
Історія виникнення  
        Мова - духовний скарб нації. Це не 
просто засіб людського спілкування, це те, 
що живе в наших  серцях. Змалечку вихову-
ючи в собі справжню людину, кожен із нас 
повинен у першу чергу  створити у своїй 
душі світлицю, у якій зберігається  найцін-

ніший скарб -  МОВА. 

Люди говорять різними мовами. Їх 

нараховується приблизно 6 тисяч. На 

жаль, філологи попереджають: у  XXI 

столітті щонайменше 40% цих мов ви-

мруть. А це страшенна втрата для людс-

тва, бо кожна мова, це геніальний про-

яв людського духу, унікальне бачення 

нашого світу. Справа в тому, що 95% 

тих шести тисяч мов охоплюють дуже 

малу частину  населення світу. За дани-

ми ЮНЕСКО, ними розмовляють усього 

4% людства. 

Дейвід Кристал, один із світових екс-

пертів з питань мов, автор книги 

―Мовна смерть‖ вважає, що мовна 

різноманітність—це унікальна річ, і 

втрата кожної мови  збіднює наш 

світ. 

Мовна різноманітність – це еквіва-

лент людської різноманітності. Людст-

во зазнало такого успіху на цій плане-

ті завдяки тому, що воно спроможне 

пристосуватися до  

найрізноманітніших обставин. Я 

думаю, що мова—це  інтелектуальний 

еквівалент наших  біологічних можли-

востей. Дуже важливо, щоб наш ро-

зум весь час працював, і один шлях, 

яким можна це здійснити, є через  

мову – це подивитися, як кожна мо-

ва по-різному охоплює бачення світу. 

Щоразу, коли втрачаємо якусь мову, 

ми втрачаємо унікальне бачення 

світу. 

21 лютого відзначається Міжнарод-

ний день рідної мови. Це відносно 

молоде свято: до календарів усього 

світу воно ввійшло тільки в 1999 

році. І в Україні воно також лише 

почало писати свою історію, хоча 

сама проблема української мови на 

українських землях нараховує кілька 

століть. Де й  коли народилася тради-

ція Міжнародного дня рідної мови? 

Історія свята, на жаль, має дуже трагічне 

начало. Себто, святкуємо ми цей день з 

присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в 

Бангладеші влада жорстоко придушила 

демонстрацію протесту проти урядової 

заборони на використання в країні бен-

гальської мови. Відтоді цей день у Бангла-

деші став днем полеглих за рідну мову. 

Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 

року на Тридцятій сесії Генеральної конфе-

ренції ЮНЕСКО було запроваджено Міжна-

родний день рідної мови, а починаючи з 

21 лютого 2000 року, цей день відзнача-

ють і в нас. 

 

Вітаємо усіх із цим святом і бажає-

мо ніколи не забувати рідної мови, 

адже чим більше на землі буде мов, 

тим різноманітнішим буде й життя 

на нашій планеті! 

 

Випуск №  3 

Міжнародний день рідної мови  

План виховної роботи на березень 2010 року 

1.Проведення родинних 

свят «Моя люба матуся» 

 2.Заходи, приурочені до 

Дня 8 березня: 

- святковий концерт; 

- конкурс листівок; 

- конкурс «Нумо, дівчата»; 

- ранок «Любій матусі» 

- Тиждень родинно- побуто-

вої культури «Без сім’ї нема 

щастя на землі»     

виставка «Сімейна 

реліквія»,  

конкурс «Сімейна 

страва» 

3. Зустрічі з представниками 

органів місцевого самовря-

дування 

4. Проведення зустрічей з 

працівниками міської лікар-

ні (гінеколог, нарколог, фти-

зіатр) 

5. «Шлях до Олімпу» 

(нагородження учнів-

переможців олімпіад та 

конкурсів) 

6.Тематичні класні години з 

БЖД та інструктажі з БЖД 

Лютий     2010 року 
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       Всеукраїнський 

конкурс «Найкращий 

читач України 

2009/2010» проводиться серед шко-

лярів 6-7 класів – читачів шкільних, 

дитячих та юнацьких бібліотек усіх 

областей України. 

      Метою цього конкурсу є заохочен-

ня дітей до систематичного читання, 

виявлення читацьких уподобань, попу-

ляризація найкращої української та 

світової літератури для дітей, виявлен-

ня в учнів навичок самостійної роботи 

з книгою. 

        Від нашої школи в конкурсі брали 

участь Величко Максим, учень 7-Б 

класу, та Білецька Марина, учениця   6

-А класу. 

