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Вітання
з Днем захисника Вітчизни
директора школи
Шановні
чоловіки,
хлопчики,
юнаки!
Від імені жіночого колективу
нашої школи вітаю вас з вашим
«чоловічим» святом, яким по роду
вам призначено бути захисником
своєї Вітчизни. Призначено бути
сильним, мужнім, відповідальним за
щастя та спокій дорослих і дітей,
бути опорою слабких і беззахисних.
На ваші плечі покладається тяжка,
але почесна ноша ― бути захиснико у
всі часи та всі періоди життя нашої
держави, завжди виконувати свій
військовий обов’язок – боронити
рідну землю, рідне село, рідну
домівку.
То ж бажаю вам міцного
здоров’я, витримки, сили волі,
світлого та мирного неба над
головою. Хай завжди зігріває вас
жіноча доброта, турбота та любов.

Директор школи Л.О.Куценко
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Ділимося досвідом
Настає
весна.
Все
розквітає,
прокидається.
Пробуджуються
звірі
з
зимових сплячок. Розквітають квіти, дерева,
пташки прилітають з далеких країв. Все
прагне
відродитися,
наблизитися
до
найкращої миті в своєму житті. Так само і
наша школа прагне до ідеалу, і тому впевнено
крокує до мети. Для цього ми випускаємо
цікаві газети. Проводимо різні пізнавальні
конкурси. Беремо участь у багатьох
спортивний змаганнях. Загалом хочемо стати
найкращою школою в районі.
Нещодавно в нашій школі було проведено семінар з київщинознавства, під час якого
ми намагалися представити нашу школу з найкращої сторони, тому що на ньому були
присутні представники багатьох шкіл. На початку семінару учні 4 класу представили
виховний захід «Коса – дівоча краса», на якому показали обряд заплітання коси мамами.
Потім 9-им класом було представлено фрагмент пізнавального уроку про сучасне храмове
будівництво в селах Київщини, та про дослідження звичаїв, традицій, легенд своєї
місцевості. Потім ми показали гостям наші колекції, влаштувавши маленький показ мод.
Вони були вражені, принаймні це було видно по їх обличчях. Також гості побували у
шкільному міні-музеї «Побуту українського народу», і побачили там старовинний одяг та
господарське начиння наших предків. В той час наші маленькі артисти готувалися вразити
гостей своїми чудовими посмішками та гарним настроєм
у виступі фольклорноетнографічного гурту «Струмочок». А для того
щоб наші гості не засиджувались, ми їх
запросили на танець «Ой печене порося». Було
дуже весело, а гості відчули себе дітьми, тому що
були щирими, радісними та завзято влилися у
танок разом з учасниками гурту.
Ми дуже надіємося що наш семінар вразив
глядачів і представив школу якнайкраще. Тому
ми ще на крок наблизилися до нашої мети.

