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В мире книг

В стінах  рідної десят-
ки, 4 квітня 2016 року, 
стартувала благодійна 
акція   « Великодній ко-
шик», ініціатором якої  
стали члени  міністерства 
волонтерів , підтримавши 
ідею директора нашої 
школи Самоздри Л.Ф.

Не просто поспівчувати, 
не просто полюбити, 
не просто бути добрим, 
а, відкинувши власні 
інтереси і проблеми, 
поспішити на допомогу 
іншим! Тому ми,  Гаватюк 
Кирило, Фетісова Альона, 
Гордієнко Світлана, Па-

щенко Юлія , тьютер во-
лонтерського міністерства 
ТкаченкоН.В. та вчитель 
християнської етики Пе-
дик Т.А., вирішили негайно 
діяти. Наша творча група 
завітала до кожного класу з 
думкою, що  благодійність 
завжди в народі вважала-
ся  вищою чеснотою,  бо 
саме завдяки цій людській 
здатності — безкорисливо 
надати допомогу іншим 
— у цьому світі не зникає 
добро. Всі бажаючі мог-
ли покласти до Великод-
нього кошика продукти 
харчування, предмети 

побутової хімії та іграшки. 
І яким було наше здиву-
вання, коли вже наступно-
го дня ми змогли надати 
допомогу п’ятьом учням 
нашої школи  з родин ви-
мушених переселенців. 

Акція тривала 
до Великодніх свят. 
Спільними зусиллями 
учнів , педагогів та батьків  
гостинці до святкового сто-
лу отримали 22 родини, в 
яких виховуються 28 дітей 
пільгових категорій.

Благодійність має ве-
лике виховне значення, 
вона справжнє животвор-

че джерело, що омиває 
та зцілює людські душі. 
Благодійність пробуджує в 
людині почуття співчуття, 
співучасті, солідарності 
і відповідальності за те, 
що відбувається поряд з 
нею. Про це варто завж-
ди пам’ятати, берегти і 
примножувати милосер-
дя. Дякуємо всім, хто не 
залишився байдужим! І 
давайте не чекати акцій, 
прохань, закликів про до-
помогу, а просто допома-
гати один одному і сло-
вом, і ділом!

                       Благодійність  як ліки для душі!

Пащенко Юлия, 10-А

Дорогие друзья! Что может быть интереснее, чем чтение хорошей книги? Читая, 
ты попадаешь в таинственный мир, переносишься в прошлое или будущее. Книга... 
такое простое слово, но как много оно в себе заключает. Именно из книг мы узнаём 
ответы на интересующие нас вопросы. После общения с великими классиками меня-
ем свой взгляд на окружающий мир. И это правильно – только в поиске можно об-
рести свое истинное «я».  Книга - самое лучшее «лекарство» от скуки. Чтение сможет 
направить нас на правильный путь, помочь избежать ошибок. Ведь в каждом произ-
ведении свой смысл, свои чувства. Поэтому мы попытаемся найти книгу, которая за-
интересует, заденет сознание, которая станет вашим другом и советчиком. 

« Любите книгу: она поможет разобраться вам в пестрой путанице мыслей, она 
научит вас уважать человека,” – советует М.Горький,  русский классик ХХ века 

  Ведущая рубрики Игнатюк Татьяна

«Великий Гэтсби»
Ф.С. Фицджеральд

Эта поучительная исто-
рия о превратностях и со-
блазнах, встающих на пути 
американской мечты, и 
о том, что несколько хо-
роших и верных друзей 
гораздо важнее, чем их 
большое количество, а же-
лание обладать гораздо 
слаще, чем само облада-
ние.

«... Он смотрел на неё 
особенным взглядом — 
всякая девушка мечтает, 
что когда-нибудь на нее 
будут так смотреть».

«И мне представля-
лось, что я тоже спешу 
куда-то, где ждет веселье, 
и, разделяя чужую ра-
дость, я желал этим лю-
дям добра».

«451 градус по Фарен-
гейту» Рэй Брэдбери

«451° по Фаренгейту» 
– роман, принесший пи-
сателю мировую извест-
ность. 451° по Фаренгейту 
– температура, при кото-
рой воспламеняется и го-
рит бумага. Философская 
антиутопия Рэя Брэдбери 
рисует беспросветную 
картину развития постин-
дустриального общества. 

«У этой книги есть 
поры, она дышит. У неё 
есть лицо. Её можно           
изучать под микроскопом. 
И вы найдёте в ней жизнь, 
живую жизнь, протекаю-
щую перед вами в неис-
черпаемом своём     разно-  
образии».

«Есть преступления 
хуже, чем сжигать книги.
Например – не читать их».

«Сколько грусти в 
этом глубоком молчании 
комнаты, где ты живёшь 
один!»

«Он ушёл хотя и с со-
крушенным сердцем, но 
полный надежды».

«Когда я влюблен, весь 
мир для меня перестает 
существовать».

       «Милый друг»
     Ги де Мопассан

Классический фран-
цузский роман с «анти-
героем» в главной роли. 
Журналист Жорж Дюруа 
пытается «пробиться» в 
Париже. Он бездарен, жа-
ден, труслив и безграмо-
тен. Страшная история про 
то, как умные и талантли-
вые женщины становятся 
жертвами собственной 
слепоты. 

Дорогі діти, колеги, 
батьки!

