
     Право - це система встановлення 

чи санкціонування народом чи держа-
вою загальнообов’язкових правил 

(норм) поведінки або діяльності, які 

виражають волю домінуючої в суспі-

льстві частини населення, спрямовані 
на врегулювання суспільних відносин 

до цієї волі і дотримання яких забез-

печується цілеспрямованою діяльніс-

т ю  д е р ж а в и . 
    У 9 класі ми почали вивчати 

правознавство. Але для чого, навіщо 

воно нам треба? А потрібно воно нам 

для того, щоб ми опанували нові 
знання, змогли розвинути багато ко-

рисних умінь і навичок, які знадоб-

ляться нам не тільки в майбутньому 

«дорослому житті», й сьогодні, адже 
ми вже достатньо самостійні й повин-

ні відповідати за свої дії. Ми зможемо 

по-новому подивитися на проблеми 

політичного, державного та громадсь-
кого життя, знайти інтерес і сенс в 

активній громадянській позиції. Спо-

діваємося, що практичний курс пра-

вознавства стане одним із камінчиків, 
що, за мудрим висловом індійського 

філософа, «може змінити течію ріки» 

н а ш о г о  ж и т т я . 

    У рамках Тижня правової 
освіти в нашому класі пройшов не-

звичайний захід -  урок-тренінг  на 

тему «Профілактика правопору-
шень серед підлітків», на якому 

активним учасником були не лише 

ми, учні, та вчитель (Єлфімова І. І.), 

але й спеціаліст міського управлін-
ня юстиції Мірошніченко Т. О. На  

початку тренінгу ми познайомили-

ся один з одним. Потім на намальо-

ване дерево ми наклеїли листочки, 
на яких  написали те, що ми очікує-

мо  від цього тренінгу. Наприклад, 

я написала, що хочу дізнатися про 

існуючі покарання за правопору-
шення  серед підлітків.   

    Під час проведення трені-

нгу кожному з нас довелося  випро-

бувати по декілька ролей, показати 
вже набуті під час попередніх уро-

ків знання. Тренінг закінчився тим, 

що на листочках іншого кольору 

писали, якими знаннями збагатили-
с я  з а  ц е й  ч а с . 

Взагалі мені дуже сподобався цей 

тренінг. Я дізналась дуже багато 

нового, цікавого та корисного.  
Дякую вчителю, що провів його!!! 

 

Насєдкіна Ірина,  

учениця 9-А класу 
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Шкільний   рюкзак 

Що таке право та для чого його вивчають.   
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Казкова  дивовижа  Шелест Світлани 
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        Слово «творчість» одного коре-

ня зі словом «творити», тобто вкла-

дати свої здібності, можливості, 

хист у якусь справу. Я гадаю, що 

кожна людина приходить у світ із 

цією місією, адже в кожній закла-

дено це велике призначення. Інша 

справа, що не кожен здатен повні-

стю реалізувати цей щедрий дару-

нок долі, обділяючи себе і навіть 

суспільство. 

    Дуже приємно, що цю 

місію виконує Шелест Світлана. 

Своїми золотими руками вона 

створює справжні витвори мистец-

тва – вишиванки. Вони ваблять очі 

неповторними барвами, цікавими 

сюжетами. У цьому впевнилися 

ми, учні ЗОШ №3,  коли відвідали 

виставку робіт молодої майстрині. 

    Особливо порадували 

вишиванки учнів початкових кла-

сів, бо вони побачили сюжети 

казок. Ось Лисичка-сестричка у 

яскравому фартусі, а ось Котик і 

Півник  веселяться на галявині. Маль-

віна навчає Буратіно, а Левенятко з 

Черепахою відпочивають на сонечку. 

А як чудово вишиті квіти, мов живі! 

Вишитий рушник милує погляд… Усьо-

го 47 робіт. 

