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Колонка редактора 
  Процес виховання дітей потребує 

від вас, шановні батьки, ґрунтовних 

і різноманітних знань, урахування  

психофізіологічних і вікових 

особливостей синів і доньок. Досить 

часто ви не розумієте потреб і 

запитів їх, що викликає тривогу у 

вас і протест у дітей, які не хочуть з 

цим миритися. Ось чому так 

важливо, щоб ви мали хоча б 

найелементарніші знання з 

психофізіології, етики взаємин. 

   Рання юність – період життя і 

розвитку людини від 15 до 17 років. 

Це етап завершення  фізичного 

розвитку організму: уповільнюється 

темп росту тіла, збільшується його 

вага, закінчується формування та 

функціональний розвиток усіх його 

систем і органів. Тому додержання 

правильного режиму харчування, 

праці, відпочинку, заняття 

фізкультурою – обов’язкове для 

юнаків і дівчат. 

   Ви  повинні  виховувати в дітей 

потребу й уміння стежити за 

нормальним функціонуванням 

свого організму, запобігти розвитку 

в них шкідливих звичок 

(алкоголізму, паління тощо).  

   Юнацький вік – вік життєрадіс-

ності, ентузіазму, прагнення до 

активної участі в житті суспільства. 

Важливою особливістю виховання 

дітей у сім’ї в цьому віці є 

ставлення до них, як до дорослих. 

  Ні в якому разі не можна підміняти 

пораду покаранням, намагатися  

проникнути в душу юнака чи 

дівчини, коли вони того не хочуть. 

  Труднощі полягають і в тому, що 

ви - не єдині порадники своїм дітям. 

Ви повинні вміти слухати дочку чи 

сина, бачити перспективу розмови, 

обережно, щоб не образити, з’ясува-

ти мотиви їх діяльності, що до 

помагатиме передбачити поведінку 

дітей, ретельно продумувати  

аргументи бесіди. Звідси випливає, 

що чуйність, тактовність, повага і 

дружні взаємовідносини – необхідні 

умови успішного впливу батьків на 

формування особистості 

старшокласника.  

    Дотримання цього – запорука 

успіху у спілкуванні з дітьми, які 

стрімко дорослішають. 

                          

 

ДИТИНА ЙДЕ ДО ШКОЛИ 
   Кажуть, починати завжди важко. Однак, усі знають: у нашому житті багато що залежить 

від доброго початку.  

  Дитина йде до школи. Хвилюються майбутні першокласники, але найбільше - батьки. Як 

зустріне школа дитину? Чи полюблять їхній син, донька першого вчителя, однокласників? І 

як удаватиметься навчання? 

  Від школи залежить багато, але чи не найбільше в цей період залежить від батьків, які 

повинні допомогти своїй дитині на час вступу до школи мати належний рівень розвитку,  

пам’яті, мислення, уваги, навичок дисципліни, спілкування в колективі.  

  Для того, щоб порадити батькам, як готувати дитину до школи та познайомитися з 

майбутніми першокласниками, щороку  проводяться зустрічі із батьками та дітьми. 

Головна мета їх – виробити конкретні рекомендації для кожної дитини. Батьки ставлять 

різноманітні запитання. Наприклад, кому буде легше навчатися – тому, хто йде до школи 

уже підготовленим чи тому, хто не знає грамоти? 

  Важко відповісти однозначно, бо багато залежить від можливостей дитини. Однак, 

пояснюю, що для успішного навчання   важливіше те, наскільки добре діти розуміють зміст 

слів “не можна” і “треба”, чи знайоме їм почуття відповідальності, зібраності, хоча б у 

найпростішому розумінні. Цього відразу не досягти, але якщо батьки прагнуть успіху, то 

попереду ще є час. 

 Слід обов’язково сформувати позитивне ставлення до школи, учителів, майбутнього 

шкільного життя. А любов і терпіння, добра підготовка дитини  зроблять більш легкою її 

адаптацію на новому довгому етапі життя. 

                                                                                   Наталія  Булах,  учитель початкових класів 

 

Команда «Екстрим» в онлайн-олімпіаді 
     Кілька років підряд учні нашої школи успішно беруть участь у Міжнародних 

предметних конкурсах.  

     Нещодавно вони взяли участь у  Всеукраїнській онлайн - олімпіаді  з астрономії, 

біології, географії, фізики, хімії МАН України «Відкрита природнича демонстрація».  

      Команда школи у складі  Качан Р. (9-А), Ковальова А. (9-Б), Бондаренко О. (9-Б), 

Мєзенцевої О.(9-Б), Онопрієнка 

С. (10-А), Гнатик І. (10-Б), 

Фесенка О.(10-Б), Іщенко О.(10-

Б), Ляха О. (10-А) змагалася з 

учнями інших шкіл України. 

      У змаганнях узяли участь 270 

команд із шкіл різного 

спрямування. Спочатку в 

листопаді було виконано завдання 

заочного туру змагань. 

Максимальна кількість балів –

110. Учні нашої школи показали 

добрі результати. Команда 

«Екстрим» набрала 92 бали. 

      22 грудня з дев’ятої до 

сімнадцятої тридцять учні 

працювали в он-лайн режимі:            На фото: під час олімпіади                                       

отримували запитання, відео-запитання, шукали відповіді, пов’язані з природними 

явищами, процесами, географічними відкриттями. Вони захоплено та відповідально 

поставилися до цього і намагалися давати якнайточніші відповіді. 

      Команда « Екстрим» вдячна начальнику відділу освіти Сніцерєву С.Ю., який допоміг 

підключитись до Інтернету «ОГО-Ультра». Це було вкрай необхідно при проведенні он-

лайн олімпіади. Учасники змагань дякують директорові школи Солоду І.В. за придбану 

веб-камеру, що дало змогу провести відеотрансляцію з оргкомітетом олімпіади та з іншими 

командами. 

       Хотілося б і надалі брати участь у найрізноманітніших конкурсах та олімпіадах, це дає 

можливість поглиблювати свої знання та спілкуватися з учнями шкіл різного спрямування. 

                                                                                                Ярина Лабудяк, учениця 9-Б класу  
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ЗАПРОШУЄМО У СВІТ ЖИВОПИСУ 
  Школа естетичного виховання приваблює учнів, які мають хист до 

малювання, люблять живопис і прагнуть навчатися цьому.  

  Сьогодні тут навчається 20 учнів. За п’ять років у відділі 

образотворчого мистецтва вони опановують рисунок, живопис, 

скульптуру, історію мистецтва, композицію.   Кращі учні беруть 

участь у районних, обласних і міжнародних конкурсах. Ними стали: 

Фурса Катерина (8-Б клас), Стецюра Вікторія (11-А клас), Рубайло 

Іван (9-Б клас), Лисенко Марія (10-Б клас). 

  Чотири рази на тиждень діти приходять на заняття, пізнаючи 

секрети живопису та прагнучи кожен по-своєму відобразити 

навколишній світ. 

  Які гарні роботи знаходяться у нашому виставковому залі!           

На фото:Лисенко М, переможець   Періодичні виставки доводять, що наші діти – творчі особистості, 

конкурсу «ДАІ майбутнього»              талановиті і неповторні.  

                        Учні школи завжди з нетерпінням чекають чергової виставки робіт, які часто можна                Малюнок переможця                                   

побачити    і в  музеї М.В. Гоголя, і в сільському Будинку культури.  

  Після закінчення п’ятирічного курсу навчання юні художники одержують свідоцтво, яке є візиткою для вступу до вузів, що 

готують модельєрів та дизайнерів. Чимало випускників художньої школи навчаються в Миргородському керамічному технікумі, а 

також Гадяцькому училищі культури ім.. І.П. Котляревського 

  Зокрема, випускники Київського університету технології та дизайну, колишні наші учениці, Гмиря Ніна і Циб Олеся працюють 

дизайнерами у столиці, а Полякова Вікторія - у Харкові.   

                                                                                                                                                     Ольга Алексеєва, викладач живопису  

НАЙЩАСЛИВІША ЛЮДИНА – 

ЗДОРОВА. 
    У нашій школі цікаво навчатися,  тому що, крім уроків, 

постійно проводяться конкурси, змагання, усні журнали, свята, 

години спілкування, тренінги та багато інших заходів. 

   Цікаво пройшов місячник пропаганди здорового способу 

життя «Найщасливіша людина – здорова». 

   Розпочався він тренінгами, читаннями, «круглими столами», 

опитуванням учнів 9-11 класів, присвяченими темі боротьби зі 

СНІДом. На загальношкільній  виставці плакатів  «Ні – 

СНІДові!» учні розповідали про своє ставлення до цієї проблеми 

та пояснювали значення символіки на плакатах.  

   Учні 8-Б класу під керівництвом учителя Бокітько М.Д. 

підтримали Всесвітню акцію антиснідівського руху «СНІД! Не 

залишимося байдужими!». 

   Проведено виховний захід для учнів 7-го класу у кабінеті з 

новим мультимедійним обладнанням. Запрошеним вручили 

червону стрічечку, і кожен ніби ставав у ряди борців зі СНІДом. 