З нагоди великого свя-
та Воскресіння Христового 
прийміть мої щирі вітання 
і побажання Божого благо-
словення. Хай світлоносні 
Пасхальні свята обда-
рують усіх Вас міцним 
здоров’ям, принесуть 
Вашій родині радість, бла-
гополуччя, щастя і добро, 
поміркованість у поступах 

на життєвій дорозі. Бажаю 
Вам душевної чистоти та 
гармоні, миру та спокою. 
Нехай Чудо Воскресіння 
Христового надихає Вас 
на добрі та праведні спра-
ви! Нехай Великдень ста-
не для кожного початком 
нового життя - кращого і 
добрішого. Зі святом Вас!

Христос воскрес!
Директор школи Л.Ф.Самоздра

Привітання директора школи 
зі святом Великодня

 В гостях у сло-
варя иностранных 

слов 
Антимо́ния - болтовня, 

пустые разговоры. 
Мандра́ж - состояние 

страха, испуга перед чем-
нибудь 

Парадо́кс - странное 
мнение, высказывание, 
расходящееся с общепри-
нятыми мнениями,  науч-
ными положениями. 

Мизантро́пия - нелю-
бовь, ненависть к людям, 
отчуждение от них. 

Шпале́ра - ряд дере-
вьев, кустов по сторонам 
дороги. 

Но́нсенс - бессмысли-
ца, нелепость. 

Фанто́м - причудливое 
явление, призрак. 

Эмансипа́ция - осво-
бождение от зависимо-
сти. 

Букини́ст - человек, за-
нимающийся покупкой и 
продажей подержанных 
и старинных книг, печат-
ных изданий. 

Пантоми́ма - мимиче-
ское представление без 
слов. 

Эфеме́рный - бы-
стрый, скоротечный, ми-
молетный. 

Альтави́ста - вид 
сверху, с высоты птичьего 
полёта. 

Наме́дни - совсем не-
давно, на днях. 

Визионе́р - человек с 
богатым творческим во-
ображением.

Пленэр́ – работа ху-
дожника над живопис-
ным полотном на откры-
том воздухе. 

Са́спенс – состояние 
тревожного ожидания, 
беспокойства . 

Пиете́т – глубокое ува-
жение , благоговение .

Мастера поэтического  слова
4 апреля 2016 года в 

Доме детского творчества 
нашего города прошел 
конкурс юных чтецов и 
ораторов «Мастер слова», 
в котором приняли уча-
стие учащиеся 5-11 клас-
сов.  Цель и задача данно-
го мероприятия - развитие 
интереса к литературе, 
раскрытие актерских спо-
собностей и навыков 
ораторского мастерства 
у детей. Звучали  произ-
ведения разных авторов и 
жанров: юмористические 
произведения, философ-
ская и любовная лирика.

П р е д с т а в и т е л я м и 
первой категории (5-
7кл.)  были  Олейникова 

София(5-А), которая ма-
стерски исполнила юмори-
стическое стихотворение 
«Охотник» Э.Успенского, и 
Фетисова Алена, оживив-
шая иронические образы 
басни С.Михалкова «Лев 
и ярлык». Вторая  катего-
рия (8-9кл.) стала самой 
многочисленной. На сце-
не в это тот день блиста-
ли Бегали Даниил(8-А), 
исполнивший отрывок из 
сказки Л.Филатова «Сказ 
о Федоте-стрельце», и Гу-
сев Виталий(9-Б) с фило-
софским стихотворением 
Н.Рубцова.

П р о н и к н о в е н н ы м 
было  выступление Иг-
натюк Татьяны (8-А), 

Колесник Елены (9-А), 
Зыкиной Елены(9-А). По-
женски трогательным ста-
ло  исполнение поэзии 
М.Цветаевой Прийдун 
Аленой(11-А),Гордиенко 
Светланой(9-А) и Мали-
енко Екатериной(8-А).  
За звание лучшего ора-
тора боролась Политун 
Маргарита(11-А), заняв-
шая III место.

Ведущими  меропри-
ятия  были Прокопенко 
Оксана Николаевна и Сим-
ченко Александр(11-А). Во 
время проведения конкур-
са в зале царила атмосфе-
ра настоящего праздника, 
играла классическая музы-
ка, горели свечи.       

Победителями город-
ского этапа конкурса чте-
цов «Мастер слова» стали 
Олейникова   София(IIм.), 
Бегали Данил(Iм.), Гусев 
Виталий (IIм.), Гордиенко 
Светлана (IIIм.), Прийдун 
Алена (Iм.). Директор шко-
лы Самоздра Людмила 
Федоровна  наградила 
всех учасников благодар-
ственными грамотами. 
Победители поэтического 
конкурса Бегали Данил и 
Прийдун Алена достойно 
представили  наш город, 
выступив на областном 
этапе в г.Краматорске 
и получив сертификаты 
участников. 

Александрова Кристина, 8-А
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Пасху радостно встре-
чаем
И поем:  «Христос вос-
крес!»
Мы все дружно отвеча-
ем:
«Он воистину вос-
крес!»
Чередой проходят годы
Под лазурностью не-
бес,
И поют везде народы:
«Он воистину вос-
крес!»
Всюду радость и объ-
ятья:
«Брат, сестра, Хри-
стос воскрес!
Ад разрушен, нет про-
клятья:
Он воистину воскрес!»
(В.Кузьменков)

Пасха — самый глав-
ный православный празд-
ник. В переводе с грече-
ского языка слово «пасха» 
означает «избавление». В 
этот праздник все право-
славные люди радуются 
воскрешению Иисуса Хри-
ста, торжествуют победу 
жизни над смертью. Вме-
сто обычного приветствия 
все говорят: «Христос Вос-
кресе!», а в ответ слышат: 
«Воистину Воскресе!», 
после чего трижды целу-
ются. Все дарят друг другу 
крашеные яйца и угощают 
куличами.

Задолго до Рождества 
Христова еврейский народ 
несколько столетий нахо-
дился в рабстве у египет-
ского фараона. Сколько ни 
просили израильтяне отпу-
стить их, фараон оставлял 
их мольбы без внимания. 
В то же время египетские 
власти, обеспокоенные 
«чрезмерной» численно-
стью евреев, даже поста-
новили умерщвлять всех 
рождавшихся у них маль-
чиков.

Рабство стало настоль-
ко невыносимым, что про-
рок Моисей, по повелению 
Божьему, решил добиться 
освобождения для своего 
народа. И тогда последо-
вали так называемые «10 
египетских казней». На 
египетскую землю, за ис-
ключением того места, где 
жили евреи, обрушились 
различные напасти. Каза-
лось бы, все свидетель-
ствовало о Божественном 
презрении... И все-таки 
фараону очень не хотелось 
расставаться с бесплатной 
рабочей силой, поэтому 
он не воспринял всерьез 
пророчествующие знаме-
ния. И тогда Господь через 
Моисея повелел каждой 
еврейской семье заколоть 
ягненка, запечь и съесть с 
пресным хлебом и горьки-
ми травами, а его кровью 
помазать косяк двери сво-
его жилища. Это был знак 
неприкосновенности.

Ангел, призванный 
умертвить всех египетских 
первенцев — от первенца 

ния, исхода из египетско-
го рабства и спасения от 
смерти новорожденных 
мальчиков.

Христиане вложили 
в этот праздник новый 
смысл. Первоначально он 
был посвящен воспомина-
нию о смерти Иисуса Хри-

семьи фараона до первен-
цев скота, прошел мимо 
еврейских домов.

Египетский правитель 
был очень напуган. В ту же 
ночь он отпустил евреев 
со своих земель. С тех пор 
Пасха отмечается израиль-
тянами как день избавле-

ста, но, начиная с V века, 
Пасху стали отмечать как 
день воскресения Господ-
ня. Поначалу христиане 
праздновали Пасху вместе 
с иудеями, а начиная с V 
века стали праздновать ее 
отдельно.

Вот что написано в 

Библии о Светлом Вос-
кресении Христовом. По 
про шествии субботы, но-
чью, на третий день после 
Своих страданий и смер-
ти, Господь Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Он 
вышел из гроба, даже не 
сдвинув лежавший сверху 

камень, поэтому воины, 
охранявшие гроб, даже 
ничего не заметили. Но 
в этот момент случилось 
великое землетрясение. С 
небес сошел Ангел Госпо-
день. Он отвалил камень 
от двери гроба Господня 
и сел на него. Вид его был 
как молния, одежда — 
бела как снег. Воины сна-
чала онемели от страха, а 
очнувшись, тут же разбе-
жались.

Первой, кто увидел, 
что камень отодвинут, 
была Мария Магдалина. 
Она позвала людей, и все 
увидели лучезарного Ан-
гела, сидящего на камне. 
И Ангел сказал им: «Не 
бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. 
Его нет здесь; Он воскрес, 
как сказал, еще будучи с 
вами. Подойдите посмо-
трите место, где лежал 
Господь. А потом пойдите 
скорее и скажите учени-
кам Его, что Он воскрес из 
мертвых».

Каждый год дата празд-
нования Пасхи меняется, 
но всегда она приходится 
на воскресенье — первый 
воскресный день после 
первого весеннего полно-
луния.

  Найкраща мова єднання – українська
Уже традиційно  в нашій 

школі урочисто проходить 
Тиждень української мови. 
Цього року програма 
предметного тижня була, 
як завжди, досить наси-
ченою. Учні мали змогу 
поринути у багатющий 
світ краси і принад рідної 
української мови, вшану-
вати пам’ять про видат-
ного діяча нашого народу 
Тараса Григоровича Шев-
ченка.

Метою всіх проведе-
них заходів було донести 
до учнів красу і багатство 
української мови, фор-
мувати відчуття краси 
рідної мови, розвива-
ти мовленнєві здібності 
учнів, збагачувати слов-
никовий запас, виховува-
ти любов до рідної мови 
та розуміння її краси і 
необхідності для нашого 
життя.

       Учителі української 
мови і літератури О.А. 
Рибакова, Н.Т.Худяк, 
Н.В.Ткаченко не тільки 
бездоганно підготувалися 
до Тижня, але й про-
явили творчу ініціативу. 
З нагоди відкриття Тиж-
ня української мови вони 
виготовили стіннівку на 
тему: «Найкраща мова 
єднання – українська». 
Саме назва цього кола-
жу й стала девізом усього 
тижня. 9 березня пройшла 
загальношкільна лінійка, 
на якій керівник шкільного 
методичного об’єднання   
О.А. Рибакова  урочисто 
оголосила про відкриття 
Тижня української мови, 
ознайомила з основними 
заходами, закликала бра-
ти активну участь як учнів, 
так і вчителів.

