
       Свято рідної мови за рішенням 

ЮНЕСКО відзначають 21 лютого всі 

народи Землі. Рідне, материнське 

слово для кожного є оберегом. Воно 

таїть у собі надбання віків, пам'ять 

усього народу, оберігає й передає всі 

виміри духовних скарбів поколінь. 

  Різноманітні заходи, присвячені 

Дню рідної мови, були проведені у 

нашій школі. Кожен із нас розуміє, 

що мова – духовний скарб нації. Це 

не просто засіб людського спілкуван-

ня, це те, що живе в наших серцях. 

Говорять, що без усякої іншої науки 

ще можна обійтися, а без знання 

рідної мови обійтися не можна. Це 

справді так. Людина, яка не хоче 

знати рідної мови, руйнує те, що по-

винно стати фундаментом її особис-

тості. 

   Отож, бережімо рідне слово, бо в 

ньому не тільки переливи струмків, 

шепіт трав, а й високий дух пращурів, 

сила нашого сьогодення і поступ май-

бутній. 

     Учні 5-го класу були запро-

шені на лінгвістичний ринг, який 

проходив під девізом: «В загадки 

слова окунись – и миру мудрецом 

явись!» Ви знаєте значення слова 

«школа»?  А яке слово отримаємо, 

коли з’єднаємо 2 англійських слова: 

«вагон» і «шлях»? А яке слово в перек-

ладі з грецької – «краса», «лад»? Та-

ких питань було багато, і тепер ми 

знаємо відповіді. Вам теж пропонує-

мо ставати мудрішими! А наймудрі-

шими у нас стали Сібріков Є., Богдюк 

М. і Макаров Є.   

                                                                                                                      

Актив 5-го класу 
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       Свято рідної мови  

       З 21 по 28 лютого в школі проходи-

ли заходи в рамках Тижня рідної мови. 

Учитель російської мови Мисник С. В. 

провела лінгвістичну вікторину між 

учнями 9-х класів. Сили учасників були 

рівними: 9-А показав гарну командну 

гру, а в 9-Б справжні бійцівські здібнос-

ті виявив капітан. Але головне – пере-

могла дружба, і кожен із нас вкотре 

впевнився, що світ пізнаємо через 

мову, бо в ній накопичено життєвий 

досвід попередніх поколінь, через мову 

ми впливаємо на емоції та почуття 

людей, формуємо їхні естетичні смаки. 

Тож хай знайомство з мовою ніколи не 

завершується.                                                                                                                     

                                   Винокурова А. (9-Б) 



      Цього року учні нашої школи тра-

диційно брали участь у багатьох пред-

метних олімпіадах ІІ (міського) етапу і 

5 учасників 6 разів  отримали запро-

шення на обласний етап. Зокрема, ця 

замітка познайомить вас із подіями 

обласної олімпіади з російської мови, 

в якій брали участь Ткачук Ганна й 

Александрова Анастасія. 

     Особливість цієї олімпіади полягала 

в тому, що спочатку нас, учасників 

олімпіади, чекало свято. В актовому 

залі відбулося нагородження перемо-

жців олімпіад з російської мови, які 

відбувалися навіть за межами нашої 

держави (наприклад, у м. Москві). Це 

надзвичайно заохотило всіх до нових 

вершин у навчанні. Нагороджували та 

виступали з промовами до учасників 

педагоги Донецького національного 

університету й інших вищих навчаль-

них закладів. Це професори та докто-

ри філологічних наук, ті, хто є справж-

німи знавцями російської мови. У 

своїх виступах вони нагадали про те, 

що сучасна світова спільнота рухаєть-

ся у бік знання декількох мов, про 

братерську єдність української та 

російської мови. 

       А потім ми з легкістю  та бажан-

ням виконали достатньо складні за-

вдання, доклавши до цього максимум 

зусиль. В аудиторіях  панувала атмос-

фера  доброзичливості, ми ладні були 

допомагати один одному, хоча всі 

були зовсім незнайомими один з 

одним. 

        І головне: ця олімпіада започатку-

вала в наших серцях  нове, світле! 

                                                                                            

Александрова  А. (8-Б) 
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        Можна зробити припущення, що 

доля та світогляд людини формуються 

саме в школі. Адже тут ми задумуємо-

ся над своїм подальшим життям, ро-

бимо вибір, від якого будуть залежати 

інші події. На мою думку, важливий 

виборів ми робимо, обираючи профе-

сію. Багато людей жалкують, що пішли 

«хибним» шляхом, не за покликом 

душі. Щоб не помилитися, варто знай-

ти те, що тобі дійсно до вподоби, але 

також  варто прислухатися до думки 

батьків, учителів, друзів. А ще треба 

спробувати себе у чомусь незвично-

му. Наприклад, у журналістиці. 

