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Історичне свічадо

Одним із 
найстрашніших періодів 
життя українського наро-
ду був  Голодомор. Цей 
геноцид українського на-
роду був організований 
керівництвом ВКП(б) та 
урядом СРСР 1932—1933 
років, шляхом створен-
ня штучного масово-
го голоду, що призвів 
до багатомільйонних 
людських втрат у містах 
та селах України, Кубані 
та Поволжя. Ці страшні 
події були розраховані на 

фізичне знищення части-
ни українських селян  та 
придушення українського 
національно-визвольного 
руху.

Наслідками дер-
жавотворчих процесів 
Української Центральної 
Ради став прийнятий 
22 січня 1918 року IV 
Універсал, який прого-
лошував незалежність 
Української Народної 
Республіки. Проте, 
більшовицька влада не 
хотіла просто так віддавати 
свого “молодшого брата”. 
Інша подія, яка на довгі 
роки стала символом 
боротьби українського 
народу за свободу і 
незалежність, має на-
зву Бій під Крутами. Саме 
там 29 січня 1918 року 
відбувся цей нерівний бій. 
Їх було триста – студен-
ти та гімназисти. Проти 
них були тисячі – солдати, 
фронтовики та матроси 
більшовицької армії. Бій 
під Крутами на декілька 
днів віддалив захоплення 

Києва. Втрати сягали до 
250 юнаків: одна рота (до 
30 людей) студентів і 10 
старшин. Бойовий наказ 
наша молодь виконала, усі 
зусилля, спроби та жертви 
були виправдані.

Нарешті, 16 лип-
ня 1990р. Верховна 
Рада України прийняла 
«Декларацію про держав-
ний суверенітет України», 
в якій проголосила «дер-
жавний суверенітет 
України як верховенство, 
самостійність, повно-
ту і неподільність вла-
ди Республіки в межах її 
території та незалежність і 
рівноправність у зовнішніх 
відносинах». А про-
голошення державної 
незалежності України 24 
серпня 1991 року ста-
ло своєрідною точкою 
відліку нового етапу історії 
України.

Підростає нове 
покоління. Яким воно 
буде? Це залежить від того 
підґрунтя, яке має наша 
свідомість, бо неможливо 
стати справжнім патріотом 
людині, в серці якої немає 
любові до рідної країни.

Саме з цією метою 
в нашій школі цікаво та 
змістовно проходять за-

ходи, спрямовані на 
патріотичне вихован-
ня. Учні беруть участь 
у міських, обласних і 
Всеукраїнських святах та 
урочистостях. Щорічна 
акція, приурочена Дню 
Соборності України, яка 
традиційно проходить 
22 січня на території всієї 
країни, не лишилася поза 
увагою «Ліги майбутніх 
поліцейських» (10-А клас). 
Вишикувавшись у Будинку 
дитячої творчості в «живий 
ланцюг», діти та дорослі, 
тримаючи один одного за 
руки, сканували: «Одна, 
єдина, соборна Україна!». 
Це свято символізує 
цілісність українського на-
роду та його патріотичний 
дух. День Соборності 
України відзначається 
в пам’ять про події, які 
об’єднали українців 
східних та західних частин 
нашої країни в далекому 
1919 році.

 Усім відомо: «Хто не 
знає свого минулого, той 
не вартий майбутнього». 

Тож будьмо гідними 
тих, хто заплатив своїм 
життям за мир та 
незалежність України!

Інформацію підготувала   
Світлана Гордієнко, 10-А клас

КРОСВОРД “ЗАГАДКОВИЙ” 
там живе, де є водичка. 31. 
Їхав волох, розсипав горох, 
почало світати – нема що 
збирати.

По горизонталі. 
1. Срібні птахи на 

гілочках розмістилися 
рядочком, ще й чудовий 
голос мають: як їх б’ють, 
вони співають. 4. На небі 
біліє, світить, а не гріє. 10. 
Звечора вмирає, вранці 
оживає. 11. Нявчить ко-
тик і облизується ласо. Що 
унюхав котик? 12. Попере-
ду – різня, позаду – стер-
ня, всередині – пашня. 15. 
Ліс густий та чисте поле, а 
на ньому дві тополі, тро-
хи нижче – два ставочки, 
між ставочками – горбок, 
а під горбиком – млинок. 
16. Хто йде поперед дами? 
18. Який звір має чотири 
коліна та два хвости?        19. 
Що завжди приходить у 
кінці життя? 20. Лежав ле-
жебока сто тисяч років, аж 
йому спина мохом порос-
ла. 24. Ховається кролик, 
втікає заєць: на полювання 
йде сіроманець. 25. Кру-
титься, вертиться, берега 
держиться. 26. Ходить пані 
на зеленім лані, де гля-

По вертикалі. 
2. Іду – іде, стану – 

стоїть. 3. Голубе бари-
ло увесь світ накрило. 5. 
Взимку зранку все село 
білим цвітом розцвіло. 6. 
Взяли між пальці, били по 
шапці, загнали в шпарку 
по саму шапку. 7. Приле-
тить крихітка – буде рада 
квітка і крихітку тую медом 
почастує. 8. Сидить Ма-
рушка в семи кожушках, 
хто її роздягає, той сльо-
зи проливає. 9. Жувати не 
жую, а все поїдаю, як усе 
поїм, із голоду вмираю. 
13. Барвисте коромисло 
через річку повисло. 14. 
Що залишилося від зни-
клого Чеширського кота 
в Країні чудес? 16. Крил 
не має, скрізь літає та ще 
й куряву підіймає. 17. Не 
сіяне родиться, а помре – 
в сіно перетвориться. 21. 
Не вода, не вино, ллється 
в хату крізь вікно. 22. Яке 
зерно на оці сходить? 23. 
Що то за голова, що лише 
зуби й борода? 27. Повзун 
повзе, на базар голки везе. 
29. На галявині сиділо 
п’ять кроликів; мисливець 
вистрілив і одного вцілив. 
Скільки кроликів зали-
шилося? 30. Не літає і не 
ходить, має рота, не гово-
рить, і велика й невеличка, 

«Веселі дисципліни»

  Вітаю вас, мої любі читачі! Я Веселий Пізнайко! Ця сторінка шкільної га-
зети для тих, хто любить кросворди, шаради, ребуси та інші головоломки. 
Виконуючи завдання цієї рубрики, ви не тільки отримаєте гарний настрій, 
море позитиву, а й маєте можливість стати переможцем випуску. 
Виконайте завдання, підпишіть роботу і швидше до міністерства ЗМІ!
Прізвища перших п’яти переможців будуть надруковані в наступному 
номері газети «Всегда в десятку»
Бажаємо успіхів!

Развлекательная страничка

Знаменна річ, що наука, яка 
почалася з вивчення ігор, 

піднеслася до  найважливіших 
об’єктів людського пізнання.

Лаплас П.

не – трава в’яне. 28. Куди 
ступиш – всюди маєш, хоч 
не бачиш, а вживаєш. 32. 
Дві дощечки – дві сестри 
прудко мчать мене з гори. 
33. Що це за капризи Го-
сподь сотворив: у барана 

донизу, в цапа догори? 34. 
Стоїть гарба повна добра, 
схожа на корито, віком на-
крита. 35. У ковбаси два 
полюси та дивна ознака: 
притягує цвяха.

Багато століть 
український народ бо-
ровся за незалежну 
й вільну українську 
державу, за право 
самостійно розпо-
ряджатися рідною 
землею і своєю долею. 
Його зневажали, при-
нижували та змушу-
вали жити в «ярмі» 
багатьох інших дер-
жав. 
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«Мудрість Господня» в м. Покровськ
14 лютого 2017р., 
напередодні свята 
Стрітення, у місті 
Покровськ відбулася 
квест-гра «Мудрість 
Господня». Її 
організаторами ви-
ступили благодійний 
фонд «Надія» міста 
Покровськ та ди-
тячий методичний 
центр християнської 
просвіти.

Наша школа вирішила 
взяти участь у цьому 
заході. Під керівництвом 
учителя християнської 
етики        Педик Т.А. та 
соціального педагога          
Ткаченко Н.В. була ство-
рена команда «Добродії», 
у яку ввійшли Панчен-
ко Богдан (5-А клас), Дя-
ченко Олександр, Педик 
Марія (5-Б клас), Ковальо-
ва Марія та Кушнаренко 
Софія (6-А клас).

Всього в заході взяли 
участь 12 команд, це учні 

5-6 класів, які  представ-
ляли міста: Покровськ, 
Новогродівка, Добропілля, 
Краматорськ, Мирноград, 
Великоновосильківський 
район та ін.

Квест-гра розпо-
чалася виступами - 
привітаннями команд. А 
після інструктажу коман-
ди почали ігрову подо-
рож, довелося виконувати 
квест-завдання пов’язані з 
біблійними притчами про 
блудного сина, милосерд-
ного самарянина, багача 
і Лазаря та ін. Спочатку 
учасники повинні були 
відгадати назву притчі, 
беручи участь у логічних 
іграх: «Забери одну бук-
ву», «Розв’язуємо анагра-
му» та ін. Потім довелося 
переказувати зміст цьо-
го твору та пояснювати, 
який моральний заповіт 
він містить. На «зупинках» 
квест-гри з командами 
працювали фахівці Дитя-
чого методичного центру 
християнської просвіти.

Не дивлячись на 
складність завдань, кож-
не з них було успішно 
розв’язане. Наша коман-
да отримала 130 балів із 
150 можливих та ввійшла 
у п’ятірку найкращих, 
посівши четверте місце.

