
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Палкі вітання нашим читачам!  
Останні гарячі сонячні дні не пускали думок, що за вікном осінь. Та природа 

невблаганна, і вже падолист шелестить під ногами поволі, і вже коротшим стає день, і 

ми збираємо в осінній яскравий букет разом із повними айстрами і запашними 

хризантемами найщиріші побажання для педагогів! Адже початок жовтня зустрічає нас 

Днем Учителя!!! Тому жовтневий випуск « Школяр Інформу» в першу чергу для наших 

найкращих вчителів! )) Окрім того, разом помандруємо на фольклорне свято до 6-го 

класу,   згадаємо Захисників Вітчизни, поборемося із синдромом понеділка, 

отримаємо задоволення від творчих здобутків наших поетів, посміхнемося, 

перейдемо на зимовий час і, звісно ж, поговоримо українською! Це основні теми 

цього номеру! Він дійсно насичений, тематичний і, сподіваємося, цікавий! Тож 

насолоджуйтеся і оцінюйте!!!  

                                                            Головний редактор газети  Маломуж Анна 

 

 День учителя відкружляв осіннім листям. 

 Фольклорне свято завітало на урок. 

 Авторські здобутки 

 День Захисника України 

 Афіша 

 



 

                                         

 

 

 

П`ятниця… День Вчителя… Це свято ми повинні були зробити дійсно казковим, адже наші любі 

вчителі гідні найкращого.  

Після довгих тижнів праці та підготовки, немає сумнівів - краще подарунка, ніж наш концерт і бути 

не могло. Концертна программа проходила в стилі шкільного кафе під назвою «Зошит в клітинку». 

На вході до кафе вчителів зустрічали ведучі – офіціанти, які пропонували їм сісти за вільний стіл. 

На свято діти приготували багато страв, але це не прості страви, вони були в вигляді сценки чи 

танцю.  Найбільше запамяталися сценки 11 – А та 8 – Б классу. Учні 11 – А классу були 

офіціантами на святі. Їх задача полягала в тому, щоб у кожного вчителя на обличчі булла весела  

усмішка. І вони з цією задачею справилися! Кожний клас приготував чудові номери: пісні, танці та 

багато чого іншого. І всі ми вклали у цей подарунок частинку себе, частинку свого серця, 

намагаючись справити враження, зробити його неповторним, щоб залишити у пам`яті вчителів 

відчуття казки… Після кожної «страви» були гучні оплески учителів. Вони ще більше надихали 

учнів до нових святкових номерів. В кінці свята на вчителів чекав маленький сюрприз. Це був 

святковий торт з чаєм!  

  Після концерту учні ще раз дякують учителям за їхню любов і турботу про них. Цей день 

залишається завжди незабутнім у серцях учителів. 

                                               Подляцька Анастасія, 10 – Б клас 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 

 

У різних народів своя спадщина і звичаї, сформовані протягом століть або навіть 

тисячоліть. Звичаї — це обличчя народу, подивившись в яке ми відразу можемо 

дізнатися, що це за народ. Звичаї — це ті неписані правила, яким люди слідують 

повсякденно у своїх найменших домашніх турботах і найбільш важливій суспільній 

діяльності. 

  

Після  вивчення календарно – обрядових пісень, 
на уроках української літератури, ми вирішили разом із 
вчителем , Рожковою Н.І., провести фольклорне свято. 
Розділилися на 4 команди під назвами «Калина», «Віночок», 
«Хвиля України», «Українські маки». Святково прикрасили 
клас вишитими рушниками ,кетягами калини, малюнками.  

Розпочали привітання хлопці – засівальники, дівчата 
заспівали щедрівки та затанцювали. 

Кожна команда підготувала цікаву  розповідь про звичаї 
та традиції українського народу. Звучали вірші про 
Україну,команди для всіх присутніх показали інсценізацію 
пісень «Несе Галя воду», «Ой там на точку, на базарі…», «Із 
сиром пироги» та «Ой мій милий вареничків хоче». 
Закінчилося змагання пісенним батлом. Команди отримали 
смачну нагороду – вареники!!! 

                               Спец. кореспондент 6-А класу Крамська Анна 
  

 

 

 

 

 



 

  

Творчість наших учнів на уроках української літератури                                                                                                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Роздуми , навіяні осінньою красою 

Осінь . Чарівна пора. Щодня сотні учнів ідуть до школи. Вони спостерігають за грайливою 
білочкою на шкільному подвір`ї  чи за красою дерев та осінніх яскравих квітів. Для когось 
навчання здається нудним і нецікавим, а хтось бере книжку і старанно готує  домашнє 
завдання. Комусь вивчати історію , англійську чи алгебру. А у когось  посеред уроку у 
голові починає грати спокійна , трохи сумна  осіння мелодія. Осінь вражає різноманіттям 
кольорів та їх відтінків. Можна годинами спостерігати за красою природи. До чого ж це я 
веду? До того , щоб надихнути тебе на гарне навчання . До речі, можна роздрукувати картки 
із зображенням осені, увімкнути осінні мелодії. Якщо зараз тобі не цікаво вчитися, значить 
ти ще не знайшов свій улюблений предмет чи найкращого друга, з яким будь – яка справа в 
радість. Раджу взятися за навчання , бо коли ти станеш дорослим, то пошкодуєш про те, що 
маєш прогалини у навчанні. Налаштуйся на позитив зранку і залишайся таким у школі. 
Нашому навчальному закладу потрібні розумні і талановиті діти. Можливо, саме ти станеш 
гордістю школи чи взагалі міста. Виховуй у собі хлопчика , який ніколи не ображає дівчинку 
і завжди виконує домашнє завдання;  чи дівчинку, яка буде прикладом поведінки для інших. 
Шануй своїх батьків. Не впускай у свою долю негативів.  
  Успіхів у навчанні! Позитивних емоцій! 
                                                     Щеглова Аліна , 7 – Б клас 
 