 У цей же день була 
відмічена 202 річниця 
дня народження Тара-
са Шевченка мітингом-
біля пам’ятника поету 
в міському парку, який 
підготували учні та педа-
гоги нашої школи.Зі сло-
вами привітання перед 
присутніми виступила на-
чальник міського відділу 
освіти Р.М.Кухтіна, яка за-
значила, що непростий  

переломний час дово-
диться переживати усім 
нам. Але ми не повинні 
сумніватися у тому,що 
український народ силь-
ний духом,непереможний, 
він вистоїть!  Глибоким 
патріотизмом до України 
були пройняті також ви-
ступи учнів нашої школи.
Діти залюбки прочитали 
Шевченківські  поезіі , а 
учасники шкільного ансам-
блю вчителів « Пролісок» 
подарували присутнім 
чарівну пісню «Це моя 
земля». До підніжжя Коб-
заря учасниками мітингу 
було покладено вінки та 
квіти.

Щовесни, коли тануть 
сніги,

І на рясті просяє веселка, 
Повні сил і живої снаги
Ми вшановуємо пам’ять 

Шевченка. 
Такими словами роз-

почалася тематична 
радіолінійка 9 березня в 
день вшанування пам’яті 
Великого Кобзаря, вірного 
сина українського народу 
- Тараса Григоровича Шев-
ченка.

Зацікавила всіх 
інформація про те, як 
вшановують поета у нас, 
на Донеччині: ще в 1911 
році Бахмутська міська 
рада виділила і передала 
Шевченківському комітету 
на відзначення 50-річчя 
з дня смерті Т.Шевченка 
кошти для будівництва 
пам’ятника у місті Києві.

Наше місто не стоїть 
осторонь. Про відкриття 
пам’ятника у нашому місті 
13 вересня 2001 року, 

присвоєння нашій школі у 
2013 році почесного імені 
Тараса Шевченка школярі 
теж мали можливість про-
слухати з радіоефіру.

Проходячи шкільними 
коридорами, неможливо 
було не помітити таблички 
з написами висловів про 
українську мову та слів 
письменника.

Полонила своєю 
яскравістю виставка кар-
тин під назвою «Шевченко 
- художник». Небайдужи-
ми були учні при створенні 
ілюстрацій до прочитаних 
творів Т.Шевченка. Всі от-
римали велику насолоду 
від побаченого.

Цього ж дня та в інші 
з радіоефіру звучали 
поезії сучасних авторів 
про творчість, талант по-
ета, цікаві факти про 
життєвий та творчий шлях 
українського генія.

Справжнім святковим 
дійством став конкурс 
читців Шевченківської 
поезії «Живе слово Кобза-
ря».

Він проводився з метою 
вшанування пам’яті Тара-
са Шевченка, геніального 
сина українського наро-
ду, творчість якого була 
і залишається невичерп-
ною скарбницею народної 
мудрості.

Конкурс був перепо-
внений ліричноюю атмос-
ферою: по особливому 
звучала поезія Кобзаря у 
виконанні учнів 5-9 класів, 
вона проникала в душі та 
серця.

Кожен з учасників знай-
шов такі вірші поета, які 

найбільше сподобали-
ся, схвилювали. Вража-
ла емоційність, ніжність, 
піднесеність, з якою декла-
мувалась поезія «Заповіт», 
«Думи мої, думи мої», 
«Сон», «Он три шляхи 
широкії», «Мені однако-
во», «Думка», «Молит-
ва», «До Основ’яненка», 
«Іван Підкова». Кожен 
ніби поринув думками у 
ті часи, оспівані великим 
генієм українського наро-
ду. Відчувалось, що вірші 
Великого Кобзаря не зали-
шили байдужими нікого з 
присутніх.

Обираючи переможців, 
журі звертало увагу на ви-
конавську майстерність, 
сценічну культуру, 
оригінальність твору, ар-
тистизм виконавця.

За рішенням жюрі, най-
кращими декламаторами 
стали: Гусєв Віталій (9-А 
кл.) - І місце, Бєгалі Данило 
(8-А кл.) - ІІ місце. ІІІ місце 
поділили учениці 9-А кла-
су Гордієнко Світлана та 
Филь Дар’я.

В початковій ланці: І 
місце - Тюменєв Артем 
(3-Б кл.), ІІ місце - Ярош 
Еліна ( 2-А кл.), ІІІ місце  - 
Филь Марія (2-Б кл.)

Усіх учасників конкурсу 
було нагороджено подяка-
ми.

Зі слів журі, було над-
звичайно важко оцінювати 
виступи конкурсантів,   
тому що кожна поезія не-
сла з собою в душі щирий 
трепіт.

Конкурс читців 
Шевченківської поезії - 
це свято весни, краси, 
творчості, майстерності, 
таланту обдарованих учнів 
та кропітка праця вчителів-
філологів, які понад усе 
ставлять любов до рідного 
Шевченківського слова.

Кафедра вчителів 
української мови та літератури

История праздника Пасхи
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30 березня на базі 
Новогродівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №7 з ініціативи 
Н а ц і о н а л ь н о г о 
олімпійського комітету 
(НОК) України пройш-
ли міські змагання 
«Олімпійське лелече-
ня–2016». У них взяли 
участь юні школярі 5-6 
класів шкіл міста в межах 
підготовки до зональних  
змагань Всеукраїнського 
дитячого заходу 
«Олімпійське лелеченя». 

Ініціатором і заснов-
ником всеукраїнського 
спортивно-масового захо-
ду серед дітей та юнацтва 
«Олімпійське лелеченя» 
є Національний комітет 
України. Захід спрямова-
ний на реалізацію одно-
го із важливих напрямків 
діяльності Міжнародного 
олімпійського комітету 
– надихнути молодих  

людей всього світу до-
лучитись до спорту та 
жити за олімпійськими 
цінностями.

