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Ми усі – учні, а це багато до
чого зобов’язує, бо в кожній школі є
свої звичаї, правила, традиції. Як і в
кожній школі так і в нашій є свої
герої, спортсмени, артисти, поети,
художники, відмінники і т.д.
Але, на мою думку, це не
страшно. Так, у нас відсутня
дисципліна. Все ж ми молоді, це
звичайна річ, що ми іноді не
слухаємо старших, погано себе
поводимо та не вчимося. Ми ж
створені для того, щоб гуляти.
Так, на жаль, деякі з нас не знають
міри і сходять з розуму…
Я гадаю, сучасний учень не
повинен ходити до школи як хоче.
Зовнішній вигляд - це не головне.
Головне - щоб учень мав потрібні
знання, умів креативно мислити,
працювати в команді, виходити з
будь – яких конфліктних ситуацій,
мати свою власну думку і т. д.
А що думаєш ти? Міркуй і
пиши!
Петрученко Анастасія, 10 клас
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У нашій школі відбулися вибори Президента школи та міністрів
ФВМ. Все відбулося чесно.
Кандидатів у президенти було троє: Путієнко Олександр,
Могилко Дмитро та Слободянюк Анастасія. За кількістю голосів
перемогла Слободянюк Анастасія, яка виявилась дуже відповідальною,
принциповою, працьовитою, комунікабельною та просто веселою
дівчиною, яку обожнюють всі учні. А місце Прем’єр - міністра зайняв
Путієнко Олександр, який допомагає президентові. Також місця
міністрів посіли дуже працьовиті та відповідальні учні, які чудово
виконують свою роботу.
У нашій школі ніхто не сидить без діла, всі займаються своєю
роботою і їм вона подобається, адже всі ми допомагаємо один одному в
роботі. Ми дружній колектив!!!
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Вересень відзначився
ще однією важливою
подією в житті нашого
шкільного колективу, це
«посвята» учнів дев’ятого
класу
до
ланки
старшокласників.
На
честь цієї події був
проведений вечір для
старшокласників, на якому
мала місце також конкурсна програма, на якій дев’ятий клас
продемонстрував всі свої вміння. Щиро вітаємо їх та сподіваємось що
вони добре віллються до старшокласників, і будуть гордо нести це
звання.

3

Шкільний калейдоскоп

вересень-листопад

№1

У нашій школі відбувся дуже гарний конкурс, який називається «Я ― Київщини
гордість і надія». Діти, які пишуть вірші, приймали участь у ньому. А дві
талановиті дівчинки зайняли 1 місце в школі. Тому вони приймали участь у
районному конкурсі і були нагороджені як кращі учасники.

Я ― Київщини гордість і надія
Чи можу я сказати це,чи смію?
Мені подобається мати перемогу,
Відкрию я собі нову дорогу.

4

Шкільний калейдоскоп

вересень-листопад

5

№1

Шкільний калейдоскоп

вересень-листопад

№1

Учні нашої школи прийняли
участь у конкурсі «Птах року»

Який чудовий птах…
Птахи – прекрасні! Тільки вони щороку
мігрують із далекої півночі на далекий південь та
повертаються назад. Вони такі дзвінкі.. Тільки
вони можуть розмовляти людською мовою та
наслідувати голоси інших тварин. А ще вони –
віщуни, здатні передбачувати майбутнє. Птахи
приваблюють нас не лише красою польоту, а й
приємними мелодійними голосами. Вони
приносять надію та тепло, на сонце, на
краще життя.
Існує
безліч
неймовірно
красивих птахів, але хто такий одуд?
Що за пташка? Одуд – це яскраво
забарвлений птах із довгим вузьким
дзьобом і чубчиком. Мешкає він у
південних та центральних областях Європи
та Азії, а також майже на всій території
Африки. Полюбляє цей птах відкриту місцевість
з чагарниками, деревами, лугами…
Цей невеликий птах, який завдовжки
25-29 см., виділяється смугастими чорно-білими
крилами. Забарвлення голови, шиї та грудей

залежить від типу. Крила широкі та округлі,
хвіст середньої довжини, чорний. Тулуб має
каштанове забарвлення. Чуб на голові оранжевий,
при приземленні птах розпускає його.
Землею одуд пересувається швидко, хоча політ
одуда нешвидкий, як пурхання метелика. Проте
він достатньо моторний, хижим птахам рідко
вдається схопити одуда в повітрі. Харчується
одуд комахами і личинками. Також
ловить дрібних жаб, ящірок та
змій.
Птахи – невід’ємна частина
природи. Вони прикрашають
діброви , луки, степи. Птахи –
окраса парків і садів. Вони –
підкорювачі повітря, здатні підійматися
вище хмар, перелітати через пустелі й моря.
Птахи – наші помічники, захисники наших лісів,
полів, городів.
Бережіть птахів, оберігайте їх і вони
віддячать вам. Пам’ятайте: «Найдорожче для
пташки – це воля».

Антоненко Юлія, 9 клас

Птах року
Яка красива пташка літає,
Бо чудові крила має.
Одудом його називають
В Європі та Азії зустрічають.

Хвіст у нього чорний,
І чубчик теж прикольний.
Всім дорослим і нам,
Маленьким школярам.
Потрібні ці птахи,

Це невеликий гарний птах,
Він їсть личинок і комах.