 

 

 

 

 

Зірковий  олімп школи  

«Найкращий читач України 2009/2010»  

Засульська Г., 

Страшко В., 

Харченко О., 

Шиман О., 

Гунькіна А., 

Барбаян Ю., 

Роднов О., 

Борщ  В., 

Засульський С., 

Ткаченко Д., 

Осередчук М. 

      Із 15 предметів учні школи 

отримали лідерство з восьми 

предметів : 

українська мова —7-9 клас 

математика — 8-11 клас  

біологія —8 клас  

географія —7-8 і 11  клас  

фізика —8 клас 

економіки —9 клас  

трудове навчання —9 клас  

хімія —8—9 клас 

      З учасників дехто брав 

участь декілька разів: 

Вольвак А. (11-А)- у шести олім-

піадах:  географія, хімія, еконо-

міка, фізика, біологія, матема-

тика; 

Ткачук Г. (9-В)- правознавство, 

українська мова та література, 

історія, біологія, конкурс знав-

ців української мови 

ім.П.Яцика; 

Шпірна Д. (8-А) - фізика, мате-

матика, трудове навчання; 

Лєбєдєва Ю. (9-В) - хімія, пра-

вознавство, математика; 

Сосюра Є. (11-А) - економіка, 

біологія, математика: 

Крисько К. (9-В) - англійська 

мова, економіка, математика; 

Александрова А. (7-Б) - україн-

ська мова та література, мате-

матика, географія; 

Лихман П. (8-Б) - хімія, фізика; 

Кучерук Ю. (8-А)- географія, 

історія; 

Ткаченко О. (7-Б)- географія, 

українська мова та література; 

Дубовська Н. (11-Б) - англійсь-

ка мова, історія; 

Величко М. (7-Б) - фізика, 

математика; 

Засульська Г. (8-А) - українська 

мова та література, історія 

Так тримати!!! 

 

      Щорічно учні українських шкіл 

беруть участь у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах . Так , і 

цього року, учні нашої школи 

взяли активну участь у предмет-

них олімпіадах, виявили свою 

ерудицію, обізнаність та кмітли-

вість . Цьогорічна команда нара-

ховувала 29 учнів, які виступили 

53 рази :  

Вольвак А. ,  

Шапочка О. , 

Кострульова К. , 

Кучерук Ю.,  

Ткаченко О., 

Александрова А. , 

Стрибіж І. ,  

Дубовська Н., 

Крисько К., 

Шпірна Д., 

Лихман П., 

Лебедєва Ю., 

Сосюра Є., 

Нечипоренко К., 

Ткачук Г., 

Величко М., 

Біда А., 

Ілларіонова Г., 
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14 лютого - День святого 

Валентина 

       Помиляються ті, хто 

думає, що 14 лютого – це 

день усіх Валентинів. 14 

лютого – це міжнародний 

день кохання й романтики. 

        Так уже повелося, що 

головним символом цього 

свята вважається серце 

або, у простолюдді, 

«валентинка». А історія 

свята йде своїм корінням у 

III століття нашій ери в 

стольний град Рим. Імпера-

тор Клавдій II видав наказ, 

який сьогодні ми б назвали 

«ні-ні», якщо бути точніши-

ми, то «молоді люди, прида-

тні для військової служби, 

не мали права одружувати-

ся, оскільки це несприятли-

во відбивалося на загаль-

ному бойовому дусі армії».      

       Але кохання – це доб-

ро, яке, як у будь-якій нор-

мальній казці, обов’язково 

перемагає зло.  І на цей 

раз воно перемогло. Свя-

щеник на ім’я Валентин 

пішов наперекір імперато-

рові й продовжував весіль-

ні церемонії для закоханих, 

за що й був засуджений до 

страти, і вже посмертно 

став Святим. 

        День Святого Валенти-

на – це католицьке свято. 

Не треба забувати, що 

християнські традиції ма-

ють свій день закоханих – 

8 липня церква відзначає 

день святих Петра й Фев-

ронії, які жили в любові й 

злагоді й померли в один 

день. Народне повір’я 

свідчить: «Хто повінчається 

цього дня, житиме довго й 

щасливо в коханні». 

 День святого Валентина 

“Найромантичніша  пара” 
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  12 лютого в нашій школі проводи-

вся конкурс ― Найромантичніша 

пара‖. Участь у конкурсі брали учні 

8-11 класів. Конкурсна програма 

була дуже цікавою, веселою та 

представляла нам пари з творчої та 

романтичної сторони. Усі учасники 

дуже добре підготувалися, тому 

визначати переможця було важко. 

