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                    Зі святом Великодня! 
    

     Щиросердно вітаємо вас зі світлим 

Христовим Воскресінням! Хай світлоносні 

пасхальні свята обдарують усіх вас міцним 

здоров’ям, принесуть вашій родині радість, 

благополуччя, щастя і добро! Бажаємо вам 

душевної чистоти і гармонії, миру та спокою. 

Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає 

вас на добрі справи. Нехай Пасхальне свято 

стане для кожного початком нового життя- 

кращого і добрішого. Христос воскрес! 
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Рима номеру 

Тішиться маленька паска,  

Тішуся і я, –  

Що несу її святити,  

Що вона моя.  

Гарна писанка у мене,  

Мабуть, кращої й нема.  

Мама тільки помагала,  

Фарбувала ж я сама.  

Цитата номеру 

  Живи так, щоб люди, поба -

чивши тебе, посміхнулись, а  

спілкуючись з тобою, стали 

щасливішими. 

                           Ошо 

 

 



Родинне свято 
    На світі 

білому єдине 

  Як і Дніпрова 

течія - Домаш- 

нє вогнище 

родини, Оселя 

наша і Сім'я. 

  Як велика ріка 

бере початок і 

силу з малого джерела, так і наша держава 

починається з родини. Найціннішим скарбом для 

кожного з нас є родина.  

   24 березня 2017 року в актовій залі зібралися 

найрідніші люди  діток 2-Б  класу Лебединської ЗОШ 

I-III ступенів №5: матусі і татусі,  дідусі та бабусі, 

сестрички та братики, які прийшли подивитися, 

якими ж дорослими, вправними і талановитими стали 

їхні кровиночки. Учні зустріли гостей, відкривши 

святкове дійство смачним короваєм із сіллю на 

вишитому рушничку. Впродовж  усього свята зі 

сцени лунали теплі, щирі слова вдячності батькам, 

виконувалися цікавинки та гуморески зі шкільного 

життя учнів, проводилися  веселі конкурси.  

    У родинному колі школярики декламували вірші. 

Разом з класним керівником Ольгою Степанівною та 

батьками співали пісні для своїх рідних, які 

торкнулися найтонших струн 

кожної душі. Також юні 

артисти розвеселили всіх 

присутніх таночками.     Еліна 

Олексіївна Грачова виконана 

для свого синочка Матвія 

пісню, у якій побажала йому 

щасливої долі. А Салій Аня 

презентувала родинну 

творчість, розповіла про свою 

сім’ю  за допомогою 

складеного тітонькою вірша. 

   Батьки  почули на свою адресу найсолодші слова 

від своїх малят, бо вони не просто люблять їх,  а 

пестять і голублять. 

   Усіх присутніх привітала директор школи Тетяна 

Миколаївна і побажала родинам миру, злагоди та 

достатку, а учням –  успіхів у навчанні та поваги до 

своїх близьких та рідних. Промінець добра і любові 

торкнувся кожного серця  дорослих, коли Коробка 

Даніїл разом із хором класу виконав патріотичну 

композицію, присвячену всім захисникам України, а 

виготовленими з 

паперу жовто-

блакитними 

долоньками малята 

підняли в повітря 

прапор України.      

Це  символізувало 

любов та повагу до 

рідної Батьківщини, 

до батьків. Діти 

побажали всім  

мирного неба та щастя у сім’ях.  

 

  Також учні класу підготували своїм рідним  

виставку власних родинних древ, об’єднав-- 

ши їх на сцені в одне родинне дерево класу.  

      Наприкінці свята класовод зазначила, що саме 

такі свята стануть доброю традицією класної  сім’ї, 

бо вони дарують почуття єдності, яке згуртовує 

шