
Газета “Шкільне джерело”   № 11 (88)  30 листопада  2019 року 

1 

Шкільне джерело 
Щомісячна періодична шкільна газета учнівського самоврядування “Успіх”  

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

№ 11 від 30 листопада 2019 року  

День  Гідності  

Бібліотечний урок 
 

 
 
 
 
 

 Читайте на стор. 4 

Тема номеру:  

 

Голодомор  

Вечір-реквієм 
 
 

 
 
 
 

 Читайте на стор. 1 

День писемности та мови 

День української писемности та мови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Читайте на сторінці 2 

Календар подій 

1.12  - Всесвітній день боротьби зі СНІДом  
3.12  - Міжнародний день людей з інвалідністю  
5.12  - Всесвітній день волонтерів  
6.12- День Збройних Сил України 
- 100 років від початку Першого Зимового походу Ар-
мії Української Народної Республіки (1919)  
7.12 - Святої великомучениці Катерини  
- День української хустки  
9.12 - Міжнародний день пам’яті жертв злочинів гено-
циду, вшанування їхньої людської гідності й попере-
дження цих злочинів  
10.12 - Всесвітній день прав людини  
13.12 - Андрія. Андріївські вечорниці  
14.12 - День вшанування учасників ліквідації наслідків 
на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)  
19.12 - День Святого Миколая  

Голодомор 1932-1933 років 

Схилимо голови в скорботі 
Згадайте нас - бо ми колись жили. 

Зроніть сльозу і хай не згасне свічка! 

Ми в цій землі житами проросли, 

Щоб голоду не знали люди вічно." 

З нагоди відзначення пам’ятної для українського народу дати, в закладі було 

проведено тематичні виховні години, оформлено виставку літератури у шкіль-

Вечір гумору 

Предметний тиждень 
 
 
 
 

 
 

 Читайте на стор. 3 

http://ogo.ua/articles/view/2015-12-06/24709.html
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ній бібліотеці 

"Забуттю не підля-

гає". 

Для учнів 5 -9 кла-

сів проведено зага-

льношкільний ве-

чір-реквієм вшану-

вання пам'яті без-

невинно померлих 

українців у 1932-

1933 роках 

"Схилимо голови в 

скорботі". Учні 

школи переглянули 

відео-спогади оче-

видців голодоморів, архівні матеріали 

того часу, які тривалий період не опри-

люднювались та підготували виступи з 

даної тематики. Звертаючись до учнів 

школи, організатор заходу Григорук Сві-

тлана Іванівна закликала всіх зберегти 

пам'ять про трагічні сторінки історії на-

шої держави для майбутніх поколінь та 

запалити свічку пам'яті. 

Дуплик Владислав 

День української писемности та 

мови 

Мова – це великий дар природи, роз-

винутий і вдосконалений за тисячоліття 

з того часу, як людина стала людиною. 

     Кіндрат Крапива 

«Найбільше і найдорожче добро в ко-

жного народу – це його мова…» - писав 

Панас Мирний. І це справді так. Україн-

ська мова є найціннішим скарбом нашої 

нації. Вона може втішити серце, загоїти 

душевні рани, недарма її називають со-

лов’їною. 

Традиційно в нашій школі відбуваєть-

ся низка заходів, приурочених до святку-

вання Дня української писемности та 

мови. 

8 листопада відбулася святкова лінійка 

«Слово до слова – складається мова», 

В нашій школі 
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яку підготувала вчитель української мо-

ви Рідош О.О., а також учні школи та 

вчителі взяли участь у написанні радіо-

диктанту національної єдності "Від бе-

ресту - до "цифри". 

З  11 по 15 листопада заплановані такі 

заходи: 

- конкурс знавців української мови; 

- вечір гумору; 

- конкурс плакатів та малюнків. 

Опфер Вероніка 

Вечір гумору 

15 листопада в 

рамка тижня ук-

раїнської мови і 

літератури та до 

Дня української 

писемности від-

булося загаль-

ношкільне свято 

"Вечір гумору". 

Мета заходу: 

- ознайомити дітей з жартівливими 

традиціями українського народу; 

- розвивати дотепність, почуття гумо-

ру; 

- формувати навички доброзичливого 

спілкування з людьми; 

- виховувати почуття чуйності, взаємо-

допомоги. 