  Пари та глядачі залишилися задо-

воленими.  

                                    Учениця 9-В класу  

                                             Ткачук Г. 



                                                                  

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую, я трішки 
пам’ятаю.                                                                                        
Те, що я чую, бачу та обговорюю, 

-  я починаю РОЗУМІТИ. 

      Сучасний світ – це світ 

бурхливого потоку інформації, 

тому постає питання: як сфор-

мувати в учнів уміння орієнту-

ватися в цьому потоці? Адже 

навчити цього лише на уроках 

неможливо…  Саме тому в 

школі традиційними стали 

предметні тижні, які є компле-

ксом різноманітних форм 

позакласної роботи, що буду-

ється за принципами масово-

сті, видовищності, інтерактив-

ності.  

     Предметні тижні – це спра-

вжні свята в школі. Панує 

піднесений настрій, тому що 

це результат спільної творчої 

праці вчителів і школярів, 

сплеск фантазії й емоцій, са-

моствердження як дорослих, 

так і дітей. 

      Тиждень зарубіжної  літе-

ратури розпочав 8-А. Учні 5-9 

класів зібралися в шкільному 

актовому залі. Восьмикласни-

ки провели рольову гру 

«Інтерв’ю з читачами» та вікто-

рину «Кращий читач». 

       Для шестикласників учитель 

зарубіжної літератури Шарова В.І. 

разом із своїми вихованцями із 6-А 

підготували усний журнал, присвя-

чений життю Чарлза Діккенса та 

його твору «Різдвяна пісня у прозі». 

Учні підготували малюнки, макети 

обкладинок до твору. А потім вико-

нали завдання, яке продемонстру-

вало, що вони – вдумливі та уважні 

читачі. 

      Учні 5-А та 5-Б класів взяли 

участь у літературному шоу 

«Найрозумніший» Активними були 

всі, а ось найкращим знавцем 

казок став Григор’єв Давид. 

       У країну міфів на літературну 

гру запросила семикласників Мис-

ник С.В. Міфи – це завжди цікаво. І 

учасники команд 7-А та 7-Б класів 

довели це своєю грою. А перемогла 

дружба. 

       Учні 9-х класів запросили ко-

манди знавців літератури з НВК та 

ЗОШ № 2. До складу команди 

«Сапфо ХХІ століття» ввійшли Підбу-

цька Ю., СтешенкоЮ.-9-А; Давиден-

ко В., Шапочка О.- 9-Б; Лебедєва Б., 

Ткачук Г. – 9-В. Дівчата показали 

гарні знання з теорії й історії літера-

тури, достойно провели творчий 

турнір, створивши власну поезію, 

Життя школи 

Масляна 

Тиждень зарубіжної літератури 

  Масляна- давньослов'янське 

свято на честь весняного пробу-

дження природи. Масляний тиж-

день передував Великому посту. 

Саме в цей час їли вареники, 

млинці, пампушки на молоці та 

яйцях. 

        10 лютого в школі пройшов 

захід "Вас Масляна в гості чекає". 

Учні 5 - 9 класів приготували 

традиційні українські страви, 

частували всіх, щоб праця поруч 

із добробутом жила! 

       На імпровізованій сцені від-

булося дійство. Дід Мороз, Снігу-

ронька, Зима та зимові місяці 

перед подорожжю до Північного 

полюсу побажали учням, "щоб 

лиш радість в серцях завжди 

панувала!", та в останній раз 

носи дитячі заморозили. 

А потім відбулася зустріч Весни з 

трьома її місяцями - Березнем, 

Квітнем, Травнем. Весна зверта-

лася до глядачів: 

 

знання з теорії й історії літератури, 

достойно провели творчий турнір, 

створивши власну поезію, виразно 

читали вірші й афоризми про кни-

ги, літературу як мистецтво слова. 

Баланчук В. (9-А) дарувала присут-

нім свої улюблені пісні, а в кінці 

зустрічі ведучий Вюнсковський Д.

(9-Б) звернувся до ерудитів та гля-

дачів зі словами Омара Хайяма: 

 Познанье – светоч сердца  моего, 

Нет тайны, недоступной для него, 

Всю жизнь я размышлял и дни и  ночи, 

И понял, что не знаю ничего. 

Дмитро  закликав до нових знань 

та перемог.     

Землю уквітчаю, ніжно закосичу, 

 Пробуджу, як завжди, все живе від сну, 

І тепла, і сонця людям я позичу- 

Миру всім бажаю... 

Тож чекаємо від весни шовкових трав і хлібів, пахучих 

квітів, променистого сяйва в кожне віконечко. 

 Миру та щастя! 

  Всі учасники дякували Мас-

ляній за зустріч. 
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    Сучасний футбол існує в 

Україні ще з ХІХ ст. Нині 

ХХІ-й, а гра продовжуєть-

ся... 

   Футбол розвиває силу, 

швидкість, сміливість, 

силу волі та, звичайно, 

дружбу.  Андрій Семен-

цов, Євген Заїченко, Во-

лодимир Махура, Богдан 

Святенко – наші футболіс-

ти. 

   Нехай поки що ці імена 

знають тільки у Вугледарі, 

але  прийде час і, можли-

во, хтось із них буде грати 

у складі збірної України. А 

поки що ми бажаємо успі-

хів Вам, хлопці!!! 

Диво-дитина 

Шубін Богдан  

учень 1-А класу нашої 

школи, у свої 6 років, 

займається в ДЮСШ на 

відділенні «футбол» разом 

із 7-річками, де має гарні 

успіхи, випереджуючи  

своїх старших одногруп-

ників за багатьма показ-

никами. 

    Одночасно Богдан вже 

півроку навчається фут-
болу  у футбольній акаде-

мії ФК «Шахтер»  

м. Донецька,  разом з 

хлопцями, які старші за 

нього на цілий рік. 

       Богдан щоразу дивує 

тренерів своїми здібностя-

ми та досконалою техні-

кою гру футбол. 

        Саме Богданові була 

надана честь брати участь 

у відкритті футбольного 

матчу Ліги чемпіонів УЄФА 

в Києві між командами 

«Динамо‖ (Київ) —

‖Барселона» (Іспанія).  
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Вольвак А. 

Грицай В. 

Рябокобиленко І. 

Тиванюк М. 

Аладін С. 

Дьоміна Г. 

Кіпоть Я. 

Пасічник В. 

Скунов М.. 

Куцук Л.. 

 

Правила поведінки 

У школі   - Під час занять не можна користуватися мобіль-

ними телефонами та електронними іграми. 

- При виїздах на позашкільні заходи учень пови-

нен підтримувати дисципліну в автотранспорті. 

- Під час уроків у класах, на перервах у рекреаці-

ях, у спортзалі, під час прогулянок, екскурсій учень 

дотримується правил з техніки безпеки. 

 - Учень повинен дбайливо ставитися  до шкільно-

го майна. 

У їдальні 

- У відведений час учень з класним керівником 

проходить в їдальню, не поспішаючи й не штовха-

ючись, займає своє місце. 

-  Учень пам'ятає, що їдальня - це місце для їжі, а 

не для розмов: розмовляти й сміятися, коли в роті 

їжа, небезпечно для життя! 

-  Учень дотримується правил етикету. 

-  Учень після обіду прибирає за собою посуд. 

 - Виносити їжу з їдальні суворо  заборонено! 

 

85670, м. Вугледар, вул. Радянська, 2 Вугледарська загальноосвітня  
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Шубін  Б. 

Чепишко Д. 

Соловйова Ю. 

Васюк І. 

Саросіка Є. 

Гордєєва А. 

Близнюк  В. 

Островська С. 

Темнохуд І. 

Брисюк І. 

Машкеєва А. 

Шарапов Д. 

Венгер Т. 

Кривопуск М. 

Страшко Е. 

Пономаренко І. 

Цибульський Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З днем народження щиро Вас вітаємо, 

Лантух радості бажаємо. 

Будьте дужі і проворні, 

По-козацькому моторні, 

З хлібом щедрим на столі, 

З добрим словом у душі. 

 

ВІТАЄМО ! 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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- У школу учень приходить за 15-20 хвилин до початку 

занять. 

 - У школу не можна приносити коло-ріжучі предмети, 

піротехнічні засоби, пневматичні пістолети. Також не 

рекомендується приносити в школу дорогі речі 

(телефони, прикраси і т. д.).  

 - Зовнішній вигляд учня повинен бути охайним, чис-

тим. Стиль одягу – діловий, обов’язкова шкільна фор-

ма. 

-  У школі учень знімає верхній одяг, вішає у гардеро-

бі, перевзувається в легке змінне взуття на низькому 

підборі. 

 - Учень не забуває вітатися з оточуючими. 

 - Піднімаючись або спускаючись східцями, учень три-

мається правої сторони, не штовхає тих, що йдуть 

попереду. Бігати  сходами категорично заборонено! 

 - На перерві учень повинен підготуватися до наступ-

ного уроку. 

 