 
 

 

Бджілка – чарівниця  
Одного разу, в мій день народження,  до мене 
завітала бджілка – чарівниця. Вона була незвичайна 
- вся пухнаста. Тільце і лапки були жовто – чорними, 
голівка – помаранчево-рожева, а її великі очі – 
блакитні. 

- Що ти тут робиш? – запитала я. 

- Я приходжу до дітей і дарую подарунки! 
- А чому ти прийшла до мене вночі? 

- Вдень хтось може знайти наш чарівний вулик 
– відповіла бджілка. 

- Чому він чарівний? 

- Тому, що в ньому зберігаються подарунки, 
про які мріють усі діти Землі. 

- Тоді, що ти мені подаруєш?- запитала я. 

- Іграшкового ведмедика. 
- Дякую тобі, чарівнице! 
Я пригостила бджілку смачним  пирогом , вона 
мене подякувала та й полетіла до чарівного 
вулика. 
                                Бойко Катерина,  6 – А клас 

 

Колядка за мир 

Нова радість стала,  

яка не бувала: 

Закінчилась вже війна  

І АТО не стало, 

І одужали  болящі, 

І знайшлися всі пропащі, 

Збагатіли ті, що бідні 

І забули всі про злидні, 

А панове депутати 

Стали людям помагати. 

           Косьян Давид, 6 –А клас 

 



  
 

 

День захисника України – досить нове свято, який 

ми вперше відзначили тільки в 2015 році. Раніше всіх 

чоловіків вітали 23 лютого в День захисника вітчизни, але 

всі чудово знають, чому ми змінили дату цього свята. І ми 

вирішили розібратися, чому День захисника України 

відзначається саме 14 жовтня, і що нового в цьому святі. 

Звичайно, всі ми давно звикли, що чоловічий день ми відзначаємо в лютому, а жіночий у 

березні. Якщо додати до цього День святого Валентина, то вийде взагалі повна гармонія. Але 

через військовий конфлікт з Росією, всі ми розуміємо, що відзначати чоловічий день України у 

річницю створення Червоної армії, як мінімум нерозумно. 

Тому, з 2015 року у нас і з'явився День захисника України. Вперше про таке свято заговорив 

президент України Петро Порошенко, під час промови на День незалежності України в 2014 році. І 

після цього, 14 жовтня 2014 року був підписаний указ, який проголошував установу такого свята, 

як День захисника України. До речі, одночасно цей документ так само відміняв минулий День 

захисника вітчизни. І з 2015 року День захисника України оголошено вихідним. 

День захисника України 2017: чому саме така дата 

14 жовтня – це дуже важливе релігійне свято 

Покрови Пресвятої Богородиці. Саме в цей день 

українські козаки обирали кошового отамана, а 

після 14 жовтня став Днем українського 

козацтва. І саме тому було вирішено, що День 

захисника України відзначатиметься 14 жовтня. 

День захисника України 2017: кого вітати 

Навряд чи це свято можна назвати "День чоловіків" і вітати з ним абсолютно всіх, 

даруючи своїм дітям шкарпетки. Враховуючи те, що зараз відбувається на Донбасі, це свято 

можна назвати саме Днем захисників нашої країни, які воюють з окупантами. Тому, в День 

захисника України привітайте всіх знайомих і незнайомих військових, вони дійсно цього 

заслужили.  

                                                  Підготував Попов Денис, учень 11  - А класу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    Заходи на листопад:  

Дзвони памяті: - години спілкування присвячені голодомору; 

- Загальношкільна лінійка «Запали свічку» 
Місячник «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

Конкурс акторської майстерності « На сцену запрошуються…» 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром понеділка 

Загальновідомий факт — ранок задає тон усього дня. Але яким може бути ранок, якщо 
це ранок понеділка? Як співалося в загальновідомій пісні з не менш відомого фільму: 
«Їм би понеділки узяти і відмінити!». 
І мова йде не про перший понеділок після канікул або відпустки, що саме по собі стрес 
для організму, а про самий звичайний понеділок, в травні або в грудні, не важливо . В 
першу чергу необхідно зрозуміти, що саме вам псує настрій. Причин може бути 
декілька, у кожного свої, але в основному дві. Перша — з наближенням понеділка 
починає переслідувати відчуття кінця чогось шалено приємного. Друга — розчарування 
через те, що вихідні пролетіли так швидко, а ви так і не встигли зробити всіх 
запланованих справ. У деяких починає навіть складатися враження, що все життя — це 
субота і неділя. 
Як же бути? Перш за все, треба навчитися відпочивати в свої вихідні. Краще суботу 
принести в жертву справам, які нагромадилася за тиждень, але неділю повністю 
присвятити відпочинку. А відпочинок і гарний настрій може принести додаткові 
дивіденди в понеділок. 
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