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 Колонка редактора 
 
Мій отчий дім, не перебудь в мені 

Пристанищем дитинства тимчасовим, 

Мій отчий дім, даруй на довгі дні 

Турботу, захисток і радість знову й 

                                                        знову. 

 

Дім - маленьке слово, але велике за 

внутрішнім змістом. У першу чергу, 

дім - це сім'я, це доброта душі матері, 

надійність і сила рук батька, 

взаємоповага, взаєморозуміння, 

взаємодопомога, пристанище душі 

кожного. 

Шановні батьки! Сьогодні дітям 

найбільше потрібні відчуття фізичної і 

психологічної безпеки. Ваш дім, у 

найширшому розумінні цього слова, а 

не школа, вулиця, як дехто вважає, 

повинен забезпечити їх дитині, стати 

фортецею, яка зуміє захистити від 

негараздів суспільного життя, нагодує і 

зігріє, зрозуміє, підтримає, допоможе. 

Тут дитину повинні сприймати такою, 

яка вона є, без критики і осуду, з 

визнанням того факту, що потреби 

дитини законні, зі здатністю втішити і 

підтримати, коли вона відчуває біль, 

невпевненість, переживає стрес. 

А чи завжди ваш дім є цим бажаним і 

незамінним пристанищем дитини, є 

цією фортецею? 

Діти схильні до роздумів про зміст 

життя, часто можуть бути критичними 

до себе та до інших. А звідси - почуття 

провини, незахищеності, невпевненості 

в собі. Не вміючи або не сміючи 

довіритися близькій людині, вони 

намагаються знайти кумира у фільмах, 

на вулиці, у компанії старших. І тут, 

шановні батьки, так потрібна ваша 

чуйність, особлива делікатність, щоб 

якомога менше конфліктів виникало в 

душах дітей. 

Зважаючи на критичний період у 

житті дітей - формування почуття 

дорослості - пам'ятайте: ваше завдання 

- забезпечити емоційне сімейне благо-

получчя своїм дітям у вашому домі. 

    Більше позитивних емоцій, більше 

слів подяки, частіше висловлюйте 

любов, бо саме завдяки їм 

встановлюється благополуччя, яке є 

фундаментом вашого дому. 

 

 

Школа сьогодення- школа майбутнього 
    Розуміючи вимоги сьогодення, педагогічний колектив школи оновлює зміст, форми і 

методи навчально-виховного процесу, ставлячи за мету формування 

високоінтелектуальної, духовно багатої особистості, якій притаманні почуття 

незалежності, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля 

розквіту держави.  

    Згідно з цими завданнями, колектив працює над науково-методичною проблемою 

«Забезпечення якісною освітою учнів сільської школи в умовах особистісно-

орієнтованого навчання і виховання». 

     Для вирішення цієї проблеми школа має необхідний потенціал. У нас працює 15 

учителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – другу категорію, 4 вчителі 

мають звання «старший учитель», 1- «вчитель-методист».  

     Створено відповідну навально-матеріальну базу. Обладнано сучасний кабінет 

математики, який має мультимедійну дошку. Є два кабінети інформатики, які мають 26 

персональних комп’ютери та два мультимедійних проектори. Кабінети інформатики 

підключені до швидкісного Інтернету «ОГО – Ультра».  

     Наша робота дає позитивні результати. Кожного року учні успішно виступають на 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах. У 2010-2011 навчальному році на ІІ 

(районному) етапі 15 учнів зайняли перше місце, 11- друге місце, 12- третє. На ІІІ 

(обласному) етапі друге місце з географії виборов Лях О., третіми призерами стали 

Гнатик І. (правознавство), Лабудяк Б.(біологія).  

     Школа має високі спортивні досягнення. П’ять років поспіль наші учні є 

переможцями районної спартакіади школярів Миргородщини. Успішно виступають на 

різноманітних обласних, Всеукраїнських, Міжнародних турнірах.  