       Ви, мабуть, звернули увагу, що 

учні 10-го класу -  найактивніші корес-

понденти шкільної газети, тому  нас  

запросили на посвяту в журналісти, 

яка відбулася 16 лютого 2011 року в 

ЗОШ № 2. Спланованість, інформати-

вність, гарна підготовка – ось що 

можна сказати про захід. На заняттях 

гуртка ми говоримо про те, що журна-

лістика – одна з найзахопливіших 

професій, але це не  означає, що 

можна просто взятися за перо, мік-

рофон або стати перед телекамерою 

– і ти вже журналіст. Працюючи над 

статтею, кожен із нас приходить до 

розуміння, що аби бути журналістом 

– треба мати знання, вміти володіти 

словом, орієнтуватися в тому чи ін-

шому явищі, бути людиною освіче-

ною та грамотною, щоденно працю-

вати над собою. І головне: бути прав-

дивим і відповідальним.  

    Можливо, хтось із нас вирішить 

обрати для себе цю дуже складну, 

проте неймовірно захоплюючу про-

фесію.  

    Хочеться сподіватися, що в майбут-

ньому на шпальтах газет та журналів 

ми побачимо знайоме прізвище. 

                                                                                             

                          Близнюк Д. (10-й клас) 



      Зберегти здоров'я й життя дітей, 

навчити їх безпечному поводженню 

на дорозі, прищепити їм повагу до 

Правил дорожнього руху й виховати 

слухняних учасників дорожнього 

руху в майбутньому - спільне за-

вдання Державтоінспекції й педаго-

гів.   І тільки завдяки спільним зу-

силлям ми зможемо запобігти  стра-

шним цифрам статистичних даних 

про загиблих і травмованих в аварі-

ях  дітей, зберегти здоров'я підрос-

таючого покоління, тому що практи-

чно кожне четверте ДТП за участю 

дітей відбувається через порушення 

школярами вимог Правил дорож-

нього руху.  

    Формуванню в дітей усвідомлено-

го ставлення до виконання Правил 

дорожнього руху, виховання загаль-

ної культури поводження  учасників 

дорожнього руху (як пішоходів,  так і 

пасажирів, а надалі й водіїв) у школі 

приділяється особлива увага. Ми 

починаємо роботу з учнями 1-го 

класу та не забуваємо про профіла-

ктичну роботу з попередження дитя-

чого дорожньо-транспортного трав-

матизму протягом усіх років на-

вчання.  Значна частина роботи 

класних керівників приділяється 

взаємодії безпосередньо з батька-

ми, які у свою чергу впливають на 

своїх дітей. 

      24 лютого 2011 року відбувся 

міський фестиваль команд ЮІР. 

Метою цієї діяльності є залучення 

самих дітей до роботи із профілакти-

ки дорожньо-транспортного травма-

тизму, виховання почуття відповіда-

льності й дисциплінованості, попе-

редження ДТП. Дякуємо команді 

«Автозайки» за змістовний і яскра-

вий виступ. 

                                                                            

Кучерук Л. О. 
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Фестиваль команд ЮІР 
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       Тиждень світової літератури, який про-

ходив у лютому, розпочався 14.02.2011 р. 

Відкрили його програмою «Його величність 

Слово промовля…». У цій програмі були 

задіяні учні нашого, 7-Б класу, 5-го та 10-го 

класів. Зі сцени   говорили про те, що літе-

ратура – це «всесвіт образів, думок, світил», 

що без книжок не можливо уявити життя 

сучасної  людини. Учні 5-го класу відтвори-

ли всім відомі образи Буратіно, Попелюш-

ки, Червоного Капелюшка. Запам’ятався 

виступ агітбригади (дівчата 10-го класу), 

але в гумористичних ситуаціях, про які 

йшлося  в куплетах, себе впізнавати ніхто 

не хотів. 

         Уроки літератури особливі, бо завдяки 

їм ми пізнаємо творчість видатних світових 

майстрів слова, які стають для багатьох 

важливими та необхідними співрозмовни-

ками. 

   Крізь час і простір, стилі, визнання, 

 До тебе, як до друга, світла повне, 

 Його Величність Слово промовля! 

                                                                                                      

                      Страшко Е., Ткаченко Д. (7-Б) 

******************************** 

                   Хай легко множаться літа, 

                   Їх буде, як зірок, багато, 

                   Царює хай любов свята. 

                   І наші зустрічі, як свято.                 

                                            Іван Козаченько 

         Проведення предметних тижнів стало 

в нашій школі традиційним. Предметні 

свята – це справжні свята, коли кожен клас 

бере участь у запланованому заході, нама-

гаючись якнайкраще підготуватися до його 

проведення. З 14 по 18 лютого проходив 

Тиждень світової літератури. Свято розпоча-

лося в актовій залі, а продовжилося позак-

ласними заходами, які ґрунтувалися на 

принципах видовищності, масовості, інте-

рактивності.  