Президент Федерації Вільних Міст
Малінка Катерина.
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Ідеальний класний керівник
Дуже часто кажуть, що класний
керівник, як друга ненька. І справді такі
є, адже більшу частину часу підлітки
проводять саме в школі з класним
керівником. Тому дуже важливо, щоб
класний керівник знайшов стежину до
серця
кожного
учня.
Варто
прислухатись до слів учнів, хоча які, на
перший погляд, здаються дурницею.
Потрібно бачити всіх однаковими. Але
водночас бачити їх зовсім різними, адже
кожна дитина - особистість, і вчитель
повинен це розуміти і показувати
оточуючим. Керівнику варто вести себе
виховано та стримано, щоб учні брали з
нього приклад. Але водночас легко та
спокійно, щоб не було враження «залізної леді». Взагалі кожна
дитина уявляє класного керівника по-своєму. Хтось бажає щоб
керівник був з почуттям гумору, або щоб був красивим. А хтось мріє
про керівника, який розумів би його з півслова. Фантазії у дітей
вистачає, але такі «ідеальні» вчителі існують лише у мріях та уяві
дітей. Тому, любі вчителі, не лише ви повинні виховувати та
коригувати нас, ми також хочемо вас трішечки удосконалити. Не
зліться, а просто прислухайтесь та зрозумійте нас, ваших
«наставників».
Незабаром наш класний керівник Цисаренко Олена Петрівна
буде приймати участь у районному конкурсі «Кращий класний
керівник року». Ми щиро бажаємо їй успіхів і віримо в її перемогу.
Малінка Катерина, учениця 8 класу
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Наша творчість
Як проб’є 12-та година,
За столом збирається родина,
Новий рік всі зустрічають,
Й один одного вітають.
За вікном летить сніжок,
Всі ми вділи кожушок,
Старий рік випроводжаєм,
А Новий всі зустрічаєм!
Новий рік -це свято з свят,
Треба всіх нам привітать.
Подарунки ми купляєм,
Й під ялинки підкладаєм.
Як проб’є 12-та година,
За столом уся родина.
Ну а дітям у цей час не спиться,
І у ліжках не лежиться.
Діти всі чекають казку
Й подарунків цілу в'язку.

Король Ганна, 8 клас
ПОБАЖАННЯ
Завітали до нас в хату,
Щастя й радощів багато.
Дух Різдва вже зовсім близько,
І на дворі дуже слизько.
Тож я хочу Вам сказати,
Що потрібно всіх вітати.
Побажати щастя й долі
Ну і сміху всім доволі.
Хай усі повірять в казку,
Ви,свята,прийдіть,будь ласка.
Хай мороз щіпає щічки
Й навіть руки в рукавичках.
Хай усі, усі, усі
Повірять в щастя на землі.
Й ті, хто цілий день в роботах,
Й ті, хто все життя в турботах

Костенко Ольга, 7 клас
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І ЩОБ ЦЕ ВЕСЕЛЕ СВЯТО…

ОСЬ МИНАЄ ВЖЕ ПОРА

Пісня новорічна грає,
Й всіх навколо звеселяє.
Щоб усмішки не згасали,
Й Новий рік всі зустрічали.
Щоб вітали Вас всі щиро,
І вітання серце гріло.
Щоб у цю казкову ніч
Ви придбали гарну річ.
Щоб у цей чудовий час
Щастя завітало враз.
І щоб це веселе свято
На дива було багате.

Ось минає вже пора,
Де казкові всі слова,
Де замети снігові
І санчата у дворі.
І свята йдуть спочивати
Та як хочеться сказати,
Що я буду сумувати,
Буду згадувать той час,
Ніби це в останній раз.
Адже всім хоч раз хотілось,
Щоб ця казка не скінчилась,
Але добре всеж оте,
Що в свій час до нас прийде.

Костенко Ольга, 7 клас

Костенко Ольга, 7 клас

Ой ти, зимонько хорошая,
Захисти сади й поля,
Прикрий білою порошею
І зігрій, як немовля.
Хай їм сняться сни хороші
Про весняні теплі дні
Там під теплою порошею
Що їм мариться у сні.
Сплять підсніжники і проліски,
Крокуси дрімають в сні,
Всі прокинуться напровесні
Оду заспівать весні.
«Зимо, зимонько, зима,Просять поле і ліси, Білу шубу зі сніжку
Нам теплішу принеси!»
Ти на всіх нас, люба зимо,
Навіваєш ніжні сни,
В білих шапках всі ялинки
І дубочки, й ясени.
Не чуть уже пташок нам співу
Чекають вже вони весну.
І тільки дятел своїм стуком
Ліс пробуджує зі сну.

