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В у г л е д а р с ь к и й  Н В К  « М р і я »  

Шкільний   рюкзак 
Чи може ранити слово? 

Чи задумувались ми коли-небудь над тим, що таке  - слово? Як 

воно може вплинути на людину, а можливо, навіть, щось зміни-

ти в ній? І дійсно, певне слово, сказане з певною інтонацією, з пе-

вним емоційним забарвленням, звеселяє нас, або, навпаки, ранить. 

Як показало практичне заняття, яке проводили представники 

міської служби юстиції, погане слово завдає великої шкоди і то-

му, кому було сказане, і тому, хто сказав. Воно лускає, ніби пові-

тряна кулька та розлітається навколо. П’ятикласники жваво 

обговорювали, дискутували, висловлювали своє ставлення до  

«нехороших» слів, що дійсно шкодять. Практичний експеримент, 

який проводили представники юстиції, показав, що потрібно бу-

ти обережними зі словами, бо вони можуть залишити «брудні» 

сліди у свідомості тієї людини, яку образили.  Тому завжди тре-

ба думати, що говориш іншим. 

 

Наш родовід 

 Початок весни відзначився  
у 5-Б класі виховною годи-

ною з теми" Презентація 

проекту "Роду мій красний, 

роду мій прекрасний".  

  Протягом  двох місяців, 

під керівництвом учителя 

історії і класного керівника 

Єлфімової І.І. та вчителя 

природознавства і образот-

ворчого мистецтва Ніколе-

 герби своєї родини, проводили соціологічне дослідження "Варт пошани сивий волос". 

      На презентацію прийшли батьки та бабусі учнів. Вони з великою цікавістю спостерігали за дітьми, 

які представляли свої роботи, танцювали, співали та розповідали вірші. 

    Гостям дуже сподобався захід. А учні вже питають у своїх вчителів: "А яким проектом ми будемо за-

йматися завтра?" Ось такі у нас творчі п’ятикласники. 

Варто знати! 

 Учні нашої школи познайомилися із дуже ва-

жливою інформацією, за допомогою мультфі-

льму про захоплюючі історії з життя хлопчи-

ка Сашка та його кота Шкоди, які завдяки 

знанням з мінної безпеки уникають всіх пас-

ток підступних мін. Тож і ми дбаймо про  

свою безпеку та безпеку рідних! 
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Жіночий день 

Хай пролісок перший дарує вам ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 

У березні вітер несе хай надію 

І щастя, і радість, і тільки добро!  

 

В день цей сонячний, яскравий, весняний,  

Невгамовний одинадцятий бажає вам клас:  

Щастя, удачі, любові і веселощів —  

Всі привітання тільки для Вас!  

Учні 11 класу 

Тарасе, наш Кобзарю, всюди 

Приходиш нині ти, як свій, 

Тебе вітають щиро люди 

На всій Україні моїй. 

Благословен той день і час, 

Коли прослались килимами 

Земля . яку сходив Тарас 

Малими босими ногами. 

Земля , яку скропив Тарас 

Дрібними росами-сльозами. 

 

І мене в сім’ї великій,  

В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом. 

Ну щоб, здавалося, слова,  

слова та голос, більш нічого,  

а серце  б’ється, ожива, як їх почує…  

Т.Г.Шевченко 

Долучилися до шевченківського слова і жителі шкільної 

держави «МРІЇ», учениці 11 класу  Кострикіна О, Тата-

ркіна К, Шкуро Є, які брали участь у міському конкурсі 

шевченківського слова «Кобзар у нашому домі».    
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Варто знати! 

Учні нашої «МРІЇ» отримали багато корисної інформа-

ції про небезпеку мін та боєприпасів, які не вибухнули, та 

пройшли інструктаж, як необхідно діяти у різних небез-

печних обставинах.  

Отже, що треба знати у разі знаходженні ви-

бухонебезпечного пристрою: 
1. Не підходити до предмету, не торкатися і не пересува-

ти його, не допускати до знахідки інших людей; 

2. Відійти на безпечну відстань від вибухонебезпечного 

предмету; 

3.Не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними 

телефонами (вони можуть спровокувати вибух). 

4. Негайно повідомити чергові служби (101),  органів 

внутрішніх справ, цивільного захисту; 

5. Дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки 

та повідомити час її виявлення.  

Профілактична робота з дітьми триватиме надалі, аби 

навчити підростаюче покоління діям у разі виникнення 

різного роду надзвичайних подій та правилам безпеки 

життєдіяльності.  

 

 



 

Вугледарський НВК «МРІЯ»  
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85670, м. Вугледар, вул. Миру, 2 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 

Вітаємо вихованців 

«МРІЇ» із перемогою на 

учнівському Олімпі! 

Псарьову  Аліну, Мосьпан 

Валерію, Яременко Ма-

рію,  

Шевченко з нами  

 По-новому прозвучали рядочки Шевченка 

на яскравому заході, флешмобі,  який від-

бувся у 3-А класі. Неначе хвилі перетікали 

з однієї  парти до іншої рядочки відомої 

шевченківської поезії «Садок вишневий ко-

ло хати...». Юні козачата та дівчата, га-

рні, неначе лісові мавки, продемонструва-

ли  своє вміння по-новому прочитати вічні 

рядочки Тараса Григоровича. І дійсно: «А 

серце б’ється - ожива, як їх почує!»  

Дбаємо про безпеку 

І знову про те, що є найважливішим у нашому сього-

денні, -  безпека дітей на вулицях міста, особливо під 

час весняних канікул. Про це розповіли не лише класні 

керівники своїм підопічним, а й представники  Швей-

царської міжнародної організації FSD. Вони ще раз 

нагадали учням «МРІЇ» про мінну безпеку, про предме-

ти, які можуть бути небезпечними. 

 Знаю. Можу. Роблю. 

Наші учні вчаться дбати 

не тільки про власну безпе-

ку, а ще прагнуть розвива-

ти комунікативні якості 

на цікавих тренінгах 

Манька Артема, Вольвак Со-

фію, Дзюбан  Марію, , Васи-

ленко Софію, Кострикіну Оле-

ну, Шапарньова Данила, Ко-

вальову Юлію ... 

Так тримати! 

А шкільна агітбригада  «МРІЯ» 

нагадує,  що бути здоровим - кра-

сиво, бути здоровим - модно, бу-

ти здоровим — стильно, бути 

здоровим — класно! 

В гостях перукарі 

В людині важливе все: і ро-

зум, і постава, і зовніш-

ність, і зачіска. Усім цим 

тонкощам вчили наших дів-

чаток та хлопців майстри 

салону краси «Ніка».  

 

 


