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 Щиро вітаємо всіх із святом- 

 Днем святого Валентина!!! 

 Бажаємо чистого, немов кришталь, 

палкого і взаємного кохання! 
Хай у душі завжди цвіте весна, стають 

реальністю всі мрії та бажання! 
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 Любов довготерпить, милосердствує, не 

заздрить,  не величається, не надимаєть- 

ся, не поводиться нечемно, не шукає 

тільки свого, не рветься до гніву, не думає 

лихого, не радіє з неправди, але тішиться 

правдою, усе зносить, вірить у все, споді -

вається всього, усе переносить… Ніколи 

любов не перестає! Кор.13 :4-8 

                  

              

Рима номеру 

Так ніхто не кохав.  

Через тисячі літ  

лиш приходить подібне 

кохання.  

В день такий розцвітає весна 

на землі  

І земля убирається зрання…  

                               В. Сосюра 

 
 

 



 

Як відзначають День 

закоханих у різних країнах? 
     Любов є найбільшою рушійною силою в усьому 

світі. Вона настільки всесильна, що перероджує і нас 

самих. Це те, заради чого чоловіки готові згортати 

гори, а жінки слідувати за своїм коханим навіть на 

край світу. Про неї написано і сказано так багато, 

що, здавалося б, нічого нового вже сказати просто не 

можливо, але будь-який закоханий це з легкістю 

спростовує, знаходячи слова, вирази і вчинки, які 

представляють його особисту любов все в новому і 

новому світлі.  

      Не дивно, чому 14 лютого - День святого 

Валентина, який належить усім закоханим, не зник, а 

продовжує радувати нас своєю присутністю. Якщо 

зазирнути в історію походження цього унікального 

свята, то можна помітити безліч протиріч, проте, за 

даними проекту DilovaMova.com, свято є, свято 

люблять і поважають, воно є очікуваним і 

хвилюючим для багатьох із нас.  

     Давайте зробимо невелику подорож різними 

країнами і дізнаємося про традиції цього свята. 

      Свою подорож ми почнемо з Італії, саме вона 

вважається родоначальником цього свята. Тут його 

називають "солодким днем". У цей день прийнято 

дарувати своїм коханим всілякі солодощі у вигляді 

сердечок. 

    Далі ми переносимося в Америку. В давнину було 

прийнято дарувати марципани. Солодощі у формі 

сердечок з'явилися в 50-і роки. Вітання з Днем 

Святого Валентина отримували не тільки закохані, 

але і всі родичі та близькі. 

      Повернемося до Європи і відвідаємо 

холодну Британію. Тут прийнято вітати не тільки 

людей, але і домашніх тварин. В якості подарунка 

вибиралися знову-таки солодощі у формі сердечок і 

плюшеві іграшки з сердечками. Особливою любов'ю 

у британців користуються ведмедики Teddy. 

     В Уельсі є цікава традиція: вони в це свято 

дарують "ложку любові", яка вирізається вручну. 

Ложку розмальовують візерунками з сердечок, клю- 

чів і замкових щілин. Отримавши такий презент, 

можна бути впевненим, що шлях до серця коханого 

був прокладений правильно.      

   Тепер саме час відвідати країну, де живуть 

справжні романтики. Звичайно ж ви здогадалися, що 

мова йде про Францію. Особливою 

популярністю в цей день користуються 

любовні листівки-валентинки.  В якості подарунків 

обирають теж солодощі у формі сердець, квіти і, як 

не дивно, ковбасу, яку нарізають у формі серця. 

Особливою популярністю користуються сувеніри, 

які вимовляють фразу: «je t'aime»- "я тебе люблю!" 

      А ось у Голландії існує  особлива традиція. Так, 

якщо дівчина в цей день зробить пропозицію руки 

і серця своєму коханому, це не буде розцінено як 

ознака поганого тону. Якщо ж чоловік не приймає 

пропозиції, то йому доведеться подарувати дамі 

шовкове плаття. Ось такі вони, голландці! 

    А що ж в Японії? Виявляється, тут Свято всіх 

закоханих є альтернативою нашого свята 8 

Березня, тільки на чоловічий манер! 14 лютого 

подарунки отримують чоловіки. Японки 

обожнюють балувати своїх кавалерів солоденьким. 

Цікаво, що в Японії шоколад буває двох видів. 

Перший називається "хомней", його дарують 

тільки коханим чоловікам. А ось другий вид 

шоколаду, "гирі", дарують тільки родичам і 

близьким. Для жінок є своє свято - це "Білий день". 

     Варто заглянути і в Польщу, де 14 лютого 

поляки направляються до метрополії в Познані. 

Тут знаходиться чудотворна ікона святого 

Валентина, і спочивають його мощі. Сюди 

спрямовуються паломники з усього світу в надії, 

що святий допоможе знайти довгоочікувану 

любов. 

   Воістину світ дивовижний. У Німеччині  в цей 

день під заступництвом святого знаходяться не 

закохані, а психічно хворі люди. В якості прикрас 

в лікарнях розвішуються стрічки червоного 

кольору.  

      День закоханих у  Іспанії  відзначається не 

взимку, а 1 травня. Закохані Бразилії своє свято 

відзначають 12 червня. 

      Дивують жителі Ямайки. Тут у Свято дня 

закоханих проходять "весілля голяка", із одягу у 

нареченого і нареченої тільки кільця! 

       Завершується наша подорож у країнах, де на 

це свято накладено заборону, це Саудівська Аравія 

 і  Іран. Причина заборони - думка, ніби все це 

пропаганда гріховних традицій, які розбещують 

уми громадян. Ось скільки цікавого пов’язане з 

Днем святого Валентина! 

     Найпростіші і найкращі речі в житті: любов, 

поцілунок, посмішка – безцінні. Тож приділяйте 

більше уваги один одному.  

                     

 

 

 

                    

                      

                     Яна Машин, учитель російської мови  

                     та зарубіжної літератури 



 

Гості з освітянської     

галузі області 

23 грудня 2016 року Лебединська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5  зустрічала 

керівників освітянської галузі області: директора 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації Олену Іванівну Попову, 

членів колегії, працівників департаменту, керівників 

управлінь та відділів освіти міст та районів, 

директорів вищих навчальних закладів та шкіл-

інтернатів області.  
Директор навчального закладу 

Нездоймишапка Т.М. ознайомила присутніх із 

історією школи, темами, над якими працює 

колектив, звернула увагу на те, що усе, що вдалося 

зробити колективу, було б неможливим без 

співпраці вчителів, батьків та дітей. Наголосила, що 

школа  керується принципом: чим більше педагоги 

будуть брати участь у реалізації проблемних питань, 

тим стабільнішим буде творчий процес, 

сприятливішим мікроклімат і в центрі уваги – учні 

навчального закладу. 

Результат роботи школи – це розумні, 

виховані, талановиті діти. Керівники освіти із 

захопленням слухали виступи дитячих музичних 

колективів під керівництвом Л.П. Шелепової, 

чудовий акапельний спів учня 9-Б класу Вадима 

Харова, виступ лауреатів обласних бальних 

конкурсів: Кізенка Владислава та Буркотенко Марії.  

    Залишали гості школу із чудовим настроєм, 

побажавши колективу наснаги у вихованні 

майбутнього покоління.  
                                                 Олена Дрюхіна, учитель    
                                української  мови та літератури 

              Чари Нового року 

       Новий рік – це час чудес, радості, щастя, 

посмішок і, звичайно, час виконання всіх 

найзаповітніших мрій! Наша школа ретельно 

готувалася до зимових свят. Тому не можна не 

подякувати класним керівникам, органам 

самоврядування та учням, котрі брали участь у 

новорічних ранках. 

      Виступи у початковій та середній ланках 

пройшли весело та цікаво. Батьки і діти були 

приємно вражені акторськими здібностями учнів 

нашої школи. 

         Новорічний вечір, який відбувся 29 грудня, 

додав гарного настрою не тільки учасникам, а й 

усім присутнім. Учні 10-11-х класів підготували 

цікаві номери і концертну програму. Вишукані 

новорічні костюми, гарний настрій учасників і 

глядачів стали запорукою успіху. 

      Новорічна пригода, якою розпочався вечір, 

заінтригувала всіх своєю таємничістю і бурхливим 

розгортанням подій. Присутніх урочисто вітали 

Дід Мороз (Клименко Дмитро) і Снігуронька 

(Андрєєва Марина). Чарівні ведучі свята 

(Омельченко Ірина та Жданова Вікторія) 

намагалися гідно представити кожен номер 

самодіяльності.      

        Глядачі не залишились байдужими до 

розбійників (Бондаренка Сергія та Беккера 

Дмитра), які надали святу запального настрою. 

Особливо підкорив публіку дует кота Базиліо 

(Костюка Антона) і лисиці Аліси (Кірієнко 

Поліни). 

.     Старшокласники просто відмінно виступили, 

проявили свої таланти, і довели всім, що в нашій 

школі велика кількість справжніх акторів. І казкові 

герої,  і «відомі» зірки, і наші гості – усі отримали 

масу задоволення. А найкращим новорічним 

подарунком для учнів була дискотека. Одним 

словом, свято вдалося на славу! 

    Новорічні заходи – це гарна нагода для 

школярів, щоб показати свої акторські здібності, 

поділитися з глядачами частинкою святкового 

настрою, подарувати незабутні враження та 

повірити в казку. 

                              Аліна Калініч, учениця 10 класу 



 

      Новорічний настрій  

своїми руками 
       Учні нашої школи 

активно готувалися до 

Новорічних свят. 15     

грудня 2016 року 

міським відділом 

освіти за підтримки 

Лебединської міської 

ради на базі 

Лебединської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№5 пройшов творчий 

конкурс «Новорічна іграшка своїми руками».   

      Діти взяли активну участь у ньому. Одна іграшка 

відрізнялась від іншої своєю оригінальністю, уні- 

кальністю і незвичайним підходом у її виготов- 

ленні. Кожна дитина проявила свою кмітливість і 

індивідуальність. До участі в конкурсі подано безліч 

експонатів із усіх загальноосвітніх навчальних 

закладів міста.  

      Журі при визначенні переможців звертали увагу 

на відповідність іграшки тематиці конкурсу, врахо- 

вували творчий підхід, оригінальність сюжету, 

використання нетрадиційних технік, майстерність 

виконання та естетичну цінність.  

      Члени журі 

визначили кра- 

щі роботи. 

Переможці 

конкурсу були 

нагородженні 

солодкими 

подарунками. 

      У нашій 

школі  вже не 

перший рік є 

добра традиція: 

проводити конкурс святкових плакатів напередодні 

новорічних свят. Зимові свята – пора безтурботного 

відпочинку, приємних несподіванок і справжніх 

чудес. Щоб у наших учнів та вчителів  з'явився 

відповідний настрій, школярі  з задово- ленням 

беруть участь у цьому конкурсі  і дарують 

прекрасний новорічний настрій усім! Про це 

свідчить велика кількість яскравих плакатів, колажів 

та малюнків на новорічну тематику.   

       Діти творчо та креативно  підходять до цього 

завдання, тому виготовляють  цікаві, змістовні та  

різнопланові новорічні привітання. Кожна робота 

була неординарна, цікава, незвичайна. Найкращі  

були відзначені та нагороджені солодкими призами 

на загальношкільній лінійці.  

 

                        Вікторія Жданова, учениця 10 класу  

              Тиждень 

зарубіжної літератури: 

конкурс читців 

       Як часто ви зустрічали людей, які по-справ- 

жньому захоплювалися поезією, тим паче 

«срібного віку»? Напевно, це буває рідко, але ж 

такі люди є – справжні поціновувачі. Саме таких 

дітей зібрав конкурс літературних читців у 

Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступе- 

нів №5. Відбувся він 3  грудня. Учні, починаючи 

з 5 по 11 клас, зібралися, щоб прочитати 

найкращі вірші таких письменників як 

Володимир Маяковський, Олександр Блок, 

Сергій Єсенін, Марина Цвєтаєва та інші. Звісно, 

враження після цих виступів залишились неймо- 

вірні. Відчуття подорожі в часі не покидало гля- 

дачів протягом всього дійства. Звичайно, най- 

кращі учасники були нагороджені.  

     Серед учнів старших класів перше місце 

посіли одинадцятикласники: Анцифорова 

Вікторія, Гриценко Марина, Журавльова 

Вікторія, Волинська Каріна та Іземенко 

Владислав. Учениця 10 класа Тарасенко Діана 

зайняла друге місце. І на третій сходинці 

опинилася Кулішенко Марія (9-А клас).  

    Серед молодших класів місця розподілились 

наступним чином: 

1 місце – Луць Олена (8-Б клас); 

2 місце – Статкевич Анастасія (8-Б клас) та 

Меша Анастасія (6-А клас); 

3 місце – Куткова Каріна (8-А клас) та Рожкова 

Анна (6-Б клас). 

       Підготовкою та організацією цього заходу 

займались учителі зарубіжної літератури. 

      Оцінювало виступи компетентне журі у 

складі: учителя російської мови Спесивої Анни 

Григорівни, учителів зарубіжної літератури 

Стегній Валентини Федорівни  та Лазненко 

Зарини Валеріївни, президента школи Казимі- 

ровської Алли та члена шкільного самовряду- 

вання Мигаль Катерини.  

     Діти були вдячні за можливість зустрітися зі 

справжніми шанувальниками високого поетич- 

ного слова та продемонструвати свої вміння у 

декламації. 

                   Марина Гриценко, учениця 11 класу 

 



 

«Допоможемо птахам  

взимку, а вони віддячать 

нам влітку!» 

              
    Доброю традицією в Лебединській ЗОШ I-III  

ступенів № 5 стало щорічне проведення взимку акції 

«Допожемо птахам взимку!» з метою виховання 

любові та бережливого ставлення до природи й 

пташок.  

     Уже з листопада всі дружно почали активно 

готуватися до акції. Учнями других класів 

(класоводи Лебединська О.С. і Яковенко О.К.) були 

виготовлені годівнички різних типів. Школярики 

робили все гуртом, підтримуючи одне одного. 

Звичайно ж до акції долучилися батьки та дідусі, 

 допомогли змайструвати  казкові «їдальні для 

птахів». Було дуже гарно одного зимового дня 

розвісити їх разом з дітками у шкільному 

засніженому садочку. Дітлахи навчилися добирати 

корм для зимуючих птахів. Щоранку слідкують за 

тим, щоб їм вистачало зерна, насіння, сала, 

спостерігають за поведінкою пташок.  

     На зимових канікулах були проведені години 

спілкування «Птахи в нашому житті» та «Про що 

співають пташки взимку?» з метою розвитку 

дослідницької діяльності, виховання екологічних 

компетентностей учнів. 

    Ми переконані, що тепер у нашій місцевості 

безліч пташок буде врятовано, адже територію 

школи вже прикрашають годівнички, виготовлені 

юними турботливими захисниками природи. 

Горобці, синички та інші пернаті друзі навесні 

будуть дякувати учням веселим чарівним співом. 

                                     Ольга Лебединська, учитель   

                                     початкових класів 

 

Шкільне наукове 

товариство «Дослідник» 
       Сучасна наука є не лише основною формою  

пізнання природи й суспільства, що забезпечує нау- 

ковими знаннями, а й найважливішим інструментом  

її життєдіяльності. Як форма суспільної свідомості  

вона є системою знань про природу, суспільство й 

мислення, відображає світ у наукових поняттях,  

законах, теоріях, які апробуються й 

перевіряються предметно-практичною 

діяльністю. Саме тому в нашому навчальному 

закладі велика увага приділяється організації 

науково-дослідної роботи. 

     У школі працює шкільне наукове товариство 

«Дослідник». Для його роботи створено всі 

необхідні умови.  Протягом  І семестру 2016-2017 

навчального року учні 8-11 класів під 

керівництвом учителів виконували науково-

дослідницькі роботи 

     04   січня  2017 року в   нашій   школі    відбувся  

І етап захисту науково-дослідницьких робіт 

шкільного   наукового   товариства   «Дослідник».  

Учні 8-11 класів, відповідно до власних здібностей 

і уподобань, працювали у різноманітних секціях: 

біології, історії, української мови та літератури, 

фізики, англійської мови, математики, російської 

мови, екології. Усі поставилися до свого завдання 

надзвичайно сумлінно й зуміли захистити проекти, 

представлені у мультимедійній формі, на 

найвищому рівні. 

        У підготовці наукових робіт брали участь такі 

учні: Магаляс Владислав, Каплун Владислав, 

Єфросініна Анастасія, Ткаченко Софія, 

Казимировська Алла, Кравченко Анастасія, 

Пономаренко Дар’я, Тарасенко Діана, Гриценко 

Марина, Сліпка Анастасія, Курочка Ірина, 

Жданова Вікторія, Волинська Каріна. 

       Звісно ж, юним дослідникам допомагали їхні 

наставники: С.В.Бокоч, О.В.Лобко, О.О.Василю-

щенко, Т.В.Коваленко, Я.Б.Свистун, О.В.Дунай, 

А.Г.Спесива, В.М. Склярова, Р.В.Ткаченко. 

      Я була наймолодшою учасницею. Працювала 

за темою «Метафори у поетичному мовленні Ліни 

Костеко».  Звісно ж, моїм наставником була Лобко 

Олена Віталіївна, яка допомогала мені у всіх 

труднощах. 

      Усі роботи були актуальні за темою, містили 

цікаву інформацію. Кожен із дослідників 

підготував яскраву мультимедійну презентацію 

своєї роботи. 

      Особливо оригінальними, на мій погляд,  були 

презентації Кравченко Анастасії, Пономаренко  

 



 
Дар’ї, Каплуна Владислава, Тарасенко Діани, адже 

вони звучали англійською мовою. 

     Аудиторія підтримувала презентації бурхливими 

оваціями, що допомагало мені краще  налаштува- 

тися, адже це мій перший науковий звіт. Усі 

учасники опановували справжнє мистецтво 

ораторства, що обов’язково  знадобиться нам в 

майбутньому. 

                         Софія Ткаченко, учениця 8-А классу 

 

Талановиті люди  

або за лаштунками 

концертних залів. 
 

        Відомо, що 

«талановита людина – 

талановита в усьому». Із 

гордістю повідомляємо, 

що такі «зірки» на 

обласному, Всеукраїн- 

ському та Міжнародному 

рівнях осяюють наше 

славетне містечко. Сергій 

Андреєв – учень 9-А 

класу Лебединської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №5, а також 

дитячої школи мистецтв 

ім. Б.Р.Гмирі.  

        Сергій – відмінник навчання, переможець 

різнорівневих змагань та олімпіад, лауреат 

численних фортепіанних конкурсів та фестивалів. А 

ще – підліток, який знаходить час на різноманітні 

захоплення та хобі. 

- Доброго дня, Сергію. Розкажи, будь ласка, про 

себе. Навчання у 9 класі, звичайно, насичене та 

відповідальне. На яких предметах акцентуєш 

увагу? 
- Мені подобається багато предметів у школі, та 

найбільше уваги я приділяю точним та природничим 

наукам. Особливо багато часу займає вивчення 

математики, хімії та географії. Я вважаю, що саме ці 

предмети допоможуть мені у подальшому навчанні 

та житті. 

- Дуже добре! Але потрібно завжди знаходити 

хвилинку для відпочинку та натхнення. Які ж 

захоплення утворюють «ТОП-3» у твоєму 

дозвіллі? 
- Я з дитинства займаюся бально-спортивними 

танцями. Також на дозвіллі полюбляю пограти у 

футбол. Та найбільш улюбленим заняттям є гра на 

фортепіано. 

 

 

 

 

   -  Користуючись нагодою, вітаємо тебе 

із  нещодавніми тріумфами! Бажаємо і надалі 

підкоряти вершини прекрасного. Будь ласка, 

розкажи детальніше про своє музичне 

навчання, досягнення... 

- Вже восьмий рік я навчаюся на фортепіанному 

відділі, і для мене він останній у музичній школі. 

Мій учитель, Наталія Едуардівна Волкова, один із 

найкращих викладачів області, і своїми 

перемогами я завдячую їй. Ми брали участь у 

регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсах, відвідали багато цікавих міст, країн та, 

зазвичай, ставали переможцями. 

- Чи маєш улюблених композиторів? Можливо, 

тобі подобаються окремі твори певних жанрів? 
      Полюбляю музику Фредеріка Шопена та 

Людвіга ван Бетховена. Вони надихають мене. До 

речі, зараз маю на меті підкорити «Патетичну 

сонату». 

- Цікаво дізнатися про твої подальші плани. 
- Я ще не визначився щодо своєї майбутньої 

професії, та впевнений, що закінчу 11 класів і 

вступлю до вищого навчального закладу. Я 

сподіваюся, що заняття музикою знадобляться 

мені у житті. Найближчим часом ми збираємося 

взяти участь у Міжрегіональному музичному 

фестивалі «Пролісок» (м. Суми), а згодом – у 

Всеукраїнському конкурсі-фестивалі української 

та польської музики імені Фредеріка Францішека 

Шопена (м. Дніпро). 

- Тож бажаємо тобі творчої наснаги, успіхів, 

натхнення, а також міцного здоров’я та 

здійснення усіх твоїх мрій! Нехай клавіші 

завжди покірливо схиляються під твоїми 

дотиками, а рояль – зустрічає прихильністю… 

На все добре! 
- Дякую! До побачення. 

      Про свого учня Наталія Едуардівна Волкова, 

справжній професіонал, знавець своєї справи, 

кваліфікований педагог, яка з року в рік готує 

переможців різнорівневих конкурсів, говорить: «Я 

вважаю, що це один із найталановитіших моїх 

учнів… Сергій дуже працелюбний. А праця – це 

вже 50% успіху. Дуже чуйний, ввічливий, 

винятково інтелігентний… Узагалі, таких, як він, 

ще треба пошукати!» 

     Приємно визнавати, що є юні «зірки», які на 

обласному, Всеукраїнському та Міжнародному 

рівнях осяюють наше славетне містечко. Для 

людини з талантом і любов'ю до праці не існує 

перешкод.  

                                                   Лебедин press,  

                     Яна Машин, учитель російської мови  

                та зарубіжної літератури 
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