
Для одних комп’ютер 
- це робочий інструмент, 
а для інших – найкра-
щий друг, якому можна 
довірити всі свої секрети, 
які він ніколи нікому не 
розповість. Як зручно за 
допомогою соціальних ме-
реж («vkontakte», «одно-
класники») спілкуватися зі 
своїми друзями та знайо-
мими з інших міст і сіл. 
Але робота з ком-п’ютером 
вимагає певних знань. Тут 
нам у пригоді стають уроки 
інформатики, особливо, 
якщо вони проходять у 
цікавій ігровій формі. Так 
під час тижня інформатики, 
який проходив з 1 по 12 
листопада ,  учн і  3 -11 
класів продемонструва-
ли свої навички роботи 

ЗаWINDOWсилися
«Не можу без нього жити» ,- так раніше люди говорили про своїх коханих, а ми 

сьогодні не уявляємо життя без комп’ютера. З ним проводимо майже весь свій 
вільний час. 

Так і  хочеться пере -
фразувати в ірш Павла 
Грабовського:  «Ручень-
ки терпнуть,злипаються 
віченьки. /Боже, чи довго 
тягти?! /З раннього ранку до 
пізньої ніченьки/ Пальцями 
кнопки товкти...»   

 
     
Кожного  року  9 листо-

пада, у день вшануван-
ня пам'яті Преподобного 
Нестора-літописця, ми 
святкуємо День української 
писемност і  та  мови.

 Цього року тиждень 
української писемності 
та мови проходив в усіх 
школах Добропільського 
району з 2 по 10 ли-
стопада. Жоден учень 
нашої школи не залишив-
ся осторонь. До кожно-
го класу завітало свято 
мови у вигляді змагань, 
мовних ігор, конкурсів.

 У XI Міжнародному 
конкурсі з української 
мови імені Петра Яци-
ка взяли участь учні 
3-11 класів. Визначені 
і відзначені переможці: 
Курцевич Ірина, Тераніс 
Яна, Голубенко  Аліна, 
Мельникова  Анже- ліка, 
Харченко  Альбіна, Черед-
ник Анатолій,   Луніна Оле-

на, Савчин Яна, Реуцька 
Дар’я. Попереду наступ-
ний етап - районний. Нам, 
учням, було так приємно 
усвідомлювати, що ми 
дійсно знаємо мову, мову, 
якою говорили наші батьки-
прадіди, і сподіваюсь, 
будуть говорити і наші на-
щадки, яким ми передамо 
як дорогоцінний скарб 
- рідну мову. А подякувати 
в цьому ми маємо на-
шим учителям української 
мови та літератури: Галині 
Олександрівні Білокінь та 
Анжелі Олександрівні Го-
лубенко,- які відкрили для 
нас чарівний світ мови, 
які  допомогли осмис-
лити, що ми - частинки 
великої української нації. 

Полімо ж разом  бур'ян 
на мовному полі, щоб 
не виріс бур’янисько! Не 
засмічуймо мову, не  за-
смучуймо совість! 

Аліна      ГолубеНко

«Рідна мова дорога людині, як саме життя»,- 
говорить народна мудрість. без мови не може 
існувати народ, його культура. Підкреслюючи 
значення слова в людському житті, інша народ-
на мудрість ставить його поряд із хлібом.  

Грип і  гострі  респіраторні  захворювання є 
наймасовішими захворюваннями сучасного людства, 
які шкодять здоров’ю дітей та економіці країни. 

Грипозна інфекція впливає на загострення багатьох 
захворювань, таких як туберкульоз, менінгіт, ревматизм 
тощо. Ведучим засобом профілактики були і залиша-
ються профілактичні щеплення. Вакцинопрофілактичну 
групу слід проводити у  жовтні – листопаді , за 2-3 тижні 
до початку епідемії. Цей час потрібен для вироблення 
організмом імунітету.

Гадаю, що у цьому році ,як і в минулих, наша лікарня 
надасть можливість зробити безкоштовно щеплення 
визначеній категорії дітей: дітям–сиротам, із малоза-
безпечених та багатодітних сімей. Пам’ятайте, що грип 
небезпечний ускладненнями. Зробіть усе можливе, щоб 
його попередити. Ми вам радимо: вживайте часник і 
цибулю – це природні антибіотики, збагачуйте свій 
раціон вітамінами, особливо групи С : лимоном, узваром 
шипшини, калиною тощо. Тримайте ноги в теплі, не 
переохолоджуйтеся, дотримуйтеся режиму дня. Загар-
товуйтеся і не забувайте про ранкову гімнастику. Ваш 
організм вам віддячить за турботу про нього.

