
1 квітня, в День сміху, в 

місті пройшов спортивний КВК 

«Веселий калейдоскоп». Кожна шко-

ла підготувала команди, членами 

яких стали учні 8-10-х класів. Відкри-

ли свято молодші учасники танцюва-

льного колективу «Ефект» під керівни-

цтвом Шамаріної С. О. Ведучі свята 

Ткачук Ганна та Зайцева Рита Мико-

лаївна звернулися до всіх присутніх зі 

словами привітання та представили 

членів журі. 

Змагання почалися з дома-

шнього завдання команд. Першою 

представила себе команда 

«Мобільні» (ЗОШ № 2), потім – 

«Ульот» (ЗОШ № 3),  останньою роз-

повіла про себе команда 

«Усмішка» (НВК). Зала спортивної 

школи була переповнена групами 

підтримки, які, не жалкуючи гучних 

оплесків та голосів, вболівали за свої 

команди. Продовженням змагань 

стали конкурси, які дарували присут-

нім веселощі та радість: конкурс 

капітанів, підтягування на переклади-

ні, перетягування канату, кидки бас-

кетбольного м`яча  в кільце, естафе-

та  та інші. 

Після останнього конкурсу 

члени журі підрахували бали й оголо-

сили, що команда «Мобільні» набра-

ли 33 бали; команда «Усмішка» - 37 

балів; команда «Ульот» - 38. Отже, 

перемогли кращі! Учасники отрима-

ли сувеніри та грамоти від спонсорів 

заходу. А всі присутні дійсно стали 

свідками свята, тому що атмосфера 

була веселою, радісною, відповідною 

Дню сміху.                                                                                                     

Макарова Я., Плакса Є. (10-й ) 

Випуск № 4(15) 

Космос 

     50 років тому, 12 квітня 

1961 року, відбувся перший 

політ людини в космос. Упер-

ше у світі на орбіту стартував 

космічний корабель «Восток»  

з пілотом-космонавтом Юрі-

єм Олексійовичем Гагаріним 

на борту. Політ тривав 108 

хвилин. 

    За цей політ Юрію Гагаріну 

було присвоєно звання Ге-

роя Радянського Союзу та 

достроково військове зван-

ня майора. Починаючи з 

1961 року, 12 квітня оголо-

шено Днем космонавтики. 

    Цього року з нагоди юві-

лею історичного польоту в 

школі відбулися заходи, які 

пройшли цікаво та незабут-

ньо. Ми мали змогу детально 

дізнатися про перший політ 

людини в космос та про тих, 

кому ми цим завдячуємо. 

Ми чули голос першого кос-

монавта перед стартом та 

після повернення, начебто 

побували в далекому шістде-

сят першому, перейнялися 

атмосферою лічених хвилин 

до польоту! Всі присутні в 

залі ще раз переконалися, 

що необхідно пам’ятати 

героїв, адже звершувати такі 

досягнення нелегко. Завдяки 

Сергію Корольову, Юрію 

Гагаріну та іншим першопро-

хідцям космосу людство 

зробило колосальний прорив 

у науці. Те, що вважали каз-

кою й міфом, виявилося 

реальним та можливим. 

    Космічні простори стали 

менш загадковими, у майбут-

ньому ми дізнаємося про 

Всесвіт ще більше, а, можли-

во, мандруватимемо без 

перешкод? Час покаже. А 

поки що ми малюємо Всесвіт 

(виставка малюнків), диви-

мося фільми, мультфільми 

про тварин, які підкоряли 

космос, створюємо презента-

ції і мріємо про нові обрії та 

планети. 

                                                                                                                    

Джанізакова М. (10-й) 

квітень  2011 року 

В у г л е д а р с ь к а  з а г а л ь н о о с в і т н я  ш к о л а   

І - І І І  с т у п е н і в  №  3  

Шкільний   рюкзак 
«Веселий калейдоскоп» 

Вітаємо  
Зайцеву Ріту Миколаївну   

з перемогою в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  на кращий інноваційний урок фізкультури 

та урок фізкультури з елементами футболу!      Так тримати! 



 30 березня податкова служ-

ба міста Вугледара підводила підсум-

ки 10-го ювілейного конкурсу 

«Податки очима дітей». Цей конкурс 

дає кожному із нас прекрасну нагоду 

розкрити свою фантазію та показати 

власні таланти. Учні трьох шкіл міста 

малювали, писали вірші. 

Приємно констатувати, що 

кращими визнані роботи учнів нашої 

школи. Результати показали, що в 

нашій школі навчаються талановиті та 

всебічно розвинені школярі. 

 Переможцями міського 

етапу конкурсу  стали Вольвак Софія 

(2-А) і Ткаченко Ольга (8-Б).  Перемо-

жці та всі учасники (а у їх у нас було 

найбільше) отримали грамоти та подару-

нки. 