Усі учасники конкурсу 

отримали не тільки гарний 
настрій, солодкі подарун-
ки, але і корисні знання та 
нові знайомства. Школярі  
пообіцяли один одному 
зустрітися знову в наступ-
ному навчальному році.

Футзальна ліга в нашому мiстi
Футзал в Україні 
та інших країнах 
відомий як міні-
футбол - спортивна 
гра з м’ячем у залі за 
участю двох команд: 
5 гравців у кожній, 
один із них - воро-
тар. На відміну від 
інших видів футболу, 
гра відбувається на 
майданчику з твер-
дим покриттям, по-
значеним лініями; не 
використовуються 
щитки чи борти-
ки. У футзалі ко-
ристуються неве-
ликим за розміром 
м’ячем із меншим 
відскоком, ніж зви-
чайний футбольний 
м’яч. У грі наголошу-
ються імпровізація, 

Інформацію підготували 
Марія Педик, 5-Б

та Діана Мандрікова, 6-Б клас 

Інформацію підготувала
вчитель фізичного виховання 

Г. С. Іванченко

24 лютого в нашо-
му мiстi стартував I  етап 
Всеукраїнських змагань із 
футзалу «Шкільна футзаль-
на ліга України» сезону 
2016/17 рр. Наша коман-
да, у склад якої ввiйшли  
Гараніч Микита, Шахутін 
Денис, Савченко Кирило, 
Захаров Артем (6-Б клас); 
Таіров Олексій, Балінов 
Олександр,  Чередничен-
ко Ростислав (6-А клас); 
Тарадаєнко Сергій,  Тимир-
зянов Максим (5-А клас),  
брала участь у міському 
етапі цих змагань.  

Хлопці старанно вибо-
рювали для рiдної школи 

призове місце, вони про-
демонстрували злагодже-
ну й комбінаційну гру, осо-
бливо хочеться відзначити 
воротаря команди ,учня 
6-Б класу Гараніча Микиту, 
який не пропустив жодно-
го м’яча. 

 Обидва тайми пройш-
ли за відчутної пере-
ваги наших гравців, а 
підсумковий рахунок   
чітко відобразив хід матчу-  
команда Новогродівської 
ЗОШ №10  посіла І місце, 
за що була нагороджена 
грамотами, солодкими 
призами та спортивним 
інвентарем. 

креативність та 
техніка, контроль 
м’яча та передачі 
в обмеженому 
просторі. За прави-
лами футзал нагадує 
футбол.

 Тепер на команду 
очікує серйозне випробу-
вання на обласному рівні, 
де змагатимуться кращі 
шкільні команди України з 
футзалу. 

Зауважимо, що цей 
турнір – Всеукраїнські зма-
гання з футзалу «Шкільна 
футзальна ліга України» – 
проводяться лише вдруге, 
проте віримо, що нашi учнi 
зможуть гiдно представи-
ти наше місто і вибороти 
нагороди турніру.

 
 У вік інформаційних технологій ми практично забули, що таке книга. 
Стара, добра паперова подруга в години навчання або дозвілля. Але ви, напевно, 
пам’ятаєте  хрускіт сторінок щойно купленої книги, запах чорнила i вона може 
скільки завгодно змінювати свою форму, але завжди залишатиметься джере-
лом знань, бо є невід’ємною частиною нашого життя. Мудрість, укладена в її 
обіймах, окриляє нас. Ось тому пропонуємо вам підбірку новинок 2016-2017 рокiв.  
Приємного прочитання!

«Гаррі Поттер і прокляте дитя» — британсь-
ка п’єса в двох частинах, написана Джеком Тор-
ном за оригінальною історією Джоан Роулінг. 
Прем’єра вистави відбулась 30 липня 2016 року 
лондонському театрі «Палац», а 31 липня була 
опублікована друкована версія п’єси.

Видання є офіційною восьмою книгою 
«поттеріани». Дія п’єси відбувається через 19 
років після битви за Хоґвортс і розповідає про 
працівника Міністерства магії Гаррі Поттера та 
його сина Албуса.

Бути Гаррі Поттером нелегко надто те-
пер, коли він - працівник Міністерства магії, 
трудоголік, одружений батько трьох школяриків. 
Доки Гаррі Поттер бореться зі своїм минулим, 
яке ніяк не хоче відпускати, його молодшому 
синові Албусові доводиться миритися з тягарем 
свого знаменитого роду.

Ім`я Івана Петровича Котляревського, заснов-
ника нової української літератури, пов`язують, у 
першу чергу, з його поемою «Енеїда», яка вже 
понад двісті років зачаровує читачів. Це була 
перша друкована українська книга, написана на-
родною мовою, перша національна поема.