    Загальне керівництво 
змагань здійснював відділ 
у справах сім’ї, молоді та 
спорту Новогродівської 
міської ради. До судейської 

колегії були запрошені 
вчителі  школи №7 Джеб-
женяк Л.Ю. і Євдаш М.Л.

На урочистому відкритті 
новогродівських «лелече-

нят» щиро привітала на-
чальник відділу у справах 
сім’ї, молоді та спорту Ман-
турова Олена Миколаївна, 
яка наголосила: «Питання 
популяризації здорового 
способу життя та занять 
фізичною культурою —   
одне з найважливіших у 

кожному суспільстві».
     Учні шкіл готували 

презентацію команд, взя-
ли участь в олімпійській 
вікторині, у спортивних 

естафетах: стрибках з 
м’ячем та  через скакалку, 
ведення м’яча з обвідкою 
стійок, біг з підкиданням 
м’яча ракеткою, біг з по-
доланням перешкод, ве-
дення малого м’яча, біг з 
розкладанням предметів, 
стрибки по купинах.

    У запеклій боротьбі 
команда нашої школи у 
складі 12-ти учнів, а саме: 
Чередніченко Ростислав, 
Ускова Віталіна (5-А), Тка-
ченко Кирило, Кондрашо-
ва Влада (6-Б), Захаров Ар-
тем, Гараніч Микита (5-Б), 
Бонцьо Іван, Звагольський 
Роман, Гриценко Рима, 
Затуліна Єлизавета, Гусак 
Єлизавета, Шкуматова 
Софія, (6-А) посіла II місце!

Вітаємо наших «леле-
ченят» з перемогою!

Вчителі фізичного  
виховання   школи

«Олімпійське лелеченя–2016» у нашому місті

13 квітня на базі Будин-
ку дитячої творчості, за 
підтримки управління сім’ї 
молоді і спорту, міського 
управління освіти прой-
шов перший етап облас-
них спортивних змагань 
«Мамо, тато, я-спортивна 
родина». Серед  чоти-
рьох команд учасників до 
кожної увійшли по троє 
гравців: тато, мама і ди-
тина. Відповідно менший 
член команди представляв 
школу, в якій навчається. 

Усі родини з радістю при-
йняли пропозицію взяти 
участь у змаганнях, адже 
подібні заходи не тільки 
корисні для здоров’я, а ще 
зміцнюють родину. У тім 
головною метою була пе-
ремога, яку і здобули спор-
тсмени, які представляли 
нашу загальноосвітню 
школу №10 ім.Т.Шевченка. 
I місце посіла родина 
Ольховик (4-А клас), II 
місце - родина Арефіних. 
Енергетику здорової 

конкуренції та шалено-
го азарту випромінювала 
кожна команда. Батьки 
власним прикладом по-
казали малечі, що спорт 
- це основа здорового 
способу життя і в май-
бутньому здорової нації 
нашої країни. Родина 
переможців буде пред-
ставляти наше місто у  на-
ступному етапі обласних 
змагань у місті Артемівськ. 
Бажаємо їм перемоги!

24 марта в 4-А классе 
прошел веселый спор-
тивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья». Команды были 
представлены семейными 
парами – ребенок и ро-
дитель (папа или мама). С 
какой гордостью дети вхо-
дили в зал под звуки тор-
жественного марша рука 
об руку со своими родите-
лями.  Участники дружно и 
четко представили назва-
ние и девиз своих команд. 
«Козачата» быстро и сла-
жено выполняли все эта-
пы эстафет, но и «Олим-
пийцы» не отставали от 

соперников. 
Спортсмены ловко 

справлялись с мячами, 
скакалками, обручами, 
воздушными шарами, 
перепрыгивали через пре-
пятствия, бегали, передви-
гались сидя, группами и 
парами. Дети и родители 
совместно выполняли за-
дания, стараясь сделать 

их лучше, быстрее и друж-
нее. В перерывах между 
эстафетами дети расска-
зывали стихи и пели песни 
о спорте, весело и задор-
но танцевали. Судили со-
ревнования библиотекарь 
школы Бортко Любовь Ва-
сильевна, учитель биоло-
гии Назарова Елена Яков-
левна, медсестра школы 

Мамо, тато, я - спортивна родина!

Лучше, быстрее, дружнее!
Костюченко М.С. Судей-
ская команда единогласно 
присудила победу коман-
де «Козачата». «Олимпий-
цы» отстали совсем чуть-
чуть. Но самое главное 
заключается в  том, что та-
кие мероприятия позволя-
ют поближе познакомить-
ся и подружиться детям и 
родителям класса, узнать 
друг друга получше. Ведь 
именно внеклассные ме-
роприятия позволяют сде-
лать детей и родителей в 
классе дружными, воспи-
тывают чувства взаимопо-
мощи и коллективизма. 

Виховання освіченої, 
творчої й щасливої 
особистості, вироблен-
ня умінь спілкуватися 
та взаємодіяти з дітьми  
–  завдання, які ставить 
перед собою вчитель-
початківець, саме тому 
«Тиждень молодого 
спеціаліста» було за-
вершено проведенням 
свята «Щасливий серед 
дітей».  

