодо-
мор 1932-1933 років – 
одна з найстрашніших 
сторінок минулого 
України.

 Історію неможли-
во повернути назад, але 
необхідно розповісти про 
неї всю правду. Далекий 
1932 рік. На багатьох чор-
ноземах України вмирали 
люди. Уже в листопаді не 
було чого їсти. Великий, 
страшний, невблаганний 
голод пішов степами. Пе-
ред ним дверей не зачини-
ти, не зупинити ні плачем 
дітей, ні тужінням матерів. 
Він уповзав у хати, насе-
ляючи їх мерцями. Двері 
настіж. Мертво. Люди не 
плакали, умирали мовчки. 
Хто лічив їх тоді? Скільки 
їх зникло? Надто багато 
безіменних могил зали-
шено в Україні після тієї 
трагедії. Їм – неоплаканим 
і невідспіваним, їм – похо-
ваним без труни і молит-
ви, позбавленим могили й 
шани, була присвячена ви-

ховна година, яку провели 
учні 9-Б класу. 

Ведучі, Головко Лілія та 
Трубіна Марія, звернули-
ся до однолітків з такими 
словами: «Кожного року у 
листопаді ми вшановуємо 
пам’ять жертв Голодомору 
1932-1933рр. Ми маємо 
ще й ще раз говорити про 
цю страхітливу трагедію, 
щоб слова глибокої скор-
боти не лише дійшли до 
свідомості кожного з нас, 
а й увійшли в наші серця».

Розповіді ведучих про 

спогади очевидців тих жах-
ливих подій далеких 30-х 
років ХХ століття про те, як 
тихо вмирали села, блага-
ючи хліба, як виснажені, 
напівголодні жінки пекли 
перепічки, замішані на 
тирсі і товчених жолудях, 
а особливо «Закон п’яти 
колосків» вразили учнів: 
в уяві кожного постали 
жахливі картини знущан-
ня над українцями, опухлі 
і змучені від голоду діти і 
дорослі. У багатьох просто 
з’являлись сльози на очах -  

і це не дивно, бо такі факти 
не могли не вразити навіть 
найхолодніше серце.

 Ця виховна година 
запам’ятається усім за-
вдяки тим емоціям суму, 
жалю і співпереживання, 
які відчувалися у кожно-
му слові чи русі ведучих та 
однолітків. 

Пом’янімо мільйоннії 
жертви,

Які голодом винищив 
кат.

В тридцять третьому 
році, що вмерли

І лишились лежать коло 
хат.

Після цих зворушливих 
слів ведуча Трубіна Марія 
закликала всіх присутніх 
вшанувати жертв голодо-
мору хвилиною мовчання.

У цей день наш клас 
став храмом пам’яті тим, 
хто був невинно замуче-
ний, знищений, пішов у не-
буття. Хай подібне не по-
вториться ніколи. Пам’ять 
про Голодомор має бути 
вічною, як реквієм, як пе-
ресторога всім, хто живе 
на землі.

 

Інформацією поділилася  
Дузь Анастасія

19 грудня – день 
пам’яті найбільше шано-
ваного святого на землі, 
Миколая Чудотворця. Це 
свято є першим у низці 
новорічних свят. Як же че-
кають його діти! Бо у ніч з 
18 на 19 грудня саме він 
кладе під подушку або у 
чобіток слухняній малечі 
подарунки, а за непослух 
карає ризочкою.  Саме 
тому дітлахи по всьому 
світові   ще з жовтня  по-
чинають ретельніше дба-
ти про свою поведінку, 
старанніше допома-
гати дорослим, адже 
вони вірять , що святий 
спостерігає за їх діями у 
вікно. Діти, що освоїли на-
вички письма, пишуть Чу-
дотворцю листи зі своїми 
побажаннями  і  моляться 
Господу, дякуючи за тако-
го заступника та просячи у 
нього  передусім здоров’я 
своїм близьким. Миколай 
приязний і до дорослих. 
Хто, як не він, розтоплює 
в серцях кригу байдужості, 
дарує нам шанс змінити 
своє ставлення до ближ-
нього, тим самим очистити 
свою душу від зла. Святи-
тель може навіть виконати 
бажання, але  воно повин-
но бути спрямоване на до-
помогу іншим і бажано не 
матеріальним.