Інзаркіна  Дар'я  

Тиждень української мови та  

літератури 
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Бібліотечний урок 

День Гідно-

сті та Сво-

боди у на-

шій школі 

розпочався 

з інформа-

ційних хви-

линок. Кла-

сні керівни-

ки провели: 

- години спілкування «День Гідності 

та Свободи» (5-9 класи); 

- загальношкільна лінійка пам’яті до 

Дня Гідності та Свободи; 

- відеолекторій «Повертайтесь живи-

ми» (6-9 класи); 

- конкурс малюнків «Герої не вмира-

ють» (1-6 клас); 

- конкурс презентацій «Пам’ятаємо 

героїв». 

У шкільній бібліотеці організовано 

тематичну виставку художньої літерату-

ри, в ході якої згадувалося історичне ми-

нуле України, географічні дані, учні чи-

тали вірші про Україну та події на Май-

дані, хвилиною мовчання вшановано па-

м’ять Героїв Небесної Сотні. 

 15 листопада в нашій школі відбули-

ся заходи, присвячені Міжнародному дню 

толерантності:  виховні години, тренінг 

для учнів 8 класу. 

Як легко буває комусь нагрубити, 

Як тяжко сказати : «Прости». 

Як легко буває нечесному жити, 

Як тяжко до храму прийти. 

Як часто буває: не власного болю 

Нам серцем не осягнуть, 

І знов по життю понівечені долі 

Пліч-о-пліч вже поряд ідуть. 

Опфер Вероніка 

Засідання Ради профілактики 

та Опорного пункту 

 

 

 

 

 
5 листопада в школі відбулося засідан-

ня Ради профілактики та Опорного пунк-

ту за такими питаннями: 

- лекція для учнів 6-9 класів "Булінг"; 

- профілактична бесіда з учнями та їх 

батьками щодо поведінки та пропусків 

Превентивне виховання 

День Гідності та Свободи  
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уроків; 

- обстеження матеріально-побутових 

умов проживання сімей (СЖО). 

Корнієнко Уляна 

Шкільний ярмарок 

Відзначення 

Міжнародного 

дня людей з 

особливими по-

требами – спра-

ведлива шана 

суспільства та 

нагадування 

всім про обов'я-

зок перед інвалідами, що потребують за-

хисту та підтримки у цей непростий час. 

Особливо цього потребують діти. Це ок-

ремі життя, окремі людські надії на те, що 

все буде добре. На щастя, поряд з ними є 

ті, хто хоче допомогти, і, хто допомагає. 

Переймаючись буденними проблемами 

ми повинні замислитися над непростою 

долею людей з вадами здоров'я і не тільки 

у день 3 грудня, а й протягом цілого року 

не забувати про те, що поруч з нами жи-

вуть інваліди і вони потребують допомоги 

і уваги, а саме найперше нашої посмішки 

та розуміння. 

Напередодні Міжнародного дня людей 

з особливими потребами в нашій школі 

пройшов благодійний ярмарок кондитер-

ських виробів. 

Дуплик Владислав 

Сучасний фасад школи 

 Учні школи є активними учасниками 

суспільної акції «Громадянин».  

У жовтні 2019 року на засіданні шкіль-

ного парламенту «Успіх» було проведено 

конкурс на кращий шкільний проєкт. Ко-

місії самоврядування представили свої 

презентації з таких питань: «Столова за-

ла», «Спортивне обладнання», 

«Сучасний фасад школи». Під час засі-

дання було обговорено актуальність всіх 

День людей з особливими потребами  

Громадянин— 2020 
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проєктів, вислухано думки та пропозиції 

учнів, педагогів, батьків. Перемогу отри-

мав проєкт «Сучасний фасад школи». Іні-

ціативна група батьків запропонувала 

провести благодійні ярмарки, з метою ре-

алізації проєкту.   

 Інформація про реалізацію проєкту 

прозора і доступна для ознайомлення. 

Етапи реалізації та кошторис проєкту ви-

світлюватимуться на шкільному сайті та 

у нашій газеті «Шкільне джерело».                                  

Мета проекту: 

- формувати й налаштовувати освітній 

простір; 

- бажання бачити школу простором ро-

звитку та співпраці, як всередині, так і по 

відношенню до зовнішнього світу; 

- освітній простір має бути всеохопний 

та цілісний. 

 Представник батьківської громадсь-

кості Дуплик Т. І. звертається до батьків, 

здобувачів освіти, активних учасників 

освітнього процесу, які розуміють пере-

ваги співпраці вчителів і батьків. Парт-

нерство з батьками   - це  активна грома-

дянська позиція, залучення спонсорів для 

реалізації шкільного проєкту. Робота не 

марна, проєкти двох  останніх  етапів є 

свідченням результативної партнерської 

роботи. У суспільних акціях важливо ба-

чити проблеми шкільної громади, визна-

чати своє ставлення до них, виявляти 

особисту ініціативу,  уміти працювати в 

команді. 