Бачити усміхнені та 
радісні дитячі обличчя 
дуже цінно для будь-
якого вчителя, тому 
Бутоліна Тамара Микола, 
керівник школи молодого 
спеціаліста,  організатор 
і ведуча цього заходу,  
доклала максималь-
них зусиль, щоб одразу 
зацікавити глядачів яскра-
вим виглядом актової 
зали. Дитячі іграшки, м’ячі, 
різнокольорові надписи 
– все сприяло створенню 
піднесеного настрою. Ви-
ховання доброти та вміння 
дружити закладаються ще 
в маленькому віці, тому 
урочисто відкрити свято 

надали можливість номе-
ру «Добро серед людей», 
який підготувала Олейник 
Анастасія Сергіївна разом 
із її групою подовженого 
дня. Королева Доброти, Кіт 
Леопольд та учні 3 класу 
спробували  посіяти зерно 
добра у кожного в серці, й 
у них це вийшло. Яскраві 
костюми, чудові образи та 
високий рівень акторської 
гри показали учні 1 класу 
під керівництвом молодої 
вчительки Матюшенко 
Наталії Євгенівни. Казка 
«Колобок» на новий лад, 
яку вони представили, до-
зволила на мить опини-

тися у доброму дитячому 
світі не тільки дітям, але 
й дорослим. Вихованню 
активної життєвої позиції 
сприяли номери Чететен-
ко Влади Олександрівни 
і Чєчєнєвої Ольги 
Миколаївни. Їхні запальні 
виступи (танці) не зали-
шили байдужими жод-
ного присутнього в залі, 
бо проходили під бурні 
овації. Активну участь у 
заході взяли учні 5-А та 
5-Б класів разом із вчи-
телькою російської мови 
та зарубіжної літератури 
Левицькою Оленою 
Олександрівною і вчи-

телькою української мови 
та літератури Стрєлковою 
Наталією Олександрівною. 
Діти намагалися пере-
дати своє бачення понят-
тя «щастя». Велику увагу 
вони приділили повчаль-
ним притчам (Ф.Д. Крівіна 
«Створення людини» та  
«Те, що робить людину 
щасливою»). Завдяки ним 
учням вдалося не тільки 
відкрити таємницю виник-
нення щастя, а й показати, 
у чому насправді полягає 
його цінність. Прочитані 
вірші і пісня «Світ без 
війни» закликали до до-
броти і чуйності, миру та 
дружності. Завершив свя-
то психологічний тренінг. 
Усім присутнім у залі за-
пропонували взятися за 
руки та посміхнутися один 
одному, бо, як кажуть, у 
щасливої людини й очі 
посміхаються. 

Отож, плекайте в дитині 
радість та усмішку, будьте 
щасливі та насолоджуй-
тесь життям кожної миті!

Вчитель української мови
Стрєлкова Н.А.

Щасливий серед дітей

Английские идиомы могут помочь сделать наш язык  красивее!
Мы в этой школе учимся 

всего лишь несколько ме-
сяцев, но уже привыкли к 
плотному и насыщенному 
графику работы. Вообще-
то, нам не привыкать – в 
школе №9 мы постоян-
но были, как говорят, в 
гуще событий, участвуя 
во всех внешкольных и                                      
внеклассных мероприяти-
ях. 

Один из наших люби-
мых предметов – англий-
ский язык, и ко всему, 
что связано с ним, мы 
относимся с особым ин-
тересом и ответственно-
стью. Поэтому с большим           
интузиазмом участвовали 
в предметной неделе ан-
глийского языка, которая 
проходила в нашей школе 
с 22 по 26 февраля: изгото-
вили постеры о Новой Зе-
ландии на выставку «Путе-
шествие по англоязычным 
странам», с воодушевле-

нием следили, как готови-
лись к открытому уроку на 
тему «Роль компьютера и 
информационных техно-
логий в жизни человека» 
наши одноклассники из 
второй группы, помогая 
им в переводе текстов. 
Но самой интересной, по-
жалуй, была подготовка к 
мероприятию «Встреча в 
литературной гостинной». 
Нам предстояло быть ве-
дущими, и задача была 
ответственная – познако-

мить старшеклассников с 
одним из интереснейших, 
на наш взгляд, стилисти-
ческих приёмов в англий-
ском языке – идиомой. 
Готовясь к мероприятию, 
мы сами узнали много 
нового и интересного об 
истории возникновения 
идиом, о ситуациях, в ко-
торых англичане их за-
частую используют. При-
ятно отметить, что наши 
одноклассники и ребята 
из других классов (8-Б, 11-

А) слушали нас с большим 
вниманием и интересом -  
ведь многие идиомы име-
ют свои аналоги в украин-
ском и русском языках, и, 
заучив их наизусть, можно 
украсить свою речь, сде-
лать её эмоциональнее, 
экпрессивнее, красивее, 
чего нам так сегодня не 
хватает в повседневной 
речи. В общем, мы рады, 
если эта встреча оказалась 
для всех, кто на неё при-
шёл, небесполезной.

                                                                                
Учащиеся 10-А класса Дарья 
Хомазюк и Богдан Радченко Коваленко Л.А.,

классный руководитель 4-А кл.