    Учнів здивувало те, що вит-

вори мистецтва створені людиною з 

обмеженими фізичними можливостя-

ми. Цілеспрямованість, наполегливість 

і кропітка праця цієї чудової дівчини 

створили диво – прекрасні вишиті 

картини, які ваблять красою та непо-

вторністю. 

    Дякуємо тобі, Світлано, за 

тепло та радість, які ти подарувала 

учням нашої школи. Ми вклоняємося 

перед твоєю силою волі, бажанням 

творити красу та добро. 

               Творчої наснаги тобі  та  

натхнення! 

                                                                                   

Лютий Олександр,  

учень 10-го класу 

Зустріч з цікавими людми міста 

У вересні 2010 року ми, учні 8-А 

класу, ходили до Вугледарської міської пуб-

лічної бібліотеки. Там нас зустріли дуже 

привітно, тому знайомство з бібліотекою 

розпочалося відразу. Бібліограф почав нам 

розповідати цікаві речі про книги. Дехто з 

нас уважно слухав, інші із зацікавленістю 

читали назви книжок, розміщених на поли-

цях. Потім знайомство продовжилося в 

читальній залі. Особливо цікавими  були 

книги «для дівчат»: в’язання, вишивка хрес-

тиком та стрічками, енциклопедії, про вмін-

ня робити манікюр та зачіски.  

Головною метою нашого приходу 

до бібліотеки було знайомство з місцевою 

поетесою Шинкарьовою Ларисою Іванів-

ною.  Ця зустріч стала незабутньою. 

  Лариса Іванівна присвятила дів-

чатам нашого класу вірш, у якому йшлося 

про дівчат-підлітків. Ми слухали, затамував-

ши подих, і про те, як надходить натхнення,  

й про любов до тварин, до природи. Лари-

са Іванівна наголосила: «Я можу просто 

виглянути у вікно й побачити галявину 

кульбабок – це так гарно…І приходить 

натхнення.» Лариса Іванівна поцікавила-

ся, чи пише вірші хто-небудь із нас. Зви-

чайно, відповідь була «так» (у мене є декі-

лька віршів), тому поетеса запропонувала 

зустрітися зі мною особисто та поспілку-

ватися. Мені це дуже сподобалося, бо 

зрозуміла, що ми їй не байдужі. 

Лариса Іванівна цього дня пода-

рувала нам частинку своєї душі, тому ми 

дякуємо їй, працівникам бібліотеки за  

час, що пролетів так швидко. Під час цієї 

зустрічі ми зробили висновок: якщо дру-

жити з книгою, то в житті та навчанні буде 

значно легше. 

                                                                               

Котляр Марина, 8-А клас  



        Згасло веселе барвисте літо, і 

осінь стала повноправним господа-

рем у лісах, полях, на річках. Вранці 

вже незвично холодно, а вдень сонеч-

ко, наче на згадку про літо, весело 

пригріває. Минуло два місяці навчан-

ня. Усі учні чекають довгожданних 

канікул. За традиціями нашої школи 

завжди на прикінці І чверті ми святку-

ємо ―Осінній бал‖.       

          Цього року учні 8-10 класів тра-

диційно брали участь у цьому заході. 

Надзвичайно цікаво велась підготов-

ча робота до свята. Усі були зацікав-

лені взяти участь у різних конкурсах. І 

ось, коли настав час довгожданного 

Осіннього балу, учнів переповнювала 

радість: накінець можна продемонст-

рувати свої таланти, своє вміння ак-

торських здібностей, бо одним із осно-

вних конкурсів свята був конкурс 

музичних композицій.  

      Дуже весело і цікаво представили 

свій номер учні 10 класу, саме по 

рішенню журі та глядачів, вони й посі-

ли перше місце . У їх номері, за моти-

вами казки Шрека, були дуже яскраві 

персонажі, учні які гарно виконували 

свої ролі, весела музика підбадьорю-

вала й надавала гарного настрою 

всім присутнім.  

     Не можу не відмітити акторські 

здібності   Кизілової К., Гараніна А., 

Давиденко В.,  Минайлюка В., Зайце-

ва В.,Плакси Є., Кавецької В., та ін-

ших..  

