
      Не малюйте Шевченка сумним! 

                                                                        

        Не малюйте із поглядом грізним! 

                                                                          

        Як з живим привітайтесь із ним, 

                                                                       

        І читайте, читайте допізна! 

                                                                        

        Я не раз так стрічалась із ним, 

                                                                       

        Він уміє в полоні тримати 

                                                                       

        Своїм словом, високо святим, 

                                                                      

        Він дарує уяву багату… 

                                                                                       

Г. Чубач 

         

       Так, вірші великого українського пое-

та «тримали в полоні» всіх присутніх на VII 

міському конкурсі читців «Кобзар у нашо-

му домі», присвяченому пам’яті Т. Г. Шев-

ченка. Вірші, поеми, балади, ліричні поезії 

із захватом декламували конкурсанти. На 

сцені Кінодозвіллєвого центру лунали не 

тільки твори Т. Г. Шевченка, а й поезії 

сучасних українських авторів. 

       Я вперше брав участь у такому конку-

рсі, але скажу чесно: мені сподобалось! Я 

побачив багато талановитої молоді, яка 

читає і полюбляє твори великого Кобзаря. 

Мавродій Олександра, учениця ЗОШ №2, 

яка стала переможцем цього конкурсу, 

декламувала вірші, неначе співала пісню 

душею. 

         Погоджуюся з думкою, що без віршів 

Шевченка духовне життя людини було б 

неповним.                                                                                       
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Не малюйте Шевченка сумним! 

 

 

Роднова Олександра  

з перемогою:  

ІІ місце на VII міському  

конкурсі читців  

«Кобзар у нашому домі».  

Молодець!  

Подяка  

Костінець Лідії Миколаївні  

за  

підготовку конкурсанта. 

8 Березня… 

      8 Березня…Таке чудове свято буває лише раз на рік. Традиційни-

ми вже стали свята для мам та бабусь, які готують учні початкової 

школи. Цей рік не став винятком. Концертну програму підготували 

учні 3-х класів (класні керівники – Шитік Р.В., Люта В.В.) 

      А учні 9-А та 10-го класів 4 березня презентували для жінок шко-

ли літературно-музичну композицію «Ты женщина, и этим ты пра-

ва…»  

     Історики запевняють, що свято, під час якого вітали жінок, існува-

ло ще в Стародавньому  Римі. У цей день матрони отримували від 

своїх чоловіків розкішні подарунки, чули слова вдячності та кохан-

ня… 

     Шкільне свято почалося оголошенням Основного Закону джентль-

мена, ухваленого генеральною асамблеєю загальношкільної Ради 

джентльменів. Джентльмени школи, а це кожен мешканець школи у 

віці від 6 до 18 років чоловічої статі, обіцяли шанобливо ставитися 

до жінок школи, виконувати  обов’язки по відношенню до них, обері-

гати та охороняти їх. А потім просто звучали слова вітання: 

    Звідусіль побажання найкращі, 

Щоб врожаїлась щедро душа 

Веселковим жіночим щастям 

     Поміж літ, що невпинно спішать. 

        Сподіваємося, що ця подія залишила приємні відчуття в душах 

наших дорогих жінок.                                                                                                   

                                                                   Колесниченко А. (10-й клас) 



3 березня відбувся конкурс «Міс 

україночка». Свої класи представляли 

Ткачук Ганна (10-й), Засульська Анна 

(9-А), Гайдаржийська Анастасія (8-А), 

Василенко Катерина (8-Б). Усі шалено 

вболівали за своїх однокласниць і 

підтримували їх. Конкурсантки пока-

зали свою майстерність, таланови-

тість, і кожна довела, що вона – спра-

вжня українка! Ніхто, я думаю, не 

буде сперечатися з тим, що наші дів-

чата - найталановитіші та найкращі! 