"  Не питай, що твоя країна може зро-

бити для тебе, запитай, що ти можеш 

зробити для своєї країни!"  Ці славнозвіс-

ні слова Джона Кеннеді з інавгураційної 

ГРОМАДЯНИН-2018

І ЕТАП ПРОЄКТУ.НОВИЙ ОСВІТНІЙ 

ПРОСТІР ШКОЛИ. СУЧАСНІ КОРИДОРИ

І етап проєкту - зібрано та витрачено 11050грн.

ГРОМАДЯНИН-2019

ІІ ЕТАП ПРОЄКТУ.НОВИЙ ОСВІТНІЙ 

ПРОСТІР. СУЧАСНІ КАБІНЕТИ 

(УЧИТЕЛЬСЬКА) 

ІІ етап проєкту - зібрано та витрачено 8300грн.

ГРОМАДЯНИН-2020

ІІІ ЕТАП ПРОЄКТУ.НОВИЙ ОСВІТНІЙ 

ПРОСТІР. СУЧАСНИЙ ФАСАД ШКОЛИ

ІІІ етап проєкту – на даний час придбано будівельні матеріали на суму 3150грн.
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промови 1961 року є як ніколи  актуаль-

ними сьогодні для українців. 

Інзаркіна Дар'я  

 Профорієнтаційна робота в 

школі 

 Вибір професії - чи не найголовні-

ший чинник того, як складеться подаль-

ше життя та як діти в ньому будуть себе 

почувати. Адже всім хочеться не лише 

заробляти гроші, але й реалізувати свій 

потенціал та отримувати справжнє за-

доволення від своєї діяльності. 

Вперше питання вибору майбут-

ньої справи постає перед школярами 

після закінчення 9 класу.  

Молодь, вибираючи професію, час-

то спирається на критерії престижності, 

вигідності. Але потрібно пам'ятати, що 

часто висока оплата вимагає великих 

інтелектуальних, психічних чи фізич-

них зусиль. Самі по собі великі гроші 

та посада не гарантують задоволення 

роботою та собою. 

Існує багато цікавих, творчих, не-

обхідних професій, тож потрібно вибра-

ти саме ту, котра найбільше до душі. 

Професійне самовизначення процес не 

швидкий і не легкий. 

З  учнями 8-9 класів було проведено 

анкетування «Моя майбутня професія». В 

опитуванні взяло участь 45 учнів. 87% 

мріють здобути робочу професію,  7% - 

закінчити вищі навчальні заклади і лише: 

6% не  визначилися.  

Дарнопук Юлія  

Всесвітній День  

порозуміння з ВІЛ-інфікованими  

29 листопада 2019 року у школі від-

бувся загальношкільний захід "СНІДу! 

НІ!" за участю лекторської групи медич-

ного коледжу. Під час свого виступу учні 

9 класу та студенти пропагували здоровий 

Профорієнтація 

Здоров'я нації  
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спосіб життя, доводили важливість здоро-

в’я для людини, переконували в тому, що 

життєвий вибір залежить від людини. 

Також цього дня для учнів 6 - 9 кла-

сів було запропоновано перегляд профіла-

ктичного відео-ролика «ВІЛ/СНІД». 

Результатом даної акції стала вистав-

ка тематичних малюнків «СНІД – чума 

ХХІ століття», в якій прийняли активну 

участь учні школи. 

Опфер Вероніка 

Поетична пристань 

 7 листопада  відбувся ІІ етап 

(міський) конкурсу "Поетична пристань". 

 Мета конкурсу - патріотичне вихо-

вання дітей та молоді засобами українсь-

кого мистецтва, виявлення, підтримка об-

дарованої молоді, підвищення професій-

ного рівня виконавців, узагальнення та 

поширення кращого творчого досвіду ми-

стецтва художнього слова. 

 В конкурсі брали участь учні трьох 

вікових категорій.  

 Вітаємо учнів школи, які  посіли такі 

призові місця : 

І вікова категорія - Нечипоренко Б., 3 

клас, - ІІІ місце 

ІІ вікова категорія - Дуплик В, 8клас,  - І 

місце; 

ІІІ вікова категорія—Опфер В.,  9 клас, - 

ІІ місце. 

Дуплик  Владислав 

Вітаємо з перемогою  
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ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ  

ЗАВДАННЯ 

1. Активно працюй на уроці: уважно 

слухай, відповідай на запитання. 

2. Став запитання, якщо чогось не зрозу-

мів або з чимось не згодний. 

3. Точно й детально записуй, що задано 

з кожного предмета. 