     Учні беруть активну участь у таких конкурсах, як: «Левеня», «Кенгуру», «Пазли», 

«Колосок», «Соняшник» і показують гідні результати.  

     Педагогічний колектив не зупиняється на досягнутому і далі працює над 

формуванням в учнів мотивації до навчання, виробленням уміння практичного і 

творчого застосування здобутих знань.  
                                                                                                                          Іван Солод, директор школи 

 

Тиждень математики  
Учні нашої школи беруть активну 

участь у предметних тижнях, які 

відбуваються щороку. Нещодавно  був 

проведений тиждень математики та 

інформатики.  

У рамках тижня відбувся конкурс 

знавців математики серед учнів 5-х класів. 

Найактивнішими були Проценко Юрій, 

Малюк Олена. Переможцями гри 

«Найрозумніший» серед шестикласників 

стали Пелих Максим та Назаренко Каріна.                     

Зацікавило учнів і розгадування 

         На фото: творці математичних газет      математичних  кросвордів, у якому відзначилися  

учні 8-Б класу. 

     Радченко Яна, Гнатик Юлія, Мишаста Ольга, Рибалко Володимир  глибоко 

ознайомили учнів зі сторінками життя, науковими досягненнями видатного математика 

М.В. Остроградського - нашого земляка.. 

     Разом з учителем інформатики Горобцем М.Ю. старшокласники провели конкурс 

малюнків на комп’ютерах. 

     Заключним етапом тижня стала велика виставка газет, де учні цікаво висвітлили  

різні питання математики. 

     Школярам подобається брати участь у позакласних заходах, адже там вони 

здобувають багато додаткових знань. Про це свідчить те, що в цьому навчальному році 

Лях Олександр, Гнатик Інеса, Ковальов Артем, Зеленець Олександр стали призерами 

районної олімпіади з математики. 

                                                                        Олександра Гончаренко, вчитель математики 
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СВЯТО  БАБУСІ 

    У Великосорочинській школі, де навчалися мої діти, а тепер уже навчаються  і  онуки, велику увагу приділяють 

вихованню у дітей поваги до батьків і старших членів родини. Систематично проводяться години спілкування, зустрічі, 

бесіди, усні журнали, які привертають увагу до загальнолюдських цінностей, прищеплюють почуття поваги та любові до 

старших. Батьки беруть  активну участь у  підготовці до свят, а також самі беруть у них участь.  

    Ось і недавно у 3-ому класі класовод Лищенко Тетяна Миколаївна 

провела свято бабусі. На цей урочистий захід прийшло багато мам і бабусь. 

З хвилюванням вони переглянули фотовиставку «Я і бабуся», яку 

підготували для них діти. А потім школярі влаштували для дорогих гостей 

незабутнє свято. З великою радістю всі присутні дивилися виступи своїх 

онучаток. Теплі слова про бабусю сказала Тетяна Миколаївна. А діти 

розповідали вірші, співали і танцювали. Показали своїм бабусям, які вони 

маленькі артисти. Сюрпризом для бабусів став виступ їхніх дорослих дітей 

– батьків учнів 3-го класу. У кінці свята на знак великої поваги і любові до 

бабусь діти пригостили присутніх смачним короваєм. 

    Свято всім дуже сподобалось, і бабусі були щиро вдячні організаторам за 

ці теплі, приємні і хвилюючі хвилини, проведені в стінах школи. 

Невимушена родинна обстановка, щирі слова любові і  визнання великої 

ролі любові і досвіду бабусів справили  незабутнє враження на присутніх.    

    Такі події запам’ятовуються назавжди. І ми, бабусі, низько вклоняємося   

На фото: Діденко Н, Черниш А.,Костенко А. (онука)           вчителям і вихователям за  щире  і добросовісне ставлення до навчання і             

виховання   наших найкращих і найдорожчих онучат, пошану  до нас, бо недарма кажуть: «Без родини немає людини».                                                                            

Зінаїда Гмиря, бабуся. 

 

ЗАСТЕРЕГТИ, ПОПЕРЕДИТИ, 

ВІДВЕРНУТИ 
   Наприкінці І семестру для учнів 

старших класів було продемонстровано 

фільм «Торгівля людьми». Він викликав 

значний інтерес, адже проблема 

транснаціональної злочинності, 

пов'язаної з торгівлею людьми, має 

глобальний характер (її грошовий обіг 

становить 8-10 мільярдів доларів на рік) 

і стоїть на III місці після незаконної 

торгівлі зброєю та наркотиками. Та все 

ж головною причиною уваги було те, що 

на місці жертв кінофільму може 

опинитися будь-хто. 
Як свідчать факти, торгівці людьми 

використовують найбільш вразливі 

верстви населення, переважно - жінок і 

дітей, з метою сексуальної експлуатації, 

використання в порнобізнесі та 

експлуатації на ринках праці. 
Щоб цього не трапилося, учням 

радилося дотримуватися ряду правил, 

послуговуючись якими, вони зможуть 

уникнути фатальних наслідків. Зокрема, 

наголошувалося на тому, що треба бути 

обачним з незнайомими людьми, бути 

уважним, влаштовуючись на роботу, 

навчання, виїжджаючи на екскурсії, 

туристичні подорожі, укладаючи шлюб 

та інше. 
Старшокласники одержали відповіді 

на ряд поставлених ними запитань, 

індивідуальні консультації, пов'язані з 

цією темою. 

Зоя Цись  практичний психолог 
 

*** *** 

 

 
НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОСТІ 

КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ.  

   Цей рік для нас, одинадцятикласників, 

особливий, бо він - останній. А потім 

підуть зустрічі, вітання, спогади... 
   Погляд на шкільне життя у кожного 

покоління учнів різний. Із великою 

надією, захопленням, радістю приходять 

до школи першокласники, з деяким 

розчаруванням дивляться на шкільне 

життя семи-чи восьмикласники, і зовсім 

по-іншому розуміють його випускники. 

Перед нами остання сходинка шкільного 

життя - II семестр. Вона важка і 

відповідальна. Наше завдання 

мобілізувати всі свої сили, щоб подолати 

її, а потім успішно скласти державну 

підсумкову атестацію, зовнішнє 

незалежне оцінювання. 
Життя, яке чекає нас за порогом 

школи, не зовсім таке, яким ми його 

іноді уявляємо. У кожного - своя дорога, 

свої злети і падіння, досягнення і 

невдачі, своя доля. Але ми знаємо, що 

ніколи не забудемо роки, проведені в 

стінах рідної школи, пов'язані з 

дитинством. 
Школа, навчання в ній поволі і 

безповоротно відпливають у минуле. І 

чим довшою буде відстань, тим 

чарівнішими і милішими серцю 

здаватимуться її обриси. 
Школо! Ми не говоримо тобі 

«прощавай». Ми говоримо тобі: 

«Спасибі за все!» Ми ніколи не забудемо 

твоєї доброти, терпіння, щедрості, 

наших наставників, вірних друзів, 

однокласників. 

Учні 11-х класів 

***  *** 

 

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ 
 

Японські мотиви. Хокку. 

 

*** 

Журавлі летять ключами, 

Листок упав з дерева, 

Почали ховатись комахи. 

Перший осінній день. 

*** 

Прохукавши віконечко, 

У лісі розцвів 

Пролісок синьо-золотий, 

Рання весна. 

*** 

Пухкенька хмарка 

Пливе у тихому просторі, 

Бачить цілий світ. 

Божий день. 

*** 

Ліс затих 

І милується небом, 

Десь грають невидимі сурми. 

Погоже надвечір’я. 

*** 

Сонечко встало – 

І заплакали чисті роси. 

На небесній косі квітка 

засвітилася. 

Безтурботний ранок. 

*** 

             Катерина Іванченко,    

учениця 10-А класу 

        

 

Редактор:                                              

Н.В. Скобелєва-Сологуб 

 

Email: hkola_v_sorochinci@meta.ua 

 