Запозичивши сюжет античної поеми Вергілія, 
Котляревський наповнив цей твір дотепним 
українським гумором, повір`ями, звичаями, 
картинами воєнного та мирного життя, опи-
сом одягу, страв — усе це надає поемі яскра-
вого національного колориту. «Енеїду» сміливо 
можна назвати своєрідною енциклопедією 
українського побуту кінця XVIII — початку XIX 
століття.

До книжки також увійшли п`єси «Наталка 
Полтавка» та «Москаль-чарівник», які і в наш час 
мають великий успіх серед глядачів.

Наукова революція, яка стрімко наближає 
людство до міжзоряних мандрівок, зробила 
фізику цікавою не лише для вчених. У семи за-
хоплюючих уроках Карло Ровеллі наближає 
читачів до розуміння підвалин загальної теорії 
відносності, величної архітектури Всесвіту і 
фізики елементарних часток, квантової механіки 
і квантової гравітації, над таємницями яких 
б’ються фізики-теоретики. 

Сьогодні книга Карло Ровеллі перекладена 21 
мовою,  під час інтерв’ю газеті «The Guardian», 
автор сказав: «Я думаю, людям подобається, що 
це відносно просто, але є багато поезії в тому, 
щоб спробувати показати красу природи…»

 
 Ред а к ц і я 
газети «Всег-
да в десят-
ку» від щиро-
го серця вітає 
всіх дівчат 
та жінок з 
Міжнародним 
жіночим днем!
  Нехай цей бе-
резневий день 
принесе тільки 
радість і гарний 
настрій, лагідне 
весняне сонечко 
зігріє Вас своїми 
н і ж н и м и 
п р о м е н я м и . 
П р е к р а с н і 
квіти зачару-
ють своїм чудо-
вим ароматом. 
 Щ а с т я , 
удача та любов 
завжди ідуть 
поруч, а дім буде 
повною чашею.

Це цікаво!
1. Людина, яка кра-

де книги, називається 
бібліоклептоманом. 
Найвідомішим був 
Стівен Блумберг, який 
вкрав 23000 рідкісних 
книг з 268 бібліотек. 
Його колекція 
оцінювалася в 20 
мільйонів доларів!

2. Щоб створити 
роман, письменник 
витратить у середньо-
му 475 годин. А читач 
скільки?

В мире книг
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Советы психоло-
га: как управлять 
своими эмоциями

1. Полностью изба-
виться от эмоций и не-
разумно, и невозможно. 
Нет эмоций плохих или 
хороших. По мнению 
французкого философа 
Жан-Жака Руссо, «все 
страсти хороши, когда 
мы владеем ими, и все 
дурны, когда мы им 
подчиняемся».

2. Англо-ирландский 
писатель Джонатан 
Свифт сказал: «Отда-
ваться гневу – часто все 
равно, что мстить само-
му себе за вину друго-
го». Возьми эти слова 
своим девизом, и ты 
станешь намного урав-
новешенней и оптими-
стичней.

3. Не пытайся просто 
подавить в себе эмоции, 
Подавленные чувства 
все равно выльются на-
ружу тем или иным спо-
собом или могут стать 
причиной заболевания. 
Лучше «отыграй» эти 
эмоции внешне, но без 
вреда для окружающих.

4. В отношениях с 
близкими людьми часто 
бывает нужно откро-
венно сказать о своих 
чувствах, возникших в 
той или иной ситуации. 
Это гораздо лучше, чем 
фальшь и закрытость в 
общении.

5. Необходимое усло-
вие радостного настрое-
ния – хорошие взаимо-
отношения с людьми. 
И наоборот: радостное 
восприятие жизни – за-
лог симпатии и распо-
ложения к тебе других. 
Дай себе установку на 
доброе и уважительное 
отношение к людям. 
Прав Шекспир: «Напрас-
но думать, будто резкий 
тон есть признак прямо-
душия и силы».

6. Если у тебя воз-
никло раздражение 
или злость, не борись 
с ними, а попытайся 
«отделить» их от себя. 
Понаблюдай за их про-
теканием, найди и про-
анализируй причину их 
появления, и ты убе-
дишься, насколько мел-
ка и несерьезна эта при-
чина.

Сретение Господне

Сретение Господне 
- это один из самых 
древних праздников у 
православных. 

Слово «сретение» мож-
но перевести как «встре-
ча». В этот день, согласно 
верованиям наших пред-
ков, зима встречается с 
весной - происходит пере-
ломный момент в годовых 
циклах. Ну а в религиоз-
ной традиции, праздник 
Сретения Господня был 
установлен в честь встречи 
младенца Христа с правед-
ным старцем Симеоном 
и пророчицей Анной. По 
ветхозаветному обычаю 
на 40-й день после рож-
дения Иисуса родители 
принесли своего первен-
ца в Иерусалимский храм, 
чтобы посвятить его Богу. 
Там его, согласно Еванге-
лию, встретил 360-летний 
старец Симеон, которому 
было предсказано, что он 
не умрет, пока не увидит 
Спасителя, появившегося 
на свет.