           Це була неперевершена подія 

в житті школи, яка принесла багато 

посмішок та радості. Запам’яталася 

музична перерва, під час якої усі 

присутні почали дружньо співати укра-

їнські пісні, а дехто навіть пішов у 

танок. Так, повеселилися на славу, бо 

тільки в нашій школі вчаться такі веселі, 

завзяті, талановиті діти; тільки в нас так 

гучно проходять  свята. 

       …Уболівальники веселилися, судді 

ретельно підраховували бали, а конкур-

сантки нервували, бо кожна мріяла про 

перемогу. І ось настав  вирішальний 

момент, у залі запанувала тиша, всі 

затамували подих. Переможницями 

конкурсу стали Ткачук Ганна та Гайдар-

жийська Анастасія. Однокласники щиро 

вітали дівчат із перемогою.  

         Я гадаю, що цей день надовго 

залишиться в нашій пам’яті. 

                                                                                   

Обуховська Анна (10-й) 

С Т Р.  2 

конкурс «Міс україночка».  
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  Конкурс «Чарівна україночка» відбувся 2 

березня 2011 року в актовому залі нашої школи. 

За це звання змагалися дівчата 5-7-х класів, демон-

струючи свої таланти та вміння у таких конкурсах, 

як «Моя візитна картка», «А я просто українка, украї-

ночка», «Українська кухня»,  «Сюрприз», «Музичне 

домашнє завдання». Всі дівчата добре впоралися із 

завданнями. Учасниці, на мій погляд,  наполегливо 

готувалися до цього конкурсу, й тому кожна з них 

гідна цього звання. Та  переможницею на цей раз 

стала учасниця від 6-А. Пригадую, як готувалася до 

участі в конкурсі… За тиждень написала розповідь 

про себе, про український одяг, про українські стра-

ви. Допомагала мені у цьому   матуся. Активним був 

і весь клас. Друзі виготували плакати підтримки, 

майже всі прийшли мене підтримати, хоча й були  у 

цей час  заняття у школі мистецтв та спортивних 

секціях. 

   Тож хочеться побажати всім перемоги у 

наступних конкурсах. 

Дякую за підтримку моїм однокласникам, 

глядачам, журі. 

                                                                                                                    

Бойченко К. (6-А) 



      З метою узагальнення та систе-

матизації знань про основні класи 

неорганічних сполук, періодичний 

закон і періодичну систему 19 берез-

ня 2011 року в рамках Всесвітнього 

дня хімії між учнями 8-х класів відбу-

вся хімічний КВК «Знавці хімії». Ма-

теріал заходу мав зв'язок з біологією 

та правилами безпеки життєдіяльнос-

ті. 

     Учні продемонстрували  як гарну  

теоретичну базу  хімічних знань, так і 

достатні експериментальні вміння. 

      Команди 2-х класів набрали прак-

тично однакову кількість балів, але 

незначна перевага була на боці 8-Б. 

      Такі заходи сприяють розвитку 

інтересу до хімії та вмінню застосову-

вати знання теоретичного матеріалу 

на практиці, розвивають ерудицію та 

виховують командний дух. 

                                                                                         

Кандрашина О. Б., учитель хімії 
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«Містер школи –  2011».  

У нашій державі є свято жіноче, але не 

забувають і про чоловіків. Свято сильної поло-

вини   бере свій початок із січня 1918 року, 

коли Рада народних комісарів СРСР видала 

декрет про створення робітничо-селянської 

Червоної Армії. У 1922 році 23 лютого було 

проголошено днем Червоної Армії. З 1940-х 

років свято перейменували в День Радянської 

Армії, а після розпаду Радянського Союзу воно 

придбало нинішню назву – День Захисника 

Вітчизни. 

      Хоч свято й змінилося у своїй назві, тради-

ції залишилися незмінними – як і за часів 

СРСР, в цей день прийнято вітати не лише 

людей у погонах, а взагалі всіх чоловіків і хло-

пчиків. 