 Хочеться щиро подякувати 

батькам, вчителям за те, що не є байду-

жими до суспільного виховання дітей. А 

учням – учасникам конкурсу – бажаємо 

досягти нових висот, розвиватися не 

лише в мистецтві, а й в інших галузях 

суспільної діяльності. А школа вкотре 

пишатиметься вами! 

                                                                                                     

Азарова Н. (10-й) 

С Т Р.  2 

Тиждень охорони праці  

Податки очима дітей 
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У нашій школі, як і в інших 

навчальних закладах України, з  22 по 

28 квітня 2011 року  пройшов Тиж-

день охорони праці з нагоди Всесвіт-

нього дня охорони праці. 

У рамках відзначення Всесві-

тнього дня охорони праці у школі було 

проведено виховні бесіди  «Правила 

безпечної поведінки учнів вдома» для 

учнів 1-4 класів; «Безпечна праця - 

право кожної людини» для учнів 5-10 

класів. 

Учні старших класів на годи-

нах спілкування детально розглянули 

питання  «Моє життя, моя робота, моя 

безпечна праця». 

У рамках Тижня учні 9-А кла-

су відвідали ПП «Іванов. Меблі», де 

ознайомилися з правилами техніки 

безпеки на деревообробних станках. 

Учні 9-Б відвідали ВГСЧ. 

 Проведено конкурс на кра-

щий навчальний кабінет. У гарному 

гігієнічному стані зберегли свої  навча-

льні приміщення такі класи:                                           

Молодці! 

З метою покращення умов 

для регулярних занять оздоровчою 

фізичною культурою і масовим спор-

том різних соціальних та вікових 

груп населення Всеукраїнським 

центром фізичного здоров’я насе-

лення «Спорт для всіх» за підтримки 

Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту у квітні проведено  

Всеукраїнський місячник «Спорт для 

всіх – спільна турбота».Незважаючи 

на різний вік, інтереси батьків і ді-

тей, фізична культура є з’єднуючою 

ланкою, яка допомагає відтворити 

спільні інтереси членів сім’ї, і тим 

самим зміцнює родину та об’єднує 

людей, допомагає разом долати 

життєві негаразди. 

Усі пам’ятають, яким наси-

ченим був цей місяць на спортивні 

змагання: «Баскетбол-весна», спор-

тивний КВК (команда нашої школи 

стала переможцем, інформацію про 

захід можна прочитати в міській 

газеті; автор статті – Осередчук М.), 

члени родини учня нашої школи 

Михайленка Микити стали учасника-

ми обласного конкурсу «Тато, мама, 

я – спортивна сім’я», змагання між  

«Спорт—спільна турбота» 

класами. Учитель фізкультури Зайце-

ва Ріта Миколаївна стала перемож-

цем обласного етапу Всеукраїнсько-

го конкурсу на кращий інноваційний 

урок фізкультури та урок фізкультури 

з елементами футболу. Отже, спорт 

дійсно в школі є спільною турботою 

педагогічного й учнівського колекти-

вів, батьків. 

                                                                         

Редакційна колегія 



   Гуртківці під керівницт-

вом Бондаря В. П. вигото-

вили шпаківні до Дня зу-

стрічі птахів.  

     Під час проведення цих 

заходів учні підкреслювали 

необхідність дбайливого 

ставлення до природи, бо її 

збереження є найважливі-

шою проблемою сучаснос-

ті. 

                                                                                                      

Редакційна колегія 

 

Живописна майстерня 

 Мистецтво та прекрасне кроку-

ють поряд. А де можна навчитися прекрас-

ному? Звичайно, на заняттях гуртка обра-

зотворчого мистецтва. 

 Разом із керівником Ніколенко 

Ольгою Василівною ми визначилися з ціля-

ми, спланували спільну діяльність та із задо-

воленням поринули у світ прекрасного. 

 На заняттях ми знайомимося з 

історією розвитку й основними поняттями 

образотворчого мистецтва. Через його 

грані вчимося емоційно сприймати та відт-

ворювати дійсність. 

 Через миттєвий начерк або зама-

льовку з пам’яті ми створюємо художній 

образ побаченого чи почутого. А як добре 

вміти на папері передавати музику! Ми, 

гуртківці, саме цьому вчимося на заняттях: 

слухаючи «живу» музику, відтворюємо її 

засобами образотворчого мистецтва. 

 Нова методика теорії знахідок у 

мистецтві дозволяє нам піднятися на бажа-

ну мистецьку ступінь: від уміння вирішувати 

творчі завдання до вміння досягати успіху у 

творчій діяльності. Дана теорія – золотий 

ключик до нашої душі, бо через різноманіт-

ні техніки виконання роботи: монотипію, 

кляксографію, каракулеграфію, шаблоног-

рафію, діатипію, штамповку, розмитий 

малюнок, ліногравюру, «чарівні нитки», 

фотокопію, 

гратаж, акватипію, водяну печать, печать 

рослин, колаж, вітраж, «художнє сміття», 

малюнок розплавленим пластиліном - нам 

дуже просто й легко виражати свої думки 

на папері про красу людини та природи.. 