                                                 Аліна ГОЛУБеНКО

áóäüòå çäîðîâI

Щоб не виріс 
бур'янисько 

 

з комп’ютером та вияви-
ли неабияку фантазію.  
     Четверокласники показа-
ли наймолодшим школярам 
цікаву казку  про пригоди 
хлопчика-школярика у країні 
Комп’ютерної залежності, 
де від вірусів його вряту-
вали розумні хакери. Учні 
6 класу також здійснили 
комп’ютерну подорож у 
формі змагання двох ко-
манд, азартно й завзято 
відповідаючи на питання. 
А дев’ятикласники під час 
показового суду ледве не 
побилися через Інтернет: 
одні його захищали, а інші 
-  звинувачували. Учні де-
сятого класу «освідчилися 
у коханні» інформатиці: 
дали клятву інформатиків, 
цілували підручник та гриз-
ли «граніт науки» (шоколад-
ку). Найстарші поринули 
у дитинство і здійснили 
постановку казки на новий 
лад. Там чарівну принце-
су Клавіатуру викрав злий 
чарівник Хакербор, але 
царевичі Принтер,  Монітор 

та Джойстик врятували свою 
сестру. Для цього їм дове-
лося виконати різноманітні 
завдання з інформатики. 

Крім того, були проведені 
виставка малюнків  «Мій друг 
- комп’ютер»  та  два конкур-
си: перший - комп'ютерних 
презентацій  «Я та мої 
друзі»(перемогла учениця 
10 класу Яна Тераніс) дру-
гий - веб-сторінок  (І місце 
посів 11 клас, II - 8 клас, III 
місце розділили 6 та 9 класи) 
. Наші вчителі інформатики: 
Світлана Дмитрівна Голу-
бенко та Юлія Сергіївна 
Ляментовська протягом тиж-
ня ввели учнів у чарівний 
світ комп'ютерних програм, 
показали дорогу у величез-
ному лісі інтернет-сторінок, 
навчили швидко знаходити 
необхідну інформацію, роз-
мовляти з комп'ютером на 
«ти» та весело і корисно 
проводити час, спілкуючись 
з ним.

    Спостерігали
      Аліна  ГолубеНко 
     та Яна ТеРАНіс

ШкілЬНА ГАЗеТА
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Н а  м и н у л о -
му тижні  п ісля 
закінчення остан-
нього уроку всі 
учні нашої школи 
вийшли на вули-
цю, щоб приче-
пурити подвір’я. 
Озброївшись гра-
блями, віниками, 
ряднинами,  ус і 
жваво прийняли-
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Загребли

ся за роботу. Чому 
ж вони пританцьо-
вують?! Бо на все 
подвір'я лунає музика. 
Дуже дякуємо ельмірі 
Валеріївні Куштейко 
за приємні, хвилюючі, 
налаштовуючі на по-
зитив мелодії. Саме 
завдяки цьому ми 
добре вправляли -
ся з інструментами, 

наче виконували 
танцювальні рухи. 
Гребли довго, але 
було  весело, а 
головне, що стало 
гарно не лише у 
приміщенні  школі, 
але й навколо н
еї!                                                                                 

    
Яна ТеРАНіс                                                              

Через  чиюсь безпечність 5 листопада у нашому 
селі сталася пожежа. Полум’я охопило луки та 
територію пасовища. У цей час  здійнявся дуже 
сильний вітер і тому була небезпека, що вогонь 
перекинеться на подвір’я. Полум’я  було  видно 
здалеку, небо стало яскраво-червоного кольору. 
Це був жах!!!