Взяв на руки Иисуса, 

Симеон Богоприимец за-
явил, что этот младенец 
станет Спасителем рода 
человеческого. Таким об-
разом, Сретение, или 
Принесение во храм, счи-
тается знаковой встречей 
Ветхого и Нового Завета 
и знакомством человече-
ства с новым Мессией.

В Храме к Марии и ее 
сыну подошла 84-летняя 
вдова, которую все назы-
вали Анна-пророчица. Гля-
нув на малыша, старушка 
так же признала в нем 
сына Божьего и будущего 
Спасителя.

Этот праздник симво-
лизирует встречу Ветхого 
и Нового Заветов

Существует много тра-
диций, связанных со Сре-
тением.

Главный из них - освя-
щение свечей.

По традиции, во время 
праздничного богослуже-
ния в церкви освящают 
свечи, а после раздают их 
прихожанам. Такие свечи 
очень ценились, обяза-
тельно приносились до-

мой,  и хранились в тече-
ние года.

В Украине их называют 
«громичными» свечами. 
Наши предки верили, что 
они способны оберегать 
дом от бури и смерча, по-
севы - от града и буйного 
ветра, а человека - от уда-
ра молнии, сглаза и болез-
ней.

В течение же года свечу 
зажигали в таких случаях:

• если над домом 
бушевала страшная непо-
года,

• если рядом начи-
нался пожар или другой 
природный катаклизм,

• если возникали 
сложности в родах,

• если человека 
«поймала черная бо-
лезнь» (эпилепсия),

• если человек уми-
рал (с этой свечей, счита-
лось, покойный сможет 
спокойнее и проще поки-
нуть мир живых).

Інформацію підготувала
вчитель християнської етики 

Т.А. Педик

Ефективні напрямки роботи АСУМ

Інформацію підготувала   
Світлана Гордієнко, 10-А клас

О р г а н і з а ц і я 
АСУМ офіційно була 
зареєстрована в 2004 році. 
Багато років Асоціація 
учнівської молоді залу-
чала учнів ставати більш 
самостійними і давала 
впевненість у тому, що 
діти здатні самотужки вне-
сти певні зміни у подаль-
ше життя школи.

На сьогоднішній день 
АСУМ очолює президент 
школи Александрова 
Крістіна та прем’єр міністр 
школи Гордієнко Світлана. 
Також плідно працюють та 
розвиваються 7 міністерств 
на чолі зі своїми тью-
торами. Наша шкільна 
Рада працює під гаслом: 
« Ц і л е с п р я м о в а н і с т ь , 
с а м о с т і й н і с т ь , 
відповідальність». У 
шкільному середовищі 
завжди існує потреба в 
самостійній діяльності, в 
самоорганізації. Ось тому 
учні нашої школи беруть 
активну участь у навчаль-
ному, виховному та поза-
класному житті школи.

Лідери шкільного само-
врядування разом із наши-
ми міністрами працюють 
у галузях науки, культу-
ри та спорту. Займають-
ся плануванням виховної 
роботи, господарськими 
справами, організацією 
чергувань по кабінетах 
та школі, контролем 
зовнішнього вигляду учнів, 
проведенням концертів та 
плануванням дозвілля. 
Адміністрація школи, тью-
тори завжди тримають 
руку на пульсі шкільного 
життя.

Шкільний прес-центр 
займається випуском га-
зети «Всегда в десятку» та 
радіоефірами шкільного 
радіо «Волна Драйва». А 
ще досягненням  2016-
2017 навчального року ста-
ло те, що у нашій школі по-
чало працювати шкільне 
телебачення     «DRAIV-
TV». Це дуже цікава, але 
кропітка робота.  Команда 
учнів-телевізійників завж-
ди готова бути в центрі 
подій. На майбутнє у них 
багато проектів, ідей. Але 

головна мета - це залу-
чення учнів до співпраці. 
Хочеться ,щоб робота і ре-
зультати шкільного теле-
бачення були надбанням 
кожного і жоден учень не 
лишився осторонь.

 Створений ютуб канал 
Draiv TV Novogrodovka, де 
кожен може перегляну-
ти відзняті програми, та 
відеоролики, а також за-
вантажити своє відео, за 
умови, що воно буде змон-
товане та починатиметься 
із заставки «DRAIV TV». 
Перший такий відеоролик 
був самостійно відзнятий 
6-А і 6-Б класами.

Асумівці, на чолі з пре-
зидентом школи Крістіною 
Александровою, беруть  
участь в освітньому проекті 
для учнів 7-11 класів малих 
міст України «Відкривай 
Україну». Проект старту-
вав у вересні 2016 і за-
вершиться в жовтні 2017.
Мета проекту – створити 
середовище для розвит-
ку підлітків малих міст 
України, в якому вони на-
будуть необхідних вмінь 
та отримають можливість 
реалізувати командою 
власну ідею в школі, а зго-
дом - у місті. Учні обрали 
медіа напрямок та здали 
перший відеозвіт.  Тож, 
побажаємо їм успіху!

20 грудня відбулося 
засідання АСУМ, де були 
підведені підсумки ро-
боти всіх міністерств 
за І семестр, визначенi 
пріорiтетнi напрямки ро-
боти міністерств на друге 
пiврiччя поточного на-
вчального року

Активно у нашій школі працює 
міністерство правопорядку. Кожно-
го місяця проводяться рейди по ви-
явленню порушників дисципліни, 
а саме «Зовнішній вигляд учня», 
«Курінню - НІ!», «Хто запізнився?», 
«Стан шкільних кабінетів». Регуляр-
но проводяться бесіди з порушника-
ми, їх прізвища кожного тижня зву-
чать в ефірі шкільної радіолінійки. 
У рамках Всеукраїнського тижня 
права в грудні поновили шкільні 
куточки «Закон і ми», працювала 
лекторська група.

Міністерство культури і 
дозвілля постійно працює в пошу-

ках учнівських талантів і на всіх за-
ходах кожен бажаючий може пока-
зати свої творчі здібності. Особливо 
таланти учнів проявляються, коли 
готуються номери від класу.

Міністерством спор-
ту та здоров’я регулярно 
проводяться рейди «Чисті 
руки», «Зарядка», «Чистий 
клас», підсумки рейдів 
підводяться в радіоефірах. 
Також з учнями проводять-
ся профілактичні бесіди 
про необхідність ведення 
здорового способу життя, 
анкетування.

 Міністерство освіти і 
науки, в першому семестрі 
спрямувало свою роботу 
на індивідуальну роботу з 
учнями, які мають низький 
рівень знань. На засіданнi 
АСУМ  було з’ясовано, що 
допомоги потребують не 
тiльки окремi учнi, але і цiлi 
класи. Під жорстким кон-
тролем у другому семестрi 
перебуватимуть  6-Б та 7-А 
класи, так як у цих класах 
понизився відсоток якості 
знань. Тепер з учнями 
щосереди проводяться 
бесіди,  виявляються при-
чини неуспішності. Регу-
лярно проводяться рей-
ди «Готовність до уроку», 
« Лiтера «н» у класному 
журналi». Не дивлячись 
на все це , в нашiй школi 
все ж таки є учнi, якими 
ми можемо пишатися, це 
нашi вiдмiнники:

 
5-А - Ольховик О., 

Принько А., Павлова С.;
5-Б - Павліон А., Слобо-

жан М., Макарова В., Ку-
чук С.;

6-А – Ткач П., Кушнарен-
ко Д.;

6-Б – Зеркаль А., Дячен-
ко Є.;

7-А – Шкуматова Д.;

7-Б – Ткаченко К., Куш-
наренко С.;

8-А – Олейник С.;
8-Б – Дузь А.;
9-А – Починок К.;
9-Б – Мандрікова А., 

Сікач Є.;
10-А – Гордієнко С., 

Филь Д.; 
10-Б – Гусєв В.; 
11-А – Уваров В., Хома-

зюк Д.;   
Отож робота АСУМ у 

нашій школі налагоджена 
досить добре. Є надбання, 
є і помилки, з якими при-
ходить досвід. Закладено 
фундамент  великої спра-
ви – залучення нас, учнів, 
до участі в шкільних спра-
вах, частково, в справах 
міста. Якщо перелічити 
усе, що ми зробили, спи-
сок буде немалий. Саме 
тому, ми розповіли про 
найголовніше. 

Звичайно, без 
підтримки і допомо-
ги адміністрації школи,  
педагогів-тьюторів, клас-
них керівників, учнівське 
самоврядування мало-
ефективне. Адже вони 
допомагають сформулю-
вати проблему, визначи-
ти порядок її вирішення, 
підтримують ініціативу, 
не нав’язують свою точ-
ку зору, а разом з нами 
обмірковують її.

Я з упевненістю можу 
сказати, що самоврядуван-
ня в школі з кожним роком 
піднімається на вищу схо-
динку, бо не обмежується 
його рамками. Ми прагне-
мо не зупинятися на до-
сягнутому, а впевненими 
кроками йти вперед.
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События месяца События месяца
Незабутня подорож  до Львова

Відвідати Західну 
Україну ми мріяли 
вже давно, хотілося 
на власні очі побачи-
ти красиві, загадкові 
місця, про які раніше 
тільки читали і слу-
хали розповіді на уро-
ках історії, географії, 
літератури… І ось 
нарешті ця мрія 
здійснилася – під 
час зимових канікул 
ми побували в місті 
Львів, відвідали одне 
з найпопулярніших 
місць відпочинку 
туристів, що знахо-
диться в Карпатах 
– лижний курорт 
Плай.

Екскурсію до Львова 
для учнів нашої школи 
організували вчителі Дани-
лова Світлана Ахтафівна, 
Назарова Олена Яківна 
і наш перший учитель 
Шаргородська Світлана 
Іванівна, за що ми їм дуже 
вдячні. Ми знаємо, що ця 
подорож далеко не пер-
ша, вона, скоріше, вже ста-
ла традиційною. Що ж, на 
цей раз пощастило і нам, 
оскільки можемо впев-
нено сказати – це були 
дійсно незабутні п’ять днів 
пригод, спілкування, на-
солоди від побаченого. 
Підтвердженням наших 

слів можуть бути численні 
фотографії, які багато з 
вас, напевно, вже бачили. 
Бачили і заздрили! Та ми 
й самі собі заздрили – так 
нам сподобалася ця подо-
рож! У захваті ми були з 
перших хвилин, як тільки 
вийшли з потяга «Дніпро 
– Одеса»: красивий ста-
ровинний залізничний 
вокзал, який у березні 
цього року відзначатиме 
110 років з дня побудо-
ви, вулиці – бруківки і, 
взагалі, вся екскурсія по 
місту до місця, де ми но-
чували, а саме, готель 
«СВ». Сам Львів, здава-
лося, дихав історією і мо-
дерном. Минуле постійно 
відчувалось у бароковому 
архітектурному стилі прак-
тично всіх старих будівель 
– Костелу Єзуїтів, Костелу 
Святого Михаїла, Собору 
Святого Юра, львівська Ра-
туша.

Від нашого гіда Наталі 
ми дізнались, що Львів – 
найбільше місто Західної 
України, розташоване на 
річці Полтва; протягом 
багатовікової історії воно 
було науковим, культур-
ним і національним цен-
тром регіону. У давні часи 
це була столиця Галицько-
Волинського князівства, 
пізніше Львів став 
адміністративним цен-
тром Руського воєводства 
королівства Польсько-
го та Корони Польської 

в Речі Посполитій, потім 
автономного королівства 
Галиції і Лодомерії. Як ба-
чимо, місто дуже старо-
винне, тому-то більшість 
архітектурних пам’ятників 
унікальні.

Дуже сподобались 
екскурсії до Музею історії 
фармації, або, як його ще 
називають Аптеки – Му-
зею, заснованому ще у 
1735 році (Уявляєте?!), 
де нам розповіли про 
старовинні касові апарати 
і показали багато шкіряних 
картин, до історичного 
музею зброї «Арсенал», 
який вразив нас багатою 
колекцією голограм і зброї 
різних народів світу. А ще 
ми фотографувалися біля 
Львівського національного 
драматичного театру імені 
Марії Заньковецької, 
будівля якого займає 
цілий квартал і є третім за 
розміром театром Європи; 
Львівського національного 
академічного театру опе-
ри та балету імені Соломії 
Крушельницької на 
проспекті Свободи, який 
запам’ятався    скульптур-
ною композицією «Радощі 
та страждання життя» у 
вигляді бронзових скуль-
птур – «Комедія і дра-
ма», «Музика» і «Слава» 
посередині головного 
фасаду; біля пам’ятника 
Тараса Шевченка та 
12-метрової бронзової 
стели під назвою «Хвиля 
Народного Відродження», 
яка є своєрідним допо-

вненням до монумента 
поета.  

А наступного дня на нас 
чекала екскурсія в Карпа-
ти, точніше, на лижний 
комплекс «Плай». Раніше 
ми й уявити собі не мог-
ли, наскільки красивими 
і величними можуть бути 
ці гори. Безкрайні ліси, що 
вкрили пагорби гір, все 
встелено снігом, таким 
білим, що аж очі боліли. 
На верхівку ми піднялись 
на канатній дорозі (Вра-
ження – незабутні!), ка-
талися на льодянках, за-
ходили у кафе, яких на 
території комплексу ве-
личезна кількість, тільки 
от все дуже дорого! А 
скільки ми бачили бажа-
ючих покататись на лижах 
– професійних лижників, 
просто туристів… Словом, 
цю екскурсію ми буде-
мо згадувати ще не один 
день, та що там день - 
може і не один рік! 

Ну, і, нарешті, сама 
поїздка в потязі теж 
запам’ятається надо-
вго – так класно було 
їхати і їхати, ділитись 
сподіваннями по дорозі до 
Львова, враженнями, коли 
вже поверталися додому.

Що можна сказати на 
завершення цієї розповіді? 
– Якщо вам запропону-
ють поїздку до Львова, не 
втрачайте шанс побувати в 
казці наяву!