Мельник Лариса, 8 клас
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На незбагненному цім світі,
Бажаю Вам не знати втоми
Де на долоні все, як є
Доводить справи до кінця
Вам Новий рік привітно
Нехай любов незгасно світить
Сьогодні руку подає
Хай доля радісно співа
В цей день Вас щиро привітають
Для Вас усі найкращі квіти
Колеги, друзі і рідня
І найласкавіші слова!
Здоров'я щастя побажають
Бажаю Вам життя прожити
І море радості щодня
Без сліз, без горя, без біди
Нехай завжди Вас в теплім домі
Нехай воно щасливим буде
Чекають люблячі серця
Сьогодні, завтра і завжди!!!
Антоненко Юлія, 7 клас

ПАДА СНІГ

ЗИМА

Пада,пада,пада сніг,
Заміта доріжки.
Вийшли діти всі на двір,
Щоб погратись в сніжки.
І красуня лісова тішить нас вогнями,
І радіє дітвора разом із батьками.

Зима чарівна,білосніжна,казкова,
Зима для природи,немов колискова.
Під білим кожухом заснула земля,
Й невидно на озері вже журавля.
І знову, і знову радіє земля,
Що нарешті прийшла білосніжна зима.

Костенко Ольга,7 клас

Костенко Ольга,7 клас

СНІГОВИЦЯ ЗИМА
Хай все снігом засипає,
Хай уся країна знає,
Що прийшла вона, вона,
Білосніжна, чарівна
Ще й холодна та смішна,
Сніговиця ця - зима.

Костенко Ольга,7 клас
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Думки вголос
ОКРИЛЕННЯ

Дуже важливими є почуття. Адже кожна людина - це
своєрідний вир почуттів та емоцій.І у кожного є те
почуття до когось або до чогось, яке її окриляє. Але в житті
бувають такі моменти, коли просто опускаються руки, та
не треба впадати у відчай, а завжди прагнути до чогось
хорошого.Отже, в житті бувають як злети, так і
падіння.Та я бажаю Вам щоб у Вас було більше злетів, аніж
падінь. А крила тільки з найкращого матеріалу!!!

Костенко Ольга, 7 клас
ЧИ ВАРТО ШУКАТИ КВІТКУ ЩАСТЯ?..

Кожного разу, коли ми вітаємо когось зі святом,то
бажаємо здоров'я, добробуту та неодмінно щастя.То що ж
це таке"щастя",та чи варто його шукати?
Кожної секунди свого життя ми шукаємо щастя.
Думаємо, що це гарна, пристижна робота та багато
грошей. А, можливо,щастя потрібно шукати в речах, до
яких Ви давно звикли? В усмішці близької людини чи в м'якій
іграшці, яка кожного разу, коли Ви заходите в кімнату,
викликає у Вас посмішку на обличчі, або в більш серйозних
речах.
Тож щастя для кожної людини - це щось своє. І якщо
для Вас це квітка,то її варто шукати!!!

Костенко Ольга, 7 клас
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Подорожуючи пізнаємо

