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Шановні друзі! Напевно, кожен з вас крокуючи до школи, мимоволі 

милувався такою чистою і недоторканою красою чарівниці-зими. Це 

єдина пора, коли  чисто прибрана, всипана блискітками земля,  

зустрічається на горизонті із безмежною голубінню неба, це унікальна 

пора, адже саме взимку на нас чекає ціла низка веселих свят, а з ними 

унікальних звичаїв і традицій, зрештою це незабутня пора, бо взимку 

кожен день може стати святом, варто лише захотіти і трішечки 

пофантазувати. Нехай ця зима стане незабутньою для вас!!! Веселих свят, 

друзі!  
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«СНІД – смертельна загроза людству!» 

 

Здоров'я – одне з основних джерел 
радості, щасливого та повноцінного життя. 
Здоров'я – це стан життя і діяльності 
людини за умови відсутності хвороб, 
фізичних дефектів, психологічне, соціальне 
і духовне благополуччя. 

Поріг ХХІ століття людство 
переступило з низкою жахливих хвороб. 
Особливо небезпечні ВІЛ і його кінцева 
стадія СНІД. СНІД – особливо небезпечна 
хвороба, смертельна для людини. 

З 1988 року 1 грудня відзначають 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом, що 
слугує  справі зміцненню організованих 
зусиль у боротьбі з пандемією, яка 
поширюється у всіх регіонах світу. 

Зусилля вчених спрямовано на 
винайдення ефективних методів подолання 
СНІДу, однак поки що говорити про успіх, 
про перемогу над вірусом ВІЛ передчасно. 
За оцінками експертів, сьогодні понад 50 
млн. жителів планети Земля є ВІЛ-
позитивними, а понад 20 млн. - вражені 
СНІДом. Кожного дня у світі інфікується 15-
16 тис. осіб, переважно молодого віку. 

На жаль, Україну визнано державою, 
яка від ВІЛ/СНІДу в  Східній Європі 
постраждала найбільше. 

 

 

Сьогодні в нас офіційно 
зареєстровано 49 тис. осіб, що 
мають статус ВІЛ-позитивних. 
Серед них майже 4 тис. дітей 
у  віці до 14 років. У тенетах 
СНІДу перебувають понад 3 
тис. громадян України, з яких 
понад 100 дітей. Це офіційна 
статистика, зареєстрована в 
Українському центрі 
профілактики і боротьби зі 
СНІДом МОЗ України. 
Міжнародні експерти 
вважають, що ВІЛ – позитивних 
у нас значно більше.   
Учені не втрачають надії, деякі 
навіть упевнені, що 
медикаменти, спроможні 
перемогти ВІЛ,  неодмінно 
з’являться в найближчі роки. 
Що ж до вакцини для масового 
застосування, то, за їхніми 
прогнозами, вона з’явиться 
вже в нашому столітті. А поки 
що всі зусилля науковців і 
громадськості треба 
спрямувати на профілактику 
СНІДу – такі перспективи на 
найближче майбутнє. 
                А ми маємо пам'ятати: 
здоровий спосіб життя, чистота 
у взаєминах - найкращі методи 
профілактики СНІДу. 

 

  



З 10 грудня – Міжнародний День захисту прав людини  

У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН 
запропонувала усім державам святкувати 10 грудня як День 
прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж 
організацією було прийнято Загальну декларацію прав 
людини.  
     У цьому документі задекларовано наступні принципи: 
рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними 
в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту 
недоторканість; заборона рабства и работоргівли; заборона 
катувань або жорстокого поводження; право кожного на 

правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; 
презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на 
свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на 
шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні 
збори;  Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та 
укладення численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 г. 
було ухвалено Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за 
нього, в 1949 г. — Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних 
конфліктів, 1950 г. — Європейську Конвенцію захисту прав людини та основных 
свобод, 1959 – Декларацію прав дитини, в 1966 г. — пакти 
про права людини тощо.  

07 по 11 грудня в школі проходив тиждень 
правових знань        

Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова 

культура, формування якої забезпечується правовим вихованням. 

Правове виховання — виховна діяльність закладу освіти, сім'ї, 

правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і 

звичок законослухняності. 

Усвідомлення людиною правил співжиття і вимог законів, законослухняність її поведінки 

формуються під впливом спеціальних виховних заходів, у процесі самовиховання, різноманітних 

видів діяльності. 

Ще одним підтвердженням гостроти цієї проблеми є тенденція випереджаючого зростання 

злочинності неповнолітніх на фоні загальної злочинності. 

   У рамках проведення тижня були проведені заходи, що спрямовані на забезпечення 

захисту прав дитини, дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних 

принципів, традицій.  

        У школі були оформлені стенди, випущені стіннівки «Усі різні, усі рівні», відбулися конкурси 

малюнків на тему «Мої права» , відеолекторї, вікторини, тематичні виставки в шкільній бібліотеці 

        11 грудня пройшов єдиний урок на тему «Права дитини в Україні». 