Інформацію підготували 
Ліля Шаптала, Кароліна Таран, 
Катя Шкляренко, Влад Євтаєв, 

Богдан Бородійчук, 6-А кл.

Молодіжні традиції щедрування

«Щедрим» його вва-
жали через те, що до 
вечері подавали більше 
м’ясних страв, яких не 
вживали на Святвечір. На 
східнослов’янських зем-
лях у цей вечір молодь 
ходила «маланкувати»: 
парубок переодягався в 
Меланку, дівчина в па-
рубка, а останні в «козу», 
«цигана», «царя», «го-
сподаря», «господиню», 
«янгола» та ін. Їх пускали 
до хати, гості розігрували 
жартівливі сценки, за які 
щедрувальників  щедро 
обдаровували. 

Ця традиція бере свій 
початок із давніх-давен, 
коли наші пращури вірили 

в багатьох богів, в силу 
природи та постійне втру-
чання померлих предків 
у життя живих. Ряджені 
колядники, які ходили 
по дворах, виконуючи 
спеціальні пісні – колядки, 
були не сусідськими хлоп-
цями та дівчатами, а ду-
шами померлих предків, 
що спустилися на землю. 
Тому до «ряджених» під 
час святок не можна було 
звертатися по імені, їх 
обов’язково треба було 
запрошувати до хати та 
пригощати всілякими ла-
сощами, аби задобри-
ти і покликати добробут 
у сім’ю. На Водохреща 
їх обов’язково купали у 
ополонці, позбавляючи 
від духу пращура. У разі 
порушення застережень 
душа родича залишалася в 
тілі «рядженого» аж до на-
ступного Водохреща. 

     Натхненні 
розповідями бувальщини, 

учні 10-Б класу разом зі 
своїм класним керівником 
Даниловою С.А вирішили 
підтримати цю фанта-
стичну традицію. Тому, в 
день Старого Нового Року, 
підготувавши яскраві ко-
стюми та цікаву розва-
жальну програму, вони 
вирушили колядувати, 
відвідавши редакцію газе-
ти «Региональные вести», 
Новогродівський міський 
відділ освіти та викон-
ком. Хлопці та дівчата 
потішили «господарів» 

мелодійними щедрівками: 
«Щедрик», «Нова радість 
стала…», «Добрий вечір 
тобі…», веселими сценка-
ми і щирими побажання-
ми, за що їм віддячили со-
лодкими подарунками.

 Працівники міських 
установ були вражені тим, 
що молоде покоління 
Новогродівської ЗОШ №10 
ім. Тараса Шевченка не 
забуває та шанує давні 
звичаї українського наро-
ду.

Інформацію підготував
Віталій Гусєв, 10-Б клас

Valentine’s Day
Це дуже незвичайне 

свято, його зустрічають 
дорослі і діти, у колі сім’ї 
і з друзями. Свято любові, 
миру, доброти, чемності, 
сміху, веселощів. У цей 
день танцюють, співають, 
веселяться, жартують 
та дарують один од-
ному подарунки, але 
обов’язково у вигляді сер-
ця. Відзначати це свято 
стало доброю традицією  в 
нашій школі. Так і в цьому 
році міністерство культури 
та дозвілля запропонува-
ло цікаво провести цей 
день. Школярі прикрасили 

валентинками коридори і 
кабінети школи, а ще в холі 
було встановлено дерево 
закоханих, на якому кра-
сувалися різнокольорові 
повітряні кульки та вален-
тинки. Атмосфера була ча-
руюча. Усі з нетерпінням 
чекали, коли запрацює 
«пошта Амура». Цьо-
го року, коли листоноші 
розносили валентинки 
адресатам, то нарахували 
їх аж 172 шт. Наприкінці 
дня в актовій залі прой-
шло інтелектуально-
розважальне шоу «Хто 
зверху?». Шестеро дівчат 

та хлопців 9-х, 10-х, та 
11-того класів шукали 
відповідь на запитан-
ня: «Хто розумніший, 
чоловіки чи жінки?». На 
шляху до перемоги у 
кожної команди було вісім 
конкурсів та завдання для 
вболівальників. Як не на-
магалися хлопці, але пе-
ремогу здобули дівчата! 
Усі учасники шоу отрима-
ли відмінний настрій та 
солодкі подарунки.

Інформацію підготувала 
педагог-організатор

О.В. Пінчук

Вечір 13 січня 
напередодні Старого 
Нового Року в давни-
ну називали «другою 
колядою» або «Ще-
дрим вечором».

 У багатьох країнах 
світу 14 лютого 
святкують День свя-
того Валентина або 
День усіх закоханих.
У цього свята є кон-
кретний винуватець 
– християнський 
священик Валентин. 
Вважається, що День 
святого Валентина 
існує вже більше ніж 
16 століть.