Екскурсія в планетарій
На початку навчального року
наш класний керівник Олена Петрівна
запропонувала серію планових поїздок
до планетарію. З тієї пори ми з
нетерпінням чекаємо того дня, коли
будемо їхати на чергову екскурсію.
Відвідавши, ми багато дізнаємося
цікавого. Нам розповідали про сім
чудес
світу,
про
Бермудський
трикутник, про зорі та сузір’я.
На початку сеансу ми зручно всідаємося в крісла і чекаємо коли вимкнеться
світло і ми полинемо у загадковий світ. Уважно слухаємо розповідь диктора про
різні цікаві та загадкові речі. Ми побачили небо, вкрите зірками, схід сонця, сузір’я
Великої Ведмедиці, Скорпіона, Собаки та ін. Після закінчення неохоче виходимо із
залу та повертаємося до реальності де ми можемо подивитися на справжнє небо
та зорі, які набагато кращі, ніж в планетарії.
Нам подобаються такі поїздки і ми з нетерпінням чекаємо наступної
подорожі.
Фіцай Надія, 8 клас.
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Екскурсія на кондфабрику «Рошен».
«Це просто диво! Ми поїдемо
на кондитерську фабрику «Рошен» саме так сказали ми, коли
дізналися про цю надзвичайну
подію,
що
мала
відбутися
незабаром. Ще коли ми тільки
вийшли з автобуса, одразу ж
відчули тонкий аромат шоколаду і
нам швидше захотілося увійти в
середину. Нам розповіли про
історію створення фабрики. Потім
ми вдягли спецодяг. Нас повели на місце виготовлення кондитерських виробів. З
кожним кроком все більше хотілося
спробувати цю насолоду і на мить ми
захотіли стати дегустаторами. Наша
мрія все ж таки здійснилася. Ми
спробували найсвіжіші і найсмачніші
кондитерські вироби і, як справжні
дегустатори оцінили роботу майстрів.
За нашу «тажку» працю ми отримали
свою першу заробітну плату у вигляді
цукерок, а також отрималиальбом, у
якому помістимо фото найяскравіших
подій. Поїздка на кондитерську фабрику
стала новим відкриттям у нашому
житті.
Войцехівська Дарія
та Дмитренко Валентина, 6 клас.
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Тиждень початкових класів
Традиційними у нашій школі є
проведення
предметних
тижнів.
Нещодавно
проходив
тиждень
початкової
школи.
З
великою
відповідальністю віднеслися до цього
заходу як вчителі так і учні. В рамках
тижня вчителі початкових класів
провели
брейн-ринг «У світі казки
чарівної», конкурси на кращий малюнок
«Зима – білосніжка», «Кращий зошит
учня початкової школи», «Наші умілі ручки».
Цікавою, пізнавальною та
пошуковою для кожного класу була експрес-гра з маршрутами по станціях
Мовознавча; Загадкова; Математична; Краєзнавча; Природнича. Проведений
тиждень виявив багато розумних, творчих, грамотних учнів, яких по закінченню
тижня було нагороджено на лінійці цінними подарунками.

Захаренко Надія Іванівна, вчитель початкових класів
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Змагання з тхеквондо
18
лютого
відбулися
змагання з тхеквондо, в яких
брали участь такі команди:
«Родник» (Шпитьки), «Фенікс»
(Хмельницький),
«Імператор»
(Ірпінь), «Чернігів» (Чернігів),
«Орлан» (Музичі) та інші. Наш
клуб «Орлан» у
змаганні
представляло 6 учасників на чолі
з тренером Процук Артемом,
який зайняв І місце. Мельник
Марина та Галушко Олександр (5 клас) послідували його прикладу і
вибороли золоті медалі. Чебанюк
Артур (3 клас) та Пипоть Ірина (8
клас) здобули на цих змаганнях
срібло, а Доценко Влад (3 клас) не
зайняв 3 місце лише тому, що судді
були
не
дуже пильними
і
справедливими до його гарних
ударів та атак.
Всі учасники набули дуже
хорошого досвіду і незабутніх
вражень. Команді «Орлан» не
вистачило лише 1 медалі, щоб
здобути командний кубок.
Тарасюк Станіслав, 7 клас
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День
Святого Валентина
На дворі ще зима, але День Святого Валентина можна
справедливо вважати першим весняним святом, весняним за духом,
за настроєм.
Чи часто ми говоримо компліменти своїм друзям, близьким,
однокласникам? На жаль дуже рідко. А ось у цей день ситуацію
можна виправити, адже 14 лотого День Святого Валентина – день
всіх закоханих. Це свято прийшло до нас в Україну недавно, хоча
початок свій взяло ще в ІІІ столітті.
У нашій школі дуже люблять це свято. Напередодні учні
купують або виготовляють власні валентинки, підписують їх – і
запрацювала шкільна пошта. Листоноші не встигать розносити
яскраві листівки за адресами, в класах шумно, кожен чекає свою
валентинку. Настрій у всіх чудовий і у дорослих і у дітей, очі
блищать, грають посмішки, адже любов – найпрекрасніше почуття.
Саме любов робить нас добрими, романтичними, ніжними, чуйними.
То ж давайте частіше даровати один одному компліменти,
гарні слова, свої посмішки. Адже, коли людина живе в оточенні
доброзичливих, люблячих людей, вона почуває себе щасливою.
Підтвердженням цього є слова поета Булата Окуджави:

Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это все любви прекрасные моменты.
Куценко Оксана, 8 клас
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Солдат війни не вибирає
Під такою назвою учні 9
класу провели тематичну лінійку
до річниці виводу військ з
Афганістану. Були наведені цікаві
факти з історії цієї війни. Цей
день є днем пам’яті та скорботи
за воїнами, які загинули на чужій
землі. Багато з тих, хто
повернулись, вже померли від ран,
деякі залишилися інвалідами, для решти ця війна залишила в серцях
великий біль.
В селі Музичі проживають 4 воїни-афганці, з якими ми
зустрічаємось і спілкуємось на класних годинах та виховних заходах.
В школі працює людина, яка бачила афганські події на власні очі,
виконуючи інтернаціональний обов’язок, це вчитель військової
підготовки Лєгостаєв Валерій Миколайович. Ця війна забрала велику
частину його життя. Він з біллю згадує ті страшні події, бойових
товаришів, яких втратив на тій війні.
Нам не жалко себя,
Но обидно за лучших ребят,
Нам обидно за тех,
Кто однажды не сядет за праздничный стол
И не скажет:
«А помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел».
Нет не станем мы плакать,
Ведь слезы не красят солдат,
Лишь слезинка мелькнет,
И суровее станет наш взгляд.
Гребеневич Таїсія, 9 клас.
13

Велика перерва

грудень-лютий

№2

Вітаємо
зимових іменинників

Овен

Близнецы

1 клас
Хубулов Ігор (6.12)
Давиденко Тетяна (12.12)
Галдецька Тетяна (06.01)
Герцог Євгеній (06.01)
Торгонський Олексій (12.01)
Анднеєв Василь (14.01)
Обревко Владислав (05.02)
Прокопенко Каріна (12.02)
Філіпов Дмитро (20.02)

Весы

Стрелец

Водолей

Чупахіна Анастасія (28.02)
4 клас
Нестеренко Андрій (17.12)
Гуцуляк Жанна (03.01)
Бесспалова Дарина (05.02)
Перевишко Олександр (09.02)
Герасименко Оксана (19.02)
5 клас
Масовець Анна (02.12)
Олексієнко Анастасія (06.01)
Лахманюк Катерина (02.02)

2 клас
Андрійчук Іван (02.12)
Шперкач Роман (24.12)
Герасименко Марія (15.01)
Мейта Іван (18.01)

6 клас
Панасюк Маша (02.12)
Галдецька Ірина (07.12)
Фесенко Андрій (17.12)
Батюк Максим (08.01)
Торгонська Катерина (20.01)
Морозов Іван (19.02)

3-А клас
Чайка Валентина (03.02)
Довгаленко Олександр (07.02)
Нестеренко Олег (13.02)
Черниш Альона (27.02)

7 клас
Пазиченко Сергій (16.12)
Діденко Вікторія (30.12)
Мельник Володимир (19.01)
Забудська Юлія (08.02)

3-Б клас
Басатський Андрій (20.02)
Доценко Владислав (25.02)

Телец

Лев

Рак

Дева

Скорпион
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8 клас
Терещук Ярослав (05.12)
Захаренко Андрій (11.12)
Павлова Сніжана (01.01)
Ходаніцький Дмитро (02.01)
Гула Аліна (13.01)
9 клас
Забудський Денис (01.12)
Соколова Наталія (04.12)
Трофімова Ірина (14.12)
Куба Олександр (20.12)
Недашківська Анна (24.12)
Жидченко Костянтин (05.01)
Поплавець Владислав (15.01)
Коломієць Владислав (27.01)
Золотаревич Ольга (29.01)
Паченко Вікторія (22.02)
11 клас
Вишняк Олег (20.01)
Дзюбюк Тетяна (24.01)
Забудська Альона (03.02)
Морозова Марія (04.02)