  Батьки Святого Ми-
колая, який народився 
у грецькому місті Патри 
близько 270 р. н. е., звісно, 
не сподівалися, що з їхньої 
єдиної дитини виросте 
найвідоміший благодійник 
християнства. Ставши 
єпископом у м. Міри, був 
добрим і щедрим упра-
вителем своєї Церкви. 
Згідно з переказом, Ми-
колай особисто подався 
до імператора Костянтина 
просити помилування для 
трьох юнаків, засуджених 
на смерть. Під час чергової 
епідемії допомагав хво-
рим, незважаючи на ризик 
для свого здоров’я. Своїм 
милосердям заслужив ви-
нагороду в Бога — благо-
дать творіння чудес. Після 
смерті його було визнано 
святим, а мощі 1087 р. 

перенесено у м. Барі, що 
в Італії. Тож з того часу 19 
грудня  ми згадуємо Чудот-
ворця.

 З житія святого ми з 
вами знаємо, що він є уо-
собленням щедрості та ми-
лосердя. Протягом усього 
життя Миколай ніс той во-
гонь у  своєму серці – до-
помагав людям, які мали 
в цьому потребу. Христи-
яни бережуть пам’ять про 
Святого Миколая, який був 
істинним послідовником 
Ісуса Христа. Він на влас-
ному прикладі показував, 
що треба робити добро 
повсякчасно.  

Люди в молитвах звер-
таються до нього май-
же щодня. Адже він є 
заступником  мало не 
в усіх потребах: покро-
вителем дітей, дівчат, 
незаміжніх, наречених, 

самотніх жінок, рибалок, 
мореплавців, пекарів, 
кондитерів, бондарів, 
мельників, ув’язнених, 
нотаріусів, паломників 
тощо.  Священство 
зазначає, що для християн 
Миколай є уособленням 
добра, підтвердженням 
того, що звичайна люди-
на може і повинна робити 
добро. Звичайно, добро 
потрібно робити не тільки 
цього дня, а й цілий рік. 

Саме цими простими 
істинами милосердя ке-
руються учні нашої шко-
ли у своїх справах, діти 
прагнуть  бути корисними 
для оточуючих. Школярі  
зі своїми сім’ями  нама-
гаються бути небайду-
жими до потреб інших і 
від щирого серця беруть 
участь у благодійних за-
ходах, що проходять  у 

нашому навчальному 
закладі. Ініціаторами та 
організаторами таких  
акцій виступають члени 
учнівського самовряду-
вання. В школі вже є свої 
традиції: восени «Солод-
кий ярмарок», у грудні 
«Чарівний чобіток Святого 
Миколая», весною прово-
дять акцію « Пасхальний 
кошик». Таким чином, 
за рік юним  волонтерам 
вдається  надати допо-
могу  багатьом родинам 
у нашому місті. Нещодав-
но АСУМівці відгукнулись  
допомогти міжнародній 
організації        « Черво-
ний Хрест». Діти не тільки 
купили марки, кошти від 
продажу яких підуть на 
доброчинність, а й  допо-
могли представникам фон-
ду зібрати в школі солодкі 
гостинці для мешканців 
інтернату с. Камишівка. 
Морозними вечорами 
підопічні  цього закладу 
зможуть насолоджува-
тись смачним варенням, 
яке для них підготували  
наші школярі. Діти з 
обережністю загортали  
скляночки, сподіваючись 
передати з ними не тільки 
смак фруктів, а й теплоту 
юних сердець.  

О р г а н і з о в у ю ч и 
благодійні заходи,  діти 
керуються гаслом: « Роби 
добро – воно добром 
озветься». Адже вони 
розуміють, що людина 
має бути відкрита для до-
брих справ, має чути тих, 
хто потребує любові, до-
помоги.  Школярі вже 
засвоїли, що за турботу до 
ближнього  не треба чека-
ти  подяки та шанування, 
треба просто жити, допо-
магаючи іншим, наскільки 
в тебе вистачає сил та 
можливостей, дотриму-
ючись заповіді Господа: 
« Якщо ви хочете, щоб до 
вас ставилися по-доброму, 
то самі  чиніть так само по 
відношенню до інших».

Роби добро - воно добром озветься

Викладач християнської етики 
Педик Т.А.