Пінчук О.В., 
вчитель фізичного виховання
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События месяца События месяца
Стежкою до Кобзаря

Березень в Україні ча-
сто називають Шевченко-
вим. І це не випадково: 
щороку навесні Великий 
Кобзар приходить до нас 
новим і неповторним. 
Тарас Григорович Шев-

ченко - велика і невми-
руща слава українського 
народу. У його особі 
український народ ніби 
об’єднав найкращі сили 
й обрав співцем своєї 
історичної слави та гіркої 

долі, виразником власних 
сподівань і прагнень. Під 
думи народні налашто-
вував свою ліру Кобзар, 
тому й оживало в його 
полум’яному слові все те, 
що таїлося в глибині душі 
народу. Як весна оновлює 
природу, так само поезія 
Великого Тараса оновлює 
наші душі, закликає бути 
чесними й милосердними, 

щиро любити свій народ, 
свою Україну.

        9 березня 
у  Новогродівському 
міському парку біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченка  
відбувся мітинг вша-
нування  Славетного 
Кобзаря . Традиційно 
захід підготувала 
Н о в о г р о д і в с ь к а 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 10 ім. Та-
раса Шевченка. На ньому 
були присутні  представ-
ники міської ради та дер-
жавних структур міста, 
депутати, школярі. До 
виступу були запрошені  
начальник відділу 
освіти м.Новогродівка 
Р.М. Кухтіна та вчи-
тель Новогродівської  
загальноосвітньої шко-
ли I-III ступенів № 10 
ім.Тараса Шевченка А.М. 
Єжилова.  Виступаючі 
провели паралель між  
філософією патріотизму 
поета та сьогоденням. 
Учнями-старшокласника-
ми (Гордієнко Світлана, 
Филь Даря, Гімадуліна 
Софія, Папаіка Іван, Панін 

Микола, Колесник Оле-
на, Зикіна Олена – 9-А 
клас)  було представлено 
віршовану композицію   за 
творами Шевченка , а ди-
тячий хор з учнів 5-А і 6-А 
класів, під керівництвом  
С.А. Данилової, заспівав 
пісню «Зацвіла в долині 
червона калина». Апогеєм 
заходу стала пісня «Це 
моя земля» у виконанні  
вокального  ансамблю 
вчителів Новогродівської 
загальноосвітньої школи 
I-III ступенів №10 ім. Та-
раса Шевченка. Мітинг 
завершився урочистим 
покладанням квітів до 
підніжжя пам’ятника Ве-

Міністерство національно-
патріотичного виховання

Молитва – це розмова з 
Богом. Вона необхідна для 
нас так само, як повітря 
і їжа. Тому  в радості і в 
смутку, при  потребі чи 
з подякою ми повинні 
звертатися до Бога. Бог 
поважає та цінить не 
кількість промовлених 
молитов, чи їх риторику, 
вишуканість, мелодійність, 
чи логічність, а щирість та 
відкритість наших сердець 
до молитви, до розмови з 
Богом. Ми не повинні об-
межуватися лише тим ча-
сом, коли стоїмо у храмі 
навпроти ікони чи образу, 
чи читаючи Святе Письмо. 
Молитва може повсякден-
но проникати в усі закутки 
нашого життя. 

 Напередодні  світлого 
християнського свята      
Великдень, а саме у страс-
ний тиждень у нашій школі 
пройшов захід « Слово про 
молитву».   Учасниками 
стали наші школярі : Худяк 
Вікторія, Педик Марія, Ко-
лесник Владик, Ільченко 

Діана  та Валерія, Клімова 
Галя, Дьяченко Ліза, 
Конкіна  Настя, Терещенко 
Альона, Фітисова  Альона, 
Скотар Володимир,  Єсина  
Єва, Буряк Катя,  Корости-
льов  Данило, Васильцева 
Ліза,  Кузнецов  Максим, 
Суханов Вова, Малієнко 
Катя та Ліхачова  Даша.  
Діти ще не досить упевне-
но, але з відкритою душею 
промовляли молитви до  
Святого Духа, Ангела- Охо-
ронця, Богородиці. Вони  
смиренно просили у Бога 
мудрості та стриманості 
перед навчанням, миру, 
здоров’я та благополуччя 

своїм рідним та близьким,  
дякували за науку після 
навчання та радості буден-
ного життя.

   Атмосфера у залі 
була по – родинному за-
тишною, учні 5-9 класів з 
повагою слухали виступа-
ючих, адже вони з уроків 
християнської етики та 
біблійної історії знають про 
те як треба читати молит-
ви та як треба поводитись 
там де говорять про Бога і  
де є ікони. Дітям було та-
кож цікаво дізнатися про 
те, які  ще існують види 
молитов, про те,  чому так 
важливо звертатись до 

Слово про молитву

Вчитель християнської 
етики Педик Т.А.

Бога саме у Великий піст. 
Також для них  важливою  
стала інформація про те, 
що немає нічого гірше ніж 
формальна молитва, адже 
директор школи, Само-
здра Людмила Федорівна 
та вчителі нашої шко-
ли, Паршина Олена 
Анатоліївна, Прокопенко 
Оксана Миколаївна  та 
Педик Тетяна Анатоліївна 
власним прикладом по-
казали, що щира, відверта 
молитва  може допомогти 
не тільки тобі, але і тим за 
кого ти молишся.

Будемо сподіватися, 
що ті маленькі зер-
нятка духовності та 
християнської культури, 
які  дорослі намагають-
ся посіяти  в дитячі серця 
проростуть паростками 
милосердя, чуйності та 
толерантності в їхніх ду-
шах і вони стануть гідними 
людьми своєї землі.