           Учням 7-А класу була запропонована 

рольова гра «На дні народження сера Арту-

ра Конана Дойла»,  тому що Артур Конан 

Дойл – один із найулюбленіших авторів 

багатьох людей різного віку, бо детектив 

був і залишається найпопулярнішим жан-

ром у масового читача. А робота за опові-

даннями про Шерлока Холмса дає можли-

вість посилити інтерес до детективної літе-

ратури, познайомити учнів із законами 

детективу як літературного жанру, організу-

вати практичну роботу за сюжетом, ввести 

в урок гру, елемент змагання, працювати 

над розвитком логічного мислення, пам’яті, 

творчої фантазії. 

           Артур Конан Дойл – людина-легенда, 

людина з високими інтелектуальними здіб-

ностями, новеліст, романіст, автор творів 

про детектива Шерлока Холмса. Саме до 

нього завітали 22 травня на день наро-

дження його друзі: король Едуард ІІ 

(Галінський Кирило), мер Единбурга 

(Тимофеєв Владислав), редактор журналу  
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       Тиждень світової літератури 

«Стренд мегезін» (Плакса Єлизавета), Дже-

ром К. Джером (Засульський Сергій). Друзі 

письменника не тільки привітали на словах 

іменинника, але й подарували цінні речі. 

Улюблену книгу дитинства – роман 

«Айвенго» - подарував мер Единбурга, ре-

дактор журналу «Стренд мегезін» вручив 

нещодавно надруковану збірку 

«Повернення Шерлока Холмса», а відомий 

англійський гуморист і приятель містера 

Дойла Джером К. Джером подарував збірку 

п’єс для скрипки. Артур Конан Дойл 

(Захарченко Сергій) охоче зіграв на скрип-

ці. Гості подякували, побажали успіхів вину-

ватцеві торжества та попрощалися. Далі з 

відгуками на твори А. К. Дойла виступили 

Дмитро Гармаш, Щамбура Анна, Лобань 

Олена, Козубова Карина. З перлами народ-

ної мудрості про книгу познайомив учнів 

Вадим Бербенко, а Лілія Тимофеєва та 

Алеся Дивнич зачитали думки письменни-

ків світу про роль книги у житті людини. 

Закінчилося свято розгадуванням кросвор-

ду. 

             На світі можна жить без еталонів, 

             По-різному дивитися на світ: 

             Широкими очима з-під долоні, 

            Крізь пальці, у квартирку, 

            З-за воріт. 

           Від цього світ не зменшиться нітрохи, 

           А все залежить від людських зіниць – 

            В широких відіб’ється вся епоха, 

           У звужених – збіговисько дрібниць.                        

                                                   Л. Костенко 

                                                                                                   

                  Учитель літератури Шарова В. І. 



        У лютому пройшов тиждень профорі-

єнтації для учнів 9-10 класів школи. Учні  

10 класу ознайомилися з роботою 

Центру зайнятості,  дізналися, які послуги 

він надає, відвідали кожен кабінет, який 

знаходиться на території центру. Спеціа-

лісти розповіли, для чого потрібні  ці кабі-

нети, про що відвідувачі Центру зайнято-

сті можуть в них дізнатись та чим у змозі 

допомогти спеціалісти, які в них працю-

ють. Спеціалісти показали учням куточки, 

з інформацією про те, чим займається 

ЦЗ, куди звернутись клієнту, які курсові 

підготовки надає ЦЗ, які документі необ-

хідні для постанови на облік у ЦЗ тощо. 

Також ознайомили дітей з терміналом 

вакансій, стендом з інформативними 

буклетами про види професій, показали, 

в яких теках можна знайти інформацію 

про будь-яке підприємство міста, також в 

них можна знайти більш поширену інфо-

рмацію про професії,  яких налічується 

нині більше 300. (Батрак В.С., психолог) 
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 Тиждень профорієнтації        



85670, м. Вугледар, вул. Радянська, 2 Вугледарська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 

У колі шкільних друзів 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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  4 лютого школа радо вітала 

на хвилюючому Вечорі зустрі-

чі шкільних друзів. 20 років, 

15, 10, 5, рік… Але не важли-

во, скільки років промайнуло 

після останнього дзвоника! У 

кожного присутнього бентеж-

но стукало серце при згадці 

про шкільні роки. Випускники 

минулих літ мали можливість 

пройти шкільними коридора-

ми, посидіти за своєю пар-

тою, зустрітися з однокласни-

ками та вчителями, погортати 

сторінки класних журналів. 

   Ніхто не в силах зупинити 

час. Того вечора творилося 

диво: завдяки випускникам 

усі присутні, крім нинішніх 

учнів, повернули час назад, у 

ті найщасливіші роки, коли 

світ переливається кольорами 

веселки, пробуджуючи в кож-

ному серці надії. Що ж, до 

нових зустрічей! 

                                                             

Редакційна колегія 