                                                                                            

Сіріченко Н. (6-Б), Вудмаска А. (5-й ) 

     Формування екологічної 

культури учнів. Протягом   

квітня  проводився екологі-

чний місячник з упорядку-

вання території, закріпле-

ної за школою. З  11 по 15 

квітня  пройшов Тиждень 

біології та хімії, який розпо-

чався проведенням лінійки 

для учнів 5-10-х класів. 

     До 25-ї річниці трагедії 

на Чорнобильській АЕС 

учні 10-го класу під керів-

ництвом Хомець Н. М. 

підготували та провели 

захід «» 
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“ Природничий   тиждень ” 

“ Гуртки ” 

Еволюція радості 

 Де світло – там радість. Де сонце 

– там його тепло пробуджує паростки ново-

го життя. Там поступ і зміни, а отже – ево-

люція радості. Тож чи дивно, що саме до 

«Світлиці» мандрують учні ЗОШ №3, щоб 

ознайомитися з глибокою духовною спад-

щиною пращурів, національною традицій-

ною культурою, що була і є невичерпним 

джерелом ідей та натхнення українців. 

 Школярі можуть побачити та почу-

ти історію кожного експонату музею. Пред-

мети побуту, мальовничі писаночки, весел-

кові барви вишиванок, керамічні та глиня-

ні вироби, дерев’яний розписаний посуд, 

ткані килими, гобелени, вишиті полотна 

картин передають нам, нащадкам, кращі 

надбання національної культури, що були 

виплекані протягом століть українським 

народом. 

 А проведення народних свят 

наближує нас, учнів, до перлин народної 

творчості, спонукає до відновлення націо-

нальних традицій, виховує громадян, яким 

не байдуже минуле.  

                                                                                                                       

Кострульова К. (9-Б) 



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

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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  Фітнес – шлях  

        до здоров'я і краси  
         Ідеальна фігура – це реаль-

ність чи міф сучасності?  Що пот-

рібно робити, щоб мати таку фігу-

ру? 

         Ці питання можна почути 

досить часто. Хто із представниць 

прекрасної статі 

не мріє про ідеальну фігуру! Хто 

не уявляє себе фотомоделлю! Але 

чи кожна   з нас готова докласти 

зусиль для досягнення цієї мети?  

         Ідеальна фігура – це не тільки 

красиво, але й корисно для здоро-

в'я. Це здорова психіка та правиль-

ний обмін речовин. 

         І нехай далеко не всім дарова-

но природою мати ідеальну фігуру 

й міцне   здоров'я, але немає при-

чин втрачати надію. Подружіться с 

фітнесом, впустіть  його у своє 

життя – і ви досягнете бажаних 

результатів. 

         Якщо ви вирішили змінитися, 

бути здоровими й спортивними, 

ми, члени  гуртка «FANTAZIA», 

чекаємо вас на наших заняттях, які 

справляють на організм будь – 

якої, навіть неспортивної дівчини, 

справді приголомшливий ефект. 

          Ви обов'язково перекона-

єтеся, що фітнес – це не просто 

фізичні навантаження, а активне, 

цікаве, наповнене успіхами й пере-

могами над собою життя, яке обо-

в'язково вам сподобається. 

   

 Ось головні переваги фітнесу 

перед іншими системами й програ-

мами:      

         - аеробне навантаження приз-

веде до зниження зайвої ваги; 

       -  силове навантаження допо-

може підтягти м'язи і сформувати 

пружні форми; 

       -  правильне харчування сприя-

тиме корекції ваги; 

       -  індивідуальний підбір вправ, 

режиму тренувань залежно від 

типу фігури, стану здоров'я й мети 

занять допоможе швидше досягти 

бажаного результату; 

         Займатися фітнес-тренінгом 

можуть усі дівчата, незалежно від 

фізичного   стану. 

        Найголовніше у фітнесі – це 

ваше величезне бажання зробити 

себе кращою,  і гурток 

«FANTAZIA» вам у цьому допомо-

же.                                                                                                                             

 

Зіборова В. М. 

 

Я, Страшко Едуард, 

займаюсь в гуртку «Художня 

обробка деревини» перший 

рік. За цей час опанував 

такими операціями, як підбір 

матеріалів, розмітка деталей  

майбутнього виробу. 

Займаючись у гурт-

ку, я зрозумів, що обробка 

деревини в нашій країні ши-

роко розповсюджена в різних  

областях. Випилювання лоб-

зиком – один із поширених 

видів художньої обробки 

деревини, а деревина – най-

більш доступний матеріал, 

який не потребує складного 

технічного обладнання. Я 

отримую велике задоволен-

ня, працюючи з деревиною. 

                                                                                                                

Страшко Е. (7-Б) 

Фітнес  Художня обробка деревини 