Бережіть їх дітлахи
Попівська Ірина, 6 клас
6

Шкільний калейдоскоп

вересень-листопад

№1

Недалеко від Києва було королівство
кохання. Називалось це королівство ―
Люблін. Люди там були дружелюбні,
добрі, лагідні, милі, ніхто ніколи нікому
не заздрив.
У цьому королівстві було дуже
багато звірів, але жодного птаха. Ці
люди навіть не могли уявити, що це
таке, але слово знали. І для них це було
чимось загадковим. Одного разу король
вирушив на полювання. Довго ходив він
по лісу. І тут неподалік від короля у
кущах зашурхотіло.
― Хто тут? ― промовив король.
Немає відповіді.
― Хто тут? ― знову тиша.
Король почав потроху приближатися до куща, звідки чувся шурхіт. Із націленим
луком король розгорнув кущ. І він побачив щось дивовижне. У кущах сиділа чудова
пташка. Вона була білосніжною. Своїм білим пір’ям птаха зачаровувала. А очі
мала сині та глибокі. І тут король подумав:
― А може це і є загадковий птах.
Король вирішив забрати птаха у королівство. Та як тільки він його підняв, як
побачив, що у нього перебите крило.
Король приніс птаха у королівський двір та посадив на фонтан. Нагодував його.
Перебінтував крило, а після
цього наказав своїм підданим,
щоб вони зробили будиночок
на воді. Щоб той у негоду міг
сховатися.Щодня король із
сином ходив годувати птаха
та міняти пов’язку на крилі.
Пройшов
уже
тиждень,
другий.
Король
раноранесенько встав і пішов із сином годувати лебедя. На півдорозі до фонтану він
остовпів від радості. По небу за напрямком до вирію летіло дуже багато таких
самих чудових, білосніжних та чарівних птахів. Тут король побачив, що один птах
починає трішки спускатися до фонтану. Це була лебідка. Така ж чарівна, як лебідь.
Було неможливо приховати радості лебедя…
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― Йому тепер не буде сумно. ― сказав батько.
― Так, не буде. ― повторив син.
Оскільки лебідь не міг літати, лебідка
зосталась жити з ним. Проходив час, лебеді
жили у фонтані в королівському дворі.
Коли наступного року потрібно було
відлітати у вирій, лебеді знялись у небо
під гучні крики та оплески. Покружляли
над королівством і полетіли. Усі дуже
сумували за лебедями.
Наступного року, як тільки прийшла весна,
до палацу забіг хлопчик з вигуками:
― Лебеді прилетіли, лебеді прилетіли, наші лебеді з
лебедятами.
Все королівство побігло до фонтану. І справді, там уже сиділо дев’ять лебедів. За
ними стали доглядати як і раніше, а може навіть і краще. Все-таки у лебединій
сім’ї уже було дев’ять членів.
Відтоді лебеді щороку відлітали у вирій, а першого ж дня весни прилітали
додому.
Про цих птахів стали книжки, складати вірші та пісні.
Лебеді прилетіли, лебеді прилетіли
З лебедятами малими.
Вони самі літати вміли,
Королівство ожило з турботами новими.
У королівстві Люблін лебідь ― став священним птахом. А оскільки Люблін ― це
королівство кохання ― так і лебеді стали птахами безмежного кохання,
відданості та турботи одним про одного.
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На початку жовтня ми святкували
День вчителя. Учні вітали своїх улюблених
і наймудріших вчителів подарунками та
влаштували їм чудовий концерт. У ньому
приймали участь молодші, середні та
старші класи, та наш знаменитий оркестр.
Діти розповідали вірші, співали красиві пісні
та показували цікаві й смішні сценки.
Вчителі були
у захваті
від
концерту,який підготував їм учнівський
колектив.
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Свято козацтва виникло ще у X столітті у
Греції, яку в той час загарбали араби, намагаючись
поневолити городян. Константинопольці зібрались
на всеношну до церкви. Під час Божої служби
святий Андрій юродивий та його учень Єпіфаній
побачили в горшній частині храму образ Божої
Матері. Вона тримала над віруючими християнами
покров і молилася. Це диво вселило грекам сили і
впевненості, і вони відстояли свою незалежність. Із того часу свято Покрови
стало всенародним.
Побудувавши церкву Покрови на Запорізькій Січі козаки, збираючись у
похід, вислужували молебень до своєї Покровительки. Покрова Святої
Богородиці наставала 14 жовтня. Вважалося, що з цього дня починається зима
«На Покрову до обіду осінь, а пообіді зима». Господарі примічали погоду: якщо
вітер віяв з півночі ― зима мала бути холодною із великими снігами, а якщо з
півдня ― теплою. Традиційно Покрова в Україні вже XIX століття була не
тільки народно ― релігійним, а й національним святом. І саме в честь цього
свята і був призначений Президентом України День українського козацтва.
Саме в цей день кожен рік у нас в школі проходять козацькі фестини, тобто
ввід в козацтво хлопчиків 5 класу.
В нашому святі брали учать учні двох 5-х класів, розділившись
на два курені. Вони змагались на спритність, швидкість,
виносливість та силу. Показавши чудову
підготовку перемогу здобули учні 5Б класу, з чим ми їх і вітаємо.
Вони підтвердили своє
звання
справжніх
козаків.
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Осіння пора! Як заворожує вона своєю красою.
Чудово, неначе в казці. Все навколо виблискує під
промінчиками лагідного сонця.
Вже не почуєш веселих пісень пташок. З дерева
повільно опадає осіннє листя. Високо в блакитному небі
пливуть темно-сині хмаринки. Сонце вже не гріє, але
повітря ще холодне, свіже та чисте. Осінь не дарма
називають золотою, листя на деревах стають всіх
можливих кольорів, від світло-жовтих, до червоно-бурих.
Як гарно навкруги! Спасибі тобі, осінь, за цю красу.
Такими ж гарними, як і осінь, були наші
конкурсантки конкурсної програми «Міс осінь».
Антоненко Юля, Швець Олександра, Малинка Катерина
та Вознюк Альона проявили свої таланти та артистичні здібності. Малинка Катерина
здобула перемогу та право носити титул «Міс
осінь».

Спасибі вам, дівчата, за гарний настрій та
чудове свято.

Головний редактор
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