Литературная гостиная 
«Ты - женщина, ты книга между книг»

Нередко возникает во-
прос: «А для чего нужна 
поэзия?» Наверное, пре-
жде всего для того, чтобы 
обогатить человека эмо-
ционально.  «Прекрасный 
стих, - по словам Анатоля 
Франса, - подобен смычку, 
проводимому по звучным 
фибрам нашего существа. 
Не свои - наши мысли за-
ставляет поэт петь внутри 
нас. Он кудесник. Пони-
мая его, мы становимся 
поэтами, как он».

Многие ребята нашей 
школы увлечены поэзией. 
Поэтому в рамках пред-
метной недели русского 
языка и зарубежной лите-
ратуры было проведено 
заседание литературной 
гостиной «Ты - женщина, 
ты книга между книг», 
посвященное Женщи-
не, любви к Женщине. С 
большим энтузиазмом и 
рвением откликнулись 
ученики 8-ых классов на 
предложение об участии в 
мероприятии. На репети-
циях царила особая твор-
ческая атмосфера.

Вот и наступил долго-
жданный день. В актовом 

зале школы собрались 
учащиеся седьмых и вось-
мых классов, администра-
ция школы, учителя, ро-
дители. Гимном Женщине 
открыли Бегали Даниил и 
Кузьменко Родион литера-
турно-музыкальную ком-
позицию:

Ты - женщина, ты книга 
между книг,

ты свернутый запечат-
ленный свиток .

Сложно найти поэта, 
не восторгавшегося жен-
ской красотой, грацией. 
Не является исключени-
ем и великий В.Шекспир, 
чьи сонеты, в исполнении 
Лютоева Эдуарда и Почи-
нок Екатерины, раскрыли 
многогранность и магию 
чувств поэта. Некую тай-
ну, тайну бытия донесли 
до слушателей Игнатюк 
Татьяна стихотворением 
Б.Пастернака «Зимняя 
ночь», Галлямова Виолет-
та и Пономарёв Максим 
поэзией   А.Блока.

Ведущие литературной 
гостиной Александрова 
Кристина и Игнатюк Татья-
на приоткрыли завесу лич-
ных отношения Николая 

Гумилева и Анны Ахмато-
вой, Марины Цветаевой и 
Сергея Эфрона, Константи-
на Симонова и Валентины 
Серовой. 

Проникновенно-чув-
ственно звучали стихи ве-
ликих поэтесс ХХ века в 
исполнении Мандриковой 
Алины, Щерской Верони-
ки, Падалки Анны, Сикач 
Елизаветы, Божко Дианы, 
Синельник Яны и Мали-
енко Екатерины. Девушки 
смогли донести мысли, 
чувства, переживания 
лирических героев. Дузь 
Анастасия прочла одно 
из самых трогательных 
произведений военной 
лирики - стихотворение 
К.Симонова «Жди меня».

 Поэтические шедевры, 
звучащая музыка Евгения 
Доги и Л.Бетховена, горя-
щие свечи.  Атмосфера ро-
мантики, сопричастности 
царила в зале.

 Н е и з г л а д и м о е 
впечатление на гостей 
и участников произвела      
заключительная часть ли-
тературно-музыкальной 

композиции -  инсцениро-
вание письма Желткова из 
повести А.Куприна «Гра-
натовый браслет». Юные 
артисты: Буряченко Вла-
дислав, Лютоев Эдуард, 
Синельник Яна, Малиенко 
Екатерина, Кучерук Мак-
сим, Папаика Александр, 
Колесниченко Александр, 
Починок Екатерина - смог-
ли передать весь трагизм 
неразделенной чистой 
любви героя: «Да святится 
имя твое». 

 Поэзия - удиви-
тельная вещь. Она застави-
ла нас по-новому смотреть 
на мир, дала возможность 
выразить чувства, которые 
накопились в сердце. По-
эзия возвышает нас над 
миром повседневности, 
будничности, обогащает 
духовно. Посещение, уча-
стие и подготовка литера-
турной гостиной сделала 
нас духовно богаче, неж-
нее, добрее. Мы прикос-
нулись к прекрасному и 
вечному.

                                                                                             
Игнатюк Т., Александрова К., 8-А 

Настройся на успех!
До экзаменов остался 

месяц — время ещё есть, 
но использовать его нужно 
максимально эффективно. 
Лови несколько советов, 
которые помогут упорядо-
чить процесс подготовки. 

1. Начни с самого инте-
ресного.

Выбери материал, ко-
торый нравится тебе боль-
ше всего. Начни подго-
товку именно с него, ведь 

любознательность — луч-
шая мотивация. 

2. Используй различ-
ные способы запомина-
ния. Повторяй прочитан-
ное вслух, пиши конспекты 
ответов, делай интеллект-
карты и карточки.

3. Структурируй объ-
ёмный материал: составь 
план или схему. Ответ под-
готовь в виде тезисов пла-
на, дополненных доказа-

тельствами в виде фактов, 
цифр и т. п.

4. Смотри онлайн-уро-
ки по сложным темам. В 
них проговаривается и на-
глядно демонстрируется 
алгоритм решения зада-
ний.

5. Используй электрон-
ные конспекты или мате-
риалы по теме. В них легко 
ориентироваться и можно 
быстро найти нужную ин-

формацию.
6. Самый простой спо-

соб научиться — объяс-
нить материал другому 
человеку. Можно выбрать 
день для совместной под-
готовки с одноклассником 
и рассказывать друг другу 
наиболее сложные темы.

Давайте помнить: «До-
рогу осилит идущий!»

Мандрикова Алина, 8-Б