           Учні 9-го класу  теж прадемонс-

трували неабиякі здібності. Мені дуже 

сподобалася Засульська Г., яка вміло 

продемонструвала екстровагантну 

осінню модель. 

        У 8—му класі, на мій погляд від-

значився танцювальний колектив, 

який представив веселий танок. Ось 

настав час оголошувати Королеву та 

Короля балу -  ними стали учні 10-го 

класу  Зайцев В. та Плакса Є., бо вони 

дуже всім сподобалися й набрали 

найбільшу кількість голосів.  

       Швидко променув час свята, ми 

навідь не помітили, коли прийшов час 

повертатися додому.  

        Усі отримали позитивний заряд 

настрою. Такі свята надовго залиша-

ються в пам’яті  і навіть, коли прохо-

дять роки, всі із задоволенням згаду-

ють саме те, як весело і безтурботно 

проходили золоті роки дитинства — 

шкільні роки. 

Стешенко Ю.      
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         Легкою ходою йде по землі осінь, обси-

пає золотом доріжки та будинки. Завітала 

пані Осінь і до Вугледарської третьої школи. А 

молодші школярі за традицією приготували 

для гості вітання -  свято ―Золота осінь‖.   

Готували свято другокласники під керівницт-

вом вчителів Дзюби Олени Анатоліївни та 

Ткачової Тетяни Анатоліївни. Цікаві сценки, 

душевні вірші лунали в світлому затишному 

залі. Із великим задоволенням спостерігали 

глядачі за дійством, яке відбувалося на сце-

ні. Разом з артистами співали веселі пісні і 

учні 1,3,4 класів. Особливу подяку хочеться 

оголосити Корнієнко Ріті  Веліївні, вчителю 

музики, яка в кожному дитячому виступі 

залишає частку своєї великої творчої душі. 

Там, де вона, завжди веселе свято. А почат-

кова школа дружною сім’єю буде готуватися 

до майбутніх свят і знов чекати гостей.  

                        Ткачова Т.А.                                                    

учитель початкових класів 

Манливими кроками йде землею осінь. Цьо-

горіч вона милує око червоним багрянцем 

кленів, золотою парчею лип, подекуди можна 

побачити фіолетові долоні бузини. Не оминула 

вона й нашу школу. Протягом трьох днів учні 

та вчителі мали можливість бачити театралізо-

ване свято початкової школи, захопливі зма-

гання у конкурсі «Міс Осінь» та непереверше-

ний Осінній бал старшокласників. 

У конкурсі на звання «Міс Осінь» брали 

участь учениці 5-7 класів: Татаркіна Карина, 

Хоришко Софія, Зейналова Аліна, Гайдучок 

Анастасія, Хіміч Альона. Кожна з учасниць 

розкрила свою майстерність, беручи участь у 

п’яти конкурсах. Завдання конкурсів були різ-

ні: господарочка мала визначити на смак види 

варення, розрізнити сорти круп (і уявіть собі, 

все це треба було виконати із зав’язаними 

очима); перед дзеркалом варто було похизува-

тися собою; розкрити свій музичний талант; і, 

врешті-решт, на осуд глядачів подати актуальну 

осінню модель одягу. 

Усі класи активно вболівали за своїх учас-

ниць, щирими та завзятими виявились учні 5 

та 7 класів. 

Під час  усіх конкурсних перепитій дівчата 

вразили нас своїм вишуканим вбранням (так 

Татаркіна Карина змінювала його перед кож-

ною конкурсним номером),  екстраординарні-

стю та ерудицією. Визначити переможицю 

було складно. Порадившись, журі оголосило 

результати.Найбільшу кількість балів набрала 

Татаркіна Карина, яка й стала титулованою міс 

Осінь. Інші учасниці так розподілили між со-

бою  номінації: міс Екстравагантність – Хориш-

ко Софія, міс Елегантність – Зейналова Аліна, 

міс Ніжність – Верхулецька Ганна, міс Загадко-

вість – Гайдучок Анастасія, міс Привабливість 

– Хіміч Альона. 