      22 лютого в нашій школі було проведено 

конкурс до Дня Захисника Вітчизни –  «Містер 

школи –  2011». З кожного класу (7-10-і  кла-

си)  було представлено по одному учаснику. 

Наші хлопці продемонстрували хоробрість, 

силу, мужність. Але найнесподіванішим для 

них був «конкурс-сюрприз»: продемонструвати 

свої здібності на кухні, почистити картоплю на 

швидкість. 

       Як і в кожному конкурсі, є переможці. Ось 

які звання отримали учасники: «Містер юність» 

- Засульський Сергій(7-А), «Містер артистич-

ність» - Чапля Сергій (9-Б), «Містер мужність» – 

Махура Володимир (8-Б), «Містер винахідли-

вість» - «Містер-Х» (10), «Лицар» - Стрибіж Ігор(9

-А). Горде звання «Містер школи 2011» отри-

мав Новак Олексій із 7-Б класу, обійшовши 

старших суперників. 

      Усім дуже сподобався цей захід!  Хлопці з 

нетерпінням чекають наступного року, щоб 

взяти реванш. 

                                                                                                   

Лебєдєва Ю. (10 клас) 



        На перший погляд здається, 

що наша школа  звичайна,  навча-

ються в ній  звичайні учні. Але як-

що зазирнути, мов у справжню 

криницю, то можна побачити зоря-

не небо. У нас багато спортсменів,  

відомих на обласному та республі-

канському рівнях. Більшість учнів 

школи намагаються гарно вчитися, 

а дехто з них  досягає певних  олім-

пійських висот. 

      11 березня 2011 року відбуло-

ся свято «Віншування олімпійців». 

Учасники ІІ (міського) та ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських 

олімпіад зі шкільних предметів 

отримали грамоти та різні подарун-

ки. Свято проходило жваво, учні 

могли продемонструвати свої вмін-

ня та знання, відповідаючи на за-

питання  ведучих. Учасники олімпі-

ад висловили слова подяки вчите-

лям, які допомагали їм готуватися.  

Найактивнішими учасниками олім-

піад цього року були Ткаченко О.(8-

Б), Ткачук Г.(10); Александрова А. 

(8-Б); Кострульова К. (9-Б); Лебєдє-

ва Ю. (10-й); Ткаченко Д. (7-Б); 

Страшко Е. (7-Б); Шпірна Д. (9-А). 

      Традиційними на шкільних свя-

тах стали виступи наших учнів  з 

художніми номерами. Для всіх 

присутніх свої таланти продемонст-

рували Чернявська Е., Обуховська 

Г., Дудорєва А., Богдюк М., Котляр 

М. 

       Я ще раз вітаю всіх учасників і 

переможців та хочу побажати успі-

хів у навчанні! 

                                                                                        

Сафіна А. (10-й клас) 
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проводився в школі, стали 

Сіриченко Наталія, учениця 6-

Б класу, і Бойко Марія, учени-

ця 7-Б класу. 

      Ці дівчата гідно представи-

ли нашу школу на ІІ етапі кон-

курсу, який проходив у міській 

бібліотеці для дітей.  

     Переможцем цього етапу 

стала Бойко Марія, яка вияви-

ла досить широку обізнаність у 

галузі художньої літератури, 

продемонструвала свою  крас-

номовну  майстерність. І саме 

тому їй надано право   відсто-

ювати честь нашого міста в 

обласній бібліотеці для дітей 

ім. С.М.Кірова. 

                                                                             

Кирій О.М., бібліотекар 

 

    У кожному місті, великому чи маленькому,  в селі є 

будинок, у якому живуть книжки. Ви вже здогадалися, 

що це – бібліотека. Кожна людина у своєму житті 

відвідує цей будинок безліч разів. Звісно, хтось часті-

ше заходить до бібліотеки, а хтось – менше. Але  не-

має  такої людини, яка б не була в цьому «храмі 

знань» хоча б один раз. 

   Чому людина йде до бібліотеки? На це питання 

легко відповісти, бо саме в книжках міститься різна 

інформація. Про що б ти не захотів дізнатись, усе 

можна знайти в книжках. Недарма книгу називають 

духовним скарбом людства. Нещодавно ми  класом 

ходили до  Вугледарської міської публічної бібліотеки. 

Скільки там цікавих книжок! Але не тільки з книжка-

ми ми познайомились, а й з газетами, журналами. 

Нам замало було часу,  щоб переглянути хоча б ті, які 

одразу привернули нашу увагу. 

 У бібліотеці нас познайомили з творчістю видатних 

поетів-ювілярів Т. Г. Шевченка та Лесі Українки.  

Бібліотекарі розповіли про те, що в давні часи кожна 

книга створювалася багато років, бо писалася від 

руки. А яке було оформлення!  Сьогодні ж література 

друкується набагато швидше, але її значення не зме-

ншилось. З книжок, журналів і газет ми дізнаємось і 

про історичні події, і про сучасне життя, і про різні 

науки, і про мистецтво, і про тварин, і про техніку… 

Всього просто не перерахуєш, але узагальнити мож-

на – все це називається інформацією, без якої люди-

на не буде розвиненою, сучасною. Отже, ходімо до 

«храму знань», до будинків, де «живуть» книжки!      

                                                             Сонін О., 9-А клас 

   «У книги люди, наче бджоли,  

знесли духовний чародійний мед» 

      (Д. Павличко) 

      З 1-го лютого по 2-е травня 

2011 року  в Україні проводиться 

конкурс дитячого читання «Кращий 

читач України». 

       Мета конкурсу – пропаганда 

книги, залучення всіх школярів до   

читання творів художньої літерату-

ри. 

       Учасникам конкурсу треба 

було представити свою улюблену 

книгу, передати короткий її зміст, 

дати влучну характеристику голов-

ним героям. 

      Обов’язковою умовою конкурсу 

є ведення читацького щоденника. 

Учні нашої школи із задоволенням 

займаються цією справою. 

      Переможцями І-го етапу, який 

ВИ П УС К  №  3( 14)  С Т Р.  5 Ш К І ЛЬ НИЙ    РЮК З АК  

«Кращий читач». 

Будинок, де «живуть книжки» 



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

І-ІІІ ступенів № 3  

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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     14-17 марта 2011 года в Луганске 

проходил Чемпионат Украины по фут-

залу среди юношей 1995 года рожде-

ния. 

     В течение четырех дней в спортко-

мплексе «Старт» вели борьбу восемь 

команд: победитель зонального Чем-

пионата Украины 2011, финалист Куб-

ка Украины 2005, Чемпион Донецкой 

области 2009 ДЮСШ Угледар 

(Донецкая область); серебряный при-

зер 2010 и бронзовый призер 2009 

Чемпионата Донецкой области «Мотор-

Сич» Снежное; Чемпион Львовской 

области 2010 «ДЮСШ-3» Львов; Чем-

пион Запорожской области 2010 и 

Чемпион Украины по пляжному футбо-

лу 2009/2010 «Мегаполис» Запоро-

жье; Финалист Кубка Украины 2006 и 

серебряный призер Чемпионата Харь-

ковской области 2010 ДЮСШ Красно-

град; Двукратный Чемпион Украины 

2008 и 2010 годов, финалист Кубка 

и Суперкубка Украины 2008 года, 

Чемпион Донецкой области 2010 

«Промцемент» Амвросиевка 

(Донецкая область); Чемпион Мос-

ковской области и бронзовый призер 

Первенства России ДЮСШ Солнечно-

горск; а также хозяева турнира – 

серебряный призер Чемпионата 

Украины 2010 «ЛТК» Луганск. 

    К фаворитам турнира, помимо 

традиционно сильной нашей коман-

ды, можно отнести Амвросиевку и 

"ЛТК"(Луганск). Составили серьезную 

конкуренцию украинским ребятам и 

гости из России, с которыми ни одна 

из команд соревнований никогда 

ранее не встречалась. 

    На групповой стадии турнира дос-

таточно неожиданным вышло рас-

пределение мест в квартете «Б», где 

команда Амвросиевки лишь по мень-

шему количеству полученных преду-

преждений (!) опередила Львов, полу-

чив путѐвку в полуфинал. Сыграв 

вничью (2:2), соперники проиграли 

«ЛТК» и обыграли Запорожье с об-

щей разницей в двух матчах 10:5. 

Именно поэтому в расчѐт пошли 

жѐлтые карточки, которых у 

«Промцемента» оказалось меньше – 

одна, тогда как у «ДЮСШ-3» их было 

две. Победителем группы уверенно 

стали луганчане, добившиеся трех 

крупных побед. В группе «А» первое 

место заняла российская ДЮСШ Солнеч-

ногорск, а второй стала команда ДЮСШ 

Угледара,так как по количеству забитых 

мячей  Угледар проиграл с разницей в 

один гол, поэтому в своей подгруппе мы 

вышли на второе место. Команда ДЮСШ 

Угледара обыграла "Мотор-Сич" со сче-

том 4:0, а с ДЮСШ Красноград выиграла 

со счетом 7:1. 

По итогам стыковых матчей были опре-

делены пары команд, которые разыгра-

ли награды турнира. 1-2 место разыгры-

вали команды "ЛТК" (Луганск) и 

"Промцемент" (Амвросиевка) (5:2), а за 

3-4 место боролись команда ДЮСШ Угле-

дара и ДЮСШ Солнечногорск (Россия) 

(5:4).Стоит сказать, что фавориты сорев-

нований проявили себя на должном 

уровне, поэтому встречи за медали Чем-

пионата повели вполне прогнозируемые 

претенденты. 

     Команды были награждены Кубками, 

медалями и почетными грамотами. Каж-

дый из нас получил своеобразный опыт, 

сделал выводы, были учтены ошибки, 

которые помешали нам подняться на 

ступень выше. Для нашей команды -  это 

тоже достижение, но мы не падаем ду-

хом, а будем стремиться к новым побе-

дам!                                                                                                                                                             

                          Зайцев В. (10-й класс) 

Чемпионат    Украины  

17 березня в ЗОШ №2  відбулися 

спортивні змагання «Веселі старти» між 

командами  шкіл міста.  Бути учасником 

«Веселих стартів» дуже приємно, й така 

честь випала нам, учням 4-А та 4-Б. Ко-

манду свою назвали «Блискавка». Зви-

чайно, ми всі: й учасники, й уболівальни-

ки -  відчували хвилювання, але змогли 

перебороти свій страх та налаштувалися 

на боротьбу. Хлопці та дівчата, не шкоду-

ючи своїх сил, бажали перемогти, показу-

ючи швидкість, уміння вести м’яч, ключ-

ку, а головне – уміння підтримати один 

одного, бути єдиною командою. Весь час 

поряд з командою були вболівальники, 

які голосно підтримували спортсменів . 

         Перші дві естафети ми програвали, 

потім почали наздоганяти команду НВК, 

а команда ЗОШ №2 впевнено лідирува-

ла. Коли судді оголосили результат, Круг-

лик Андрій, капітан команди, дуже засму-

тився, тому що він спортсмен і завжди на 

змаганнях має 1 або 2 місце. Але про-

гравати теж треба вміти. Всі члени ко-

манди отримали медалі та подарунки.  

                                                                       

       Наступного дня в школі Ганна Ми-

колаївна підтримала нас, вручила по 

шоколадці та сказала, що ми програли 

команді НВК лише 1 бал. І ми віримо, 

що нас попереду чекають перемоги! 

Михеєва К., Гудумак А., Бєлаш А.,  

Сорока Н.,  Псарьова А., Шпірна О.  

(4-Б клас) 

«Веселі старти»  