                 Школа безпеки 
  Ці небезпечні петарди… 

 Новорічні та Різдвяні свята полюбляють і 

діти, і дорослі. Чомусь побутує думка, що 

справжнє свято не може обійтись без зву-

кових та світлових ефектів у вигляді 

феєрверків, петард, салютів. На жаль, 

рідко хто задумується над тим, яку 

небезпеку приховують у собі піротехнічні 

вироби побутового призначення. 

Ці предмети здатні розриватися в руках 

людини, яка не вміє з ними поводитися. Можливий також інший варіант, коли така річ 

зроблена з порушеннями технології виготовлення. Така іграшка може призвести до 

небезпечних і тяжких наслідків. Невміле та неграмотне використання піротехнічних 

виробів іноді призводить до непередбачуваних ситуацій: палаючі ракети залітають на 

балкони квартир, розбивають шибки вікон у будинках. Унаслідок необережного 

поводження з петардами трапляються нещасні випадки, під час яких чимало людей, а 

особливо дітей, отримують травми очей, опіки рук тощо. На жаль, інколи ці міні-вибухоне-

безпечні предмети можна побачити і в дитячих руках. Відомі випадки, коли діти 

залишалися без верхніх або нижніх кінцівок, без очей тощо. 

Щоб уникнути нещасних випадків, слід точно знати інструкції щодо використання петард у 

побуті. Займатися цим повинні дорослі люди, які добре розуміють наслідки їхнього 

неправильного застосування. 

Категорично забороняється: 

-      користуватися саморобними піротехнічними засобами; 

-      запалювати бенгальські вогні біля ялинки, при великому скупченні 

людей, біля дітей у маскарадних костюмах; 

-      підривати петарди в приміщенні, в покинутих будівлях, біля житла 

людей; 

-      цілитися хлопавкою в обличчя, стріляти в 

легкозаймисті предмети. 

Ракетниця для феєрверків повинна 

перебувати лише в руках досвідченого 

дорослого. 
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     Ось і проминув ще один рік. Зовсім скоро стрілки годинника почнуть 

відраховувати новий час – час надій та 
здійснення бажань. 
     У такі хвилини забуваються всі 
негаразди й образи. Серця 
наповнюються радістю та любов’ю. 
Прислухайтеся… 
     Це не вітер шумить у гіллі, це до нас 
поспішає  чарівна казка. Адже лише в 
Новий рік дива трапляються насправді й 
казка стає реальністю. Залишається 
тільки повірити та відкрити серце для 
чудес.  
 
Новорічні свята - це завжди щось надзвичайно чарівне! Це Дід Мороз з 

подарунками і Снігуронька, нарядна ялинка, лапатий сніг, сміх, веселощі та жарти. 

Напередодні зимових канікул Дід Мороз із Снігуронькою завітав на гостини і до 

учнів нашої школи. 20, 21,22 грудня 

відбулися новорічні ранки для учнів нашої 

школи. Дід Мороз та Снігуронька радо всіх 

вітали з Новим роком! Водили хороводи 

разом із дітлахами та ведучими свята. 

Веселим витівкам, кумедним жартам не 

було меж. Починаючи із дитинства, ми 

поєднуємо разом відчуття свята, пухнастий 

сніг, запах святкової ялинки, Діда Мороза і найтаємнішу ніч, коли новорічними 

зірочками і ліхтариками висвічується нескінченна дорога наших мрій. Мріємо із 

найпрекраснішими надіями і сподіваннями на краще!  Бажаємо всім Вам отого 

кращого, про яке Ви мрієте вже сьогодні!  Бажаємо Вам побачити дорогу до цього 

кращого і мати багато позитивної енергії, 

щоб іти цією дорогою щодня, зустрічаючи 

мудрих і щирих людей, залучаючись до 

цікавих і різноманітних подій, створюючи 

щось своє, сяюче, неповторне, добре!  

Веселих вам свят! 



 
 

 

ШАНОВНІ 

  працівники школи, батьки! 

ДОРОГІ ДІТИ!  

 Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та 

Різдвом Христовим. 

 Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть 

у кожну родину добро, мир і достаток, душевну теплоту і сімейну 

гармонію.  Нехай ясна Вифлеємська Зоря об’єднає усіх нас чистим 

світлом незгасних людських чеснот та цінностей,  осяє усіх нас любов’ю 

і великою вірою у власні сили.  А Новий рік увійде у Ваш дім з надією на 

краще майбутнє, вірою у добро та справедливість, любов’ю до людей  та 

принесе в дарунок щастя, здоров’я, стабільність, добробут, впевненість у 

завтрашньому дні та світлу долю. 

З Новим роком та Різдвом Христовим!  

Із найкращими побажаннями 

директор школи Вовк Ольга Євгенівна 

  

 

 

 