Козерог

Рыбы
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Це цікаво
ПОМИЛКОВІ МІФИ ПРО ТВАРИН

Боязкий заєць. Лежачи на спині, цей, вибачте на
слові, «боягуз» може важко поранити і навіть убити пугача
або орла, відчайдушно відбиваючись пазуристими лапами.
Це просто звірюка! Спробуйте зловити дорослого зайця: він
відчайдушно чинить опір, виривається, лупить лапами і
пускає в хід гострі зуби.
Неповороткий ведмідь. Вся річ у тому, що ведмідь крокує
одночасно обома лапами, розташованими на одній стороні
тулуба. Через це у нього хода, що перевалюється. Це не заважає
звіру бігати із швидкістю 55 км/год. Коли ведмідь мчиться за
здобиччю, жодна гілочка не хрусне під його тяжкістю. У лапи
ведмедя потрапляють ізюбри і косулі — втілення чуйності і
обережності.

Незграбний бегемот. Бегемоти в природі зовсім не
такі незграбні, а навіть вельми жваві тварини, причому, і
на суші і у воді. Крім того, вони прекрасні плавці:
говорять, їх бачили плаваючими в морі в 3-5 км від берега.

Борсук зображався і в казках і в перших описах зоологів як похмурий звір. Насправді
борсуки — просто весінні. Вони не тільки люблять пограти на спеціально зроблених для себе
ігрових майданчиках, де годинами грають в догонялки і борються, видаючи крики
задоволення, але і часто ходять в гості один до одного.
У самої довгошийої тварини — жирафа багато шийних хребців. Насправді їх стільки
ж — 7, як і у інших ссавців. Зовні уявні непохитними, ці шиї неймовірно гнучкі. Уві сні
жирафи навіть здатні покласти свою голову назад, на свій круп.
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Зебри виставляють себе на показ своїми
смужками. Насправді зебри такі помітні тільки в
зоопарках. У природному середовищі таке
забарвлення — камуфляж! Під час бігу тварин
силуети зебри розмиваються, а чорно-білі смуги
зливаються в сіру кулю. Смужки допомагають не
тільки утекти від хижака, але і врятуватися від
мухи цеце. Чому мухи не люблять смугастих — факт
поки незрозумілий, але підтверджений.
Гримуча змія гримить перед нападом.
Насправді вона гримить, тому що налякана. Страх буквально примушує її тремтіти
хвостом. Нападе вона, тільки коли переконається у тому, що її застережливий гуркіт не
подіяв на потенційного ворога.
Здатність міняти колір молюски використовують не тільки для порятунку від
ворогів. Наприклад, гігантські чоловічі особини каракатиці сепія апама в затоці Спенсера
міняють колір для маскування себе від крупних самців, які не підпустили б їх до своїх
самочок. Підібгавши перетинки і перефарбувавшися, самці пропливають мимо агресивного
самця і без проблем добираються до самок.
Ящірки деруться по поверхнях на присосках. А ось і ні! На одному тільки пальці
стінного гекона є більше 200 мільйонів щіточок, причому кожна складається з незліченної
безлічі волосків-гачків, які, власне, і чіпляються за нікчемні нерівності з вигляду абсолютно
рівних поверхонь.
Тоовстошкірість слона. Насправді слони не є товстошкірими. Вони дуже добре
відчуваютовстошкіртовстошкірть дотик, шкіра велетнів ніжна, дуже чутлива і має
товщину всього 2-3 см, її можна нігтем подряпати!

Чайка Лідія Іванівна, вчитель біології і хімії
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