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В номері: 

 Грудень-час підводити риску 

 Лист солдату 

 СНІД: знати все! 

 Миколай, до нас завітай! 

 Наші інтелектуальні еверести 
 

Грудень-час підводиити риску зробленого, 

досягнутого та забезпечити старт 

планів дня завтрашнього. Яким він був 

2014?  Наразі, рейтинг  колективних 

справ нашої школи з вересня до грудня: 

погляд учнів. 

І місце- фестивалі «Діти-янголи миру», 

«Англійська пісня» 

2 місце-волонтерська 

роботи (Листи солдату, обереги, їжа, 

теплі речі…) 

3 місце-ярмарка, свято Дня народження 

школи, Олімпійсський тиждень 

Денисові оповідки. Лист солдату.  

 

Солдате України! 

Як гордо звучать ці слова! Мій прадідусь був 

солдатом, офіцером, захисником. Та не 

пройшло й віку , щоб знову слово «солдат» 

мало таку вагомість. Як швидко у людства 

загоїлися рубці на серці від втрат!.. 

Тепер український солдат – приклад для 

наслідування. Мені ще мало років, та саме ти, 

солдате, вчиш мене любити і берегти землю 

предків, віддавати все для блага інших, 

відстоювати право на життя, цінувати мир, 

спокій, родину. Я вірю в тебе, солдате! В мене 

немає іншого вибору. Саме за твоєю спиною 

життя мільйонів, а серед них і моє життя. 

Найстрашніше те, що це не забавка у "компі", 

якою я частенько розважався. Це моє життя, в 

якому завтра може не прийти. Тож витримки 

тобі, солдате, міці і сили! І хай тебе рятує 

доля від лиха! 

 

Денис т а Ірина Верт ейко Готуймося до Новоріччя-2015! 
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Голос громади 

Голос патріотів 

Фото Юрій Лихобаб (6-А) 

Фото Юрій Лихобаб (6-А) 
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Можна заразитися ВІЛ через рушники, мило, 

губку. 

Розвиток СНІДу в організмі інфікованого 

можна значно сповільнити спеціальним 

препаратом. 

Монети та паперові гроші можуть стати 

джерелом зараження ВІЛ 

Проколюючи вуха чи наносячи татуаж 

спільною голкою, можна інфікуватись ВІЛ. 

Можна заразитись ВІЛ, беручись за двері ручки чи 

користуючись унітазом разом з ВІЛ-інфікованим 

Особи, які вживають наркотики, можуть 

передати вірус ВІЛ іншим особам, якщо 

вони користуються спільною голкою або 

шприцом для ін’єкції наркотиків. 

Плаваючи в басейні,річці можна заразитись ВІЛ. Вірус ВІЛ може передаватися при 

переливанні крові. 

Ви можете заразитися ВІЛ у школі, де навчається 

хвора або інфікована дитина. 

Існує аналіз крові, що визначає, чи заражені 

Ви ВІЛ. 

Що таке СНІД і ВІЛ? Що означає синдром 

набутого імунного дефіциту? 

     Синдром — тому що у хворих виникає 

безліч різних симптомів і опортуністичних 

(супутніх) захворювань. 

     Набутий — тому що це стан, який виникає 

внаслідок зараження, а не передається 

генетичним шляхом. 

     Імунний — тому що уражає імунну систему 

організму, яка бореться із хворобами. 

     Дефіцит — тому що імунна система 

перестає працювати належним чином. 
      

 

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом» вперше проголосили 1-го грудня 1988 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я 

після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширенню обміну 

інформацією по ВІЧ/СНІДу. 

  Символом боротьби зі СНІДОМ є червона стрічка, жодна акція в цій області не обходиться зараз без неї. Ця стрічка як символ 

розуміння СНІДУ була задумана весною 1991 року. Її ідея належить художникові Франку Муру. Він жив в провінційному містечку 

штату Нью-Йорк, де сусідня сім'я носила жовті стрічки, сподіваючись на благополучне повернення своєї доньки-солдата з 

Персидської затоки 

  Проект «Червона стрічечка» був офіційно розпочатий на 45-ій щорічній церемонії вручення винагород «Tony Awards» 2 червня 

2000 року. Всім номінантам і учасникам було запропоновано (і досить успішно) надіти такі стрічки. Згідно прес-релізу що 

анонсує проект «Червона стрічечка»: «Червона стрічка (перевернене «V») стане символом нашого співчуття, підтримки і надії на 

майбутнє без СНІДУ. 

   Україна займає одне з перших місць в Європі по темпах поширення Віл-інфекції. Кількість українців, які живуть з ВІЧ/СНІДом 

сягає більше 100 тисяч чоловік, серед них понад 10 тисяч - діти. Щодня Віл-інфекція вражає близько 40 громадян країни, 8 - 

вмирає від СНІДу. 

Об’єднаймося 

здоров’ям, 

толерантністю! 

Актуально про головне 

Актуально про головне 

Матеріал зібрав Денис Флорян 8-А 
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День святого Миколая (також Свято святого Миколая, у народі — День Миколи, Зимовий 
Миколай) — це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та 
православних. Ті церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають свято 19 
грудня за новим стилем (у 20-21 століттях), а ті, що дотримуються григоріанського календаря 
— 6 грудня. 
 
За традицією, в цей день батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, зберігаючи у 
таємниці свою причетність до подарунків, для того, щоб діти вірили у чудо, звершуване святим 
Миколаєм і вчилися милосердя в святого. 
 
В пам'ять про милосердя святого Миколая, в цей день відзначається Міжнародний день 
допомоги бідним. 

Шануємо традиції, даруємо щастя 

Театр-студія «Золотий 

ключик» дарує свої 

вітання та творчість 

дітлахам 

Шануємо традиції, даруємо щастя 

Зустрічаємо Миколая свято у Львові 

Миколай вкотре магічно вабить нас і покликав знову до 

міста Левів. 22 учня із 6-А, Б, 7-Б, 8-А та 10 класу 

поспішили до нього на зустріч. Він щедро подарував 

відкриття міської ялинки, виставу "Диво-квітка" в 

драматичному театрі, відвідини музеїв, костелів, 

пам'яток старого Львова...Здивував сучасними 

європейськими кроками. Вечірній сеанс в театрі Опери та 

балету не примусив нудьгувати, адже на сцені 

господарювала оперета "Весела вдова". А ось погода 

зовсім знахабніла: лила дощем, посипала мокрим 

снігом. Де ж володарка Зима?  

Невже новоріччя буде без морозу? 

Народознавчий календар 

Фото Ірина Ромовська (7-А) 

Народознавчий календар 

Фото Юрій Лихобаб (6-А) 

Наталія Катренко (10 кл.) 3 



         

 

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс ім. П.Яцика 

14 грудня 2014 р. в Миколаєві відбувся ІІІ ( обласний) етап ХV Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика . Бажаємо гарних результатів учасникам конкурсу  

Каратєєвій Дар`ї ( 3-Б клас)  

Федько Катерині ( 5-В клас) 

Олімпіада з історії  

Пасат Яна - 9-А клас - ІІ місце (вчитель Богданов В.І.)  

Кульбит Андрійй - 11 клас - ІІ місце (вчитель Демчук Л.О.)  

 

Олімпіада з англійської мови  

Мікуляк Ольга - 8-А клас - ІІІ місце (вчитель Брушневська С.С.)  

Вербицька Вікторія - 9-А клас - ІІ місце (вчитель Брушневська 

С.С.)  

Андронатій Оксана - 11 клас - ІІІ місце (вчитель Мовчан І.М.) 

Сухорукова Тетяна Олександрівна - вчитель української мови і 

літератури – призер (ІІ місце) районного етапу конкурсу 

«Учитель року-2015» 

                      Географія  

Матюшок Максим - 8-А клас - ІІ місце 

 (вчитель Сухоруков І.В.) 

Шевченко Юрій- 10 клас - ІІІ місце  

Теслюк Світлана - 11 клас - ІІ місце  

Екологія  

І місце - не призначено  

ІІ місце - Андронатій Оксана - 11клас (вчитель Сухоруков І.В.) 

 Олімпіада з фізики 

ІІ місце - Безсмертна Анна -7-

Аклас (вчитель Козлов Ю.А.)  

ІІ місце - Бояшенко Віталій - 8-А 

клас  

ІІ місце - Катренко Наталя- 10 клас  

ІІ місце - Андронатій Оксана - 11 

клас  

ІІІ місце - Мілько Руслана - 9-А  

хімії 

ІІ місце -Катренко Наталія – 10 клас 

(вчитель Мілошович О.О.) 

 

з біології  

ІІ місце - Шевченко Юрій - 10 клас 

(вчитель Кравченко О.В.)  

ІІ місце - Теслюк Світлана - 11 клас 

Астрономія 

10 клас - Зуєва Яна - ІІ місце (вчитель Козлов Ю.А.) - І місце не визначалося  

11 клас - Стужук Анастасія - ІІ місце 

Математика 

8 клас - Бояшенко Віталій - І місце (вчитель Козлова С.Ю.)  

6 клас - Козлов Олександр - ІІІ місце (вчитель АндронатійТ.О.)  

7 клас - Ільчук Андрій - ІІІ місце (вчитель Козлова С.Ю.)  

10 клас - Шевченко Юрій - ІІІ місце (вчитель Козлова С.Ю.)  

11 клас - Андронатій Оксана - ІІІ місце (вчитель Андронатій Т.О.) 

 

Грамотою Міністерства освіти і науки 

нагороджено Зуєву Яну – переможця 

ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості за 

«Публіцистичний нарис. Перший 

український блогер.»  

За сумлінну працю, особистий 

вагомий внесок у справу навчання і 

виховання підростаючого покоління, 

підготовку переможця Подякою 

Міністерства освіти і науки України 

нагороджено вчителя української 

мови та літератури Трофименко А.В. 

Знай наших 
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Головний редактор газети  Даша Хрипко 