4. Навчися користуватися словниками й 

довідниками. З'ясовуй значення незна-

йомих слів, знаходь потрібні факти й по-

яснення, правила, формули в довідни-

ках. 

5. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з 

його допомогою знаходити потрібну ін-

формацію, робити розрахунки за допо-

могою електронних таблиць тощо. 

6. Якщо матеріал, який подавали на уро-

ці, є для тебе складним, повтори матері-

ал цього ж дня, навіть якщо наступний 

урок буде лише через кілька днів. 

7. Починаючи виконувати завдання, ду-

май не тільки про те, що треба зробити 

(тобто про зміст завдання), а й про те, як 

(за допомогою яких прийомів, засобів) 

це можна зробити. 

8. У разі потреби звертайся по допомогу 

до дорослого або до однокласників. 

9. Починаючи виконувати уроки, відк-

рий щоденник, подивися, чи всі завдан-

ня ти записав. 

10. Продумай послідовність виконання 

завдань з окремих предметів і спробуй 

визначи-ти, скільки часу тобі знадобить-

ся для виконання кожного завдання. 

11. Прибери зі столу все зайве - те, що 

може відвертати твою увагу. Приготуй 

те, що потрібно для виконання першого 

завдання (підручник, зошити, карти, олі-

вці, словники, довідники тощо). Після 

того як підготуєшся до першого уроку, 

прибери все й приготуй те, що потрібно 

для виконання наступного. 

12. Між уроками роби перерви. 

13. Спочатку спробуй зрозуміти матері-

ал, а потім його запам'ятати. 

14. Перш ніж виконувати письмові за-

вдання, зрозумій і вивчи правила до них. 

15. Читаючи параграф підручника, став 

собі запитання: про що (або про кого) 

йдеться в цьому тексті тощо. 

16. Шукай зв'язок кожного нового по-

няття, явища, про яке ти дізнаєшся, з 

тим, що ти вже знаєш. Співвіднось нове 

з уже відомим. Стеж за тим, щоб це були 

не випадкові, зовнішні зв'язки, а головні 

зв'язки за змістом. 

17. Якщо матеріал, який треба вивчити, 

великий за обсягом або складний, роз-

бий його на окремі частини й опрацьо-

вуй кожну частину окремо. Використо-

вуй метод ключових слів. 

18. Не залишай підготовку до доповідей, 

творів, творчих робіт на останній день, 

адже це потребує багато часу. Готуйся 

до них заздалегідь, упродовж кількох 

днів, рівномірно розподіляючи наванта-

ження. 

19. Готуючись до усних уроків, викорис-

товуй карти, схеми. Вони допоможуть 

тобі краще зрозуміти й запам'ятати ма-

теріал. До них необхідно звертатися, ві-

дповідаючи на уроці. Чим краще ти вмі-

єш користуватися картами, схемами, 

таблицями, тим вищою буде оцінка. 

20. Спробуй у підготовці усних завдань 

використовувати метод «5 П», розробле-

ний американськими психологами1. За 

даними психологів США, такий метод 

дає змогу зосере-дити увагу на найваж-

ливішому в тексті й сприяє кращому йо-

го запам'ятовуванню. 

21. Складай план усної відповіді. 

22. Перевіряй себе. 

Дарнопук Юлія 

 

Психолог рекомендує 
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А ми продовжуємо знайомити вас з твор-

чими особистостями нашої школи. Робо-

ти наших юних творців заслуговують ва-

шої уваги.  

*** 

Первомайськ – моя рідна домівка, 

Де родилась бабуся моя, 

Де  зростає калиноньки гілка, 

Де в гаю соловейко співа. 

 

Первомайськ! Я закохана в тебе, 

За широкі поля і лани, 

За гармонію чисту душевну, 

Всі тобою пишаємось ми. 

 

Первомайськ я кохатиму вічно, 

Як матуся кохає мене, 

Не забуду тебе я ніколи, 

Не забуду ніколи тебе. 

 

 

 

 *** 

 

Первомайськ – це давнє місто. 

Це заслуга козаків, 

Що раніше боронили 

Наш весь край від ворогів. 

 

Первомайськ я свій люблю, 

Патріотів в нім багато. 

Тільки б  миру всій країні, 

Було б добре, всі б раділи. 

 

Йде війна в зоні АТО. 

Автомати, танки… Всі стріляють… 

Ждуть з надією жінки  

Чоловіків своїх коханих. 

 

Прагну злагоди і миру, 

Щастя в кожную родину, 

Щоб вернулися солдати, 

Що прославили країну. 

Інзаркіна Дар'я, учениця 8 класу 

Творче натхнення 
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