 Сумно те, що вірогідніше за все, підпал був 
навмисний. Невже людям не шкода свого села?! 
Напевно ,що  ні, адже навіть, коли пожежа 
підходила до домівок деяких людей, вони все одно 
не викликали пожежників, боячись брати на себе  
відповідальність.Люди, не будьте такими байдужими! 
Прикро, що це не поодинокий випадок. Такі жахливі 
пожежі трапляються кожної весни та осені, коли 
окремі завзяті «поборники чистоти»  палять сухий 
травостій.  Чи вони не замислюються над тим, якої 
шкоди завдають природі, знищуючи комах, дрібних 
звірків та їх дитинчат, гнізда птахів, кореневища ягід 
та грибниці. Якими непривабливими і страшними  
стають  поля, луки, плеса, бугри. Ми неодноразово 
зустрічалися з  проблемою  пошуку місця для 
відпочинку під час  походів, Днів здоров’я, екскурсій, 
бо більшість місцин були випалені якимись істотами 
схожими на монголо-татар, які колись дуже давно 
плюндрували нашу землю. Вони, мабуть, забули, 
що «Ко- жен зобов’язаний  не заподіювати шкоду 
природі,  культурній спадщині , відшкодовувати 
завдані ним збитки.» (Саття 66 Конституції України). 
Шкода, що жодного разу ніхто не поніс за цей злочин  
відповідальність.  

                                                         Яна ТеРАНіс

      Ми не помилимося, якщо скажемо, що так думають усі учні нашої школи та її випускники. 
Приємно, що вона велика, простора, світла, тепла і красива, знаходиться у мальовничому 
куточку нашого села. Тут і широка алея, і паркова зона, і дитячі каруселі, і спортивний 
майданчик, навіть два стадіони. Милують око велетенські тополі та розлогі каштани, пишні 
ялинки та квітучі черемха і бузок. А після ремонту, коли у школі замінили старі вікна (1963 
року) на пластикові, зробили нове крильце, поставили нові двері, школа набула більш 
сучасного вигляду. Усі дивуються, що в селі така гарна школа.
     Але школа – це не лише подвір’я і приміщення, це, перш за все, люди. Головне у школі 
– діти, а їх у нас, на жаль, небагато – 121 учень, хоча підвозяться вони з семи населених 
пунктів. Усі веселі, завзяті та талановиті. Одні гарно вчаться, інші – займаються спортом, а 
є такі, що мають « золоті руки» і добре майструють.
    І вчителі у нас особливі – наймолодший колектив у районі, більшість – випускники нашої 
школи. Директор  – Ралькін Микола Васильович дуже пишається тим, що зібрав такий 
колектив творчих і небайдужих людей.
     Мабуть, тому наша школа завжди притягує до себе  й учнів  інших шкіл, навіть із міста. Вони 
часто, коли не співпадають канікули у сільських і міських школах, під час своїх канікул ходять 
до нас на уроки. Нам це дивно, а їм подобається. Часто у школу приходять і наші випускники.  
Нещодавно на «Осінньому балі» ми взяли у них інтерв’ю. Ось, що вони згадують: 

Притягує, наче магніт

«Радійте поки я тут», - заявив випускник Влад 

Усі люди радіють і дивуються, бо вперше в листопаді 
така висока температура. Дуже дивно бачити людей 
у футболках, і це тоді, коли до зими залишилося 
півмісяця. Цікаво, як це вплине на рослини? Уже зараз 
ми спостерігаємо, як на деревах з’являються бруньки. 
Що ж буде далі, чи збиратимемо ми врожай узимку? 
Усе може бути. Звичайно, хочеться, щоб Новий рік 
нас порадував снігом, адже як тільки він випадає, 
з’являється купа забав для дітей та дорослих: катання 
на санчатах, ковзанах, гра у сніжки та інші. 

Бажаю всім, щоб тепло було не лише надворі, а 
й на душі!

                                                             Яна ТеРАНіс

Гарячий листопад
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Хто ж 
відповість?!

« Запах пиріжків і смак 
чебуреків ніколи не забуду. 
Вони мені завжди нагадують 
про школу.» 
                    Кальчук Ганна    
«  Як  же  зручно  було 
списувати на підвіконні 
д о м а ш н і  з а в д а н н я  з 
математики.»
                     Чучин Наталя

 «Одного разу вивели 
директора,  записав у 
п о ру ш н и к и  ве с ь  н а ш 
одинадцятий клас (21 
учень).»                    
                Юля Мартиненко            
«Ніколи не забуду,  як 
ми змінювали назву на 
своєму кабінеті. Замість 
«11 клас» писали «1 клас», 

«продається свиня», 
«не входити – тиха 
година!».
                Кальчук Ганна
«Дуже красиві вчителі. 
Часто згадую шкільні 
свята
              Анжела Моргун

Цікавилися Аліна                                                                
ГолубеНко та                        

Яна ТеРАНіс