Насолоду отримали всі: як учасниці, так і 

глядачі. Хочеться побажати наснаги, завзяття, 

активності у наступних  конкурсах. 

Ткачук Г.  
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кілограмів нового паперу. А з цього 

паперу на фабриках зроблять для 

нас 25 тисяч зошитів або надруку-

ють 4 тисячі барвистих дитячих 

книжок. 

    У вересні розпочато збір 

макулатури. Ось результати початку 

роботи: 

2-А клас – 6,5 кг;                                            

3-Б клас – 48 кг; 

4-Б клас – 42 кг;                                             

5-й клас – 15 кг; 

6-А клас – 35 кг;                                             

6-Б клас – 71 кг; 

7-А клас – 20 кг;                                             

8-А клас – 22 кг; 

9-А клас – 23 кг. 

 

    Отже, приєднуйтесь до такої важ-

ливої справи! 

                                                                               

Тірук Г., 10-й клас 

       Щорічно в нашій школі прово-

диться конкурс-огляд на краще збе-

реження підручників у рамках Все-

української акції «Живи, книго!», в 

якому беруть участь усі школярі. У 

рамках цієї акції в школі проводить-

ся не лише наочна пропаганда літе-

ратури, книжкові тематичні вистав-

ки, бібліотечні зустрічі, свята. Рік 

тому, наприклад, наш клас (9-А), як і 

інші класи, став учасником акції 

«Подаруй бібліотеці книжку». Й усі ми 

розуміємо, що треба бережно стави-

тися до книг, бо   кожна з них – це 

праця багатьох людей. Що ще може-

мо зробити, крім того, що система-

тично проводимо лікування «хворих» 

книг? Звичайно, збір макулатури. 

Вже другий рік проходить шкільний 

тур Всеукраїнського конкурсу 

«Макулатуринг».  Коли ми приноси-

мо до школи старі газети або непо-

трібні папери, то не просто виконує-

мо завдання, а беремо участь у 

великій і потрібній справі, держав-

ній справі! 

    Збір макулатури – це не 

дрібниця, як дехто вважає. З 1 тонни 

макулатури можна виготовити 750 

Черговий тур «Макулатурингу» 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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       За ініціативою Дер-

жавного комітету Укра-

їни з промислової без-

пеки, охорони праці та 

гірничого нагляду в 

Україні з 15 вересня 

проходив місячник 

безпеки при викорис-

танні газу в побуті. За 

наказом Міністерства 

освіти та науки України 

з 15 вересня по 15 

жовтня в усіх закладах 

освіти проводився мі-

сячник безпеки під час 

використання газу в 

побуті.  

   Мета заходу – приве-

рнути увагу учнів до 

питань безпеки при 

використанні газу в 

побуті та попередити 

трагічні випадки через 

вибух або витікання 

газу. 

   Необхідність прове-

дення місячника ви-

кликана зростанням 

кількості нещасних 

випадків у цій сфері. 

З початку року в 

Україні через необе-

режне використання 

газу громадянами 

сталася 81 аварія, 

постраждало 173 

особи, з яких 70 лю-

дей загинули.  

   Не залишилися 

осторонь цієї акції  

учні нашої школи, 

тому ми ще раз нага-

дали про обережність 

у використанні газу. 

  З 10 жовтня 2010 

року в школі проведе-

ні заходи, спрямо-

вані на вивчення 

школярами правил 

користування елек-

тричними прилада-

ми, правил поведі-

нки у разі пошко-

дження електрич-

них пристроїв, об-

ривів проводів, 

дотримання забо-

рони наближення 

та перебування в 

охоронних зонах, 

де існує небезпека 

ураження електри-

чним струмом. 

 

   Отож, будьмо 

обережними! 

Абетка життєдіяльності 