   Присутні дізнались про шляхи зараження, небезпеку, яку несе 

СНІД, переглянули фільм про життя  уражених цією жахливою 

хворобою.  

   Було здійснено бліц-опитування «Чи правда!..», 

використовуючи картки зеленого та червоного кольорів. 

   У старших класах  тренінги провели: Бондаренко О. (9-Б клас), 

Качан Р. (9-А клас), Гнатик Ю. (9-Б клас), Кондратенко К.   (9-А 

клас), Мишаста О. (9-Б клас), Варченко О. (9-Б клас), Шурдак О. 

(9-А клас), Мєзєнцева О.(9-Б клас). 

    Ми сподіваємося, що акція учнівської та студентської молоді 

«Серцем врятуй життя», у якій взяли участь і ми, торкнулася 

серця кожного. А ще задовольнила компетентних та 

досвідчених учителів: Скобелєву-Сологуб Н.В., Демочко О.В,  

Іщенко Н.В., Панченко Н.В.  

    Головне завдання проведених  і всіх подальших у цьому 

навчальному році заходів – розповісти, пояснити,  співчувати, 

розуміти і підтримувати тих, кого уразила ця недуга. А ще - 

переконати  в тому, що здоровий спосіб життя дає кожній 

людині надію на майбутнє. 

                                        Аліна Залюбовська, учениця 8-Б класу 

 
Редактор:  Н.В. Скобелєва-Сологуб 

 

 Email: hkola_v_sorochinci@meta.ua  

ДОСЯГНЕННЯ  ЮНИХ  СПОРТСМЕНІВ 

(хроніка навчального року) 
    Кращі спортсмени нашої школи неодноразово ставали 

багаторазовими чемпіонами і призерами області, 

Всеукраїнських і Міжнародних турнірів.  

19-21.11.2010  Спартакіада школярів Полтавщини.                                

м. Комсомольськ І місце - Ажажа Р., Міщенко О., Хорошковата 

І., Пушкар В., Оніщенко М., Явтушенко М., Стешенко Л., 

Кокоша Н., Музиря В. 

15.16.01.2011 Чемпіонат області з боротьби дзюдо.                       

м. Кременчук. ІІ місце – Оніщенко М., Лабудяк Я. ІІ місце – 

Міщенко О., Пушкар В., Маня Т., Шрамко Л., Горобій Ю.,              

Крот В. 

29.01.2011 Чемпіонат області з вільної боротьби.  м. Полтава. 

І місце – Явтушенко М., Кулешова І., ІІ місце – Пушкар В., 

Музиря В. 

30.01.2011  Чемпіонат області з боротьби самбо. м. Кременчук. 

І місце – Молочко О., Явтушенко О., Явтушенко М, Лабудяк Я. 

ІІ місце – Крот В., Музиря В., Кулешова І.  

ІІІ місце – Кокоша Н., Оніщенко М., Пушкар В. 

12-13.02.2011 Чемпіонат області з боротьби дзюдо. м. Полтава. 

ІІ місце – Музиря В., Лабудяк Я., Явтушенко М. ІІІ місце – 

Кулешова І., Крот В. 

12.02.2011 Всеукраїнський турнір з рукопашного бою. м. Ромни 

Сумська область. І місце – Явтушенко О. ІІ місце – Молочко О. 

ІІІ місце – Гордієнко О. 

23.02.2011 Спортивні ігри Полтавщини з боротьби самбо.              

м. Кременчук. І місце – Музиря В., Явтушенко М. ІІ місце – 

Молочко О., Явтушенко О., Гордієнко О. Стешенко Л. ІІІ місце 

– Крот В. 

   До речі. За час роботи секції дзюдо підготовлено 3 майстри 

спорту України, 40 кандидатів у майстри спорту, понад 50 

мають перший дорослий розряд, більше 200 мають масові ІІ і ІІІ 

розряди. 

                                 Сергій Голінка, учитель фізкультури, тренер.  
Я – першокласник 

Донченко Богдан,  Найбільше я люблю уроки математики, 

письма і читання. Близнюк Артем Я дуже стараюся. У школі 

мені добре. Дерев’янко Валентина Тут я зустріла нових  

друзів. Люблю ходити в бібліотеку. Донченко Софія, Я вже 

вмію гарно читати і писати. Мені подобається, писати крейдою 

на дошці. Захарченко Марія Учителька моя добра і привітна. 

Вона вчить нас бути  вихованими дружними. Смаль Тарас Я  

люблю свою школу, мені цікаві уроки музики і малювання. 

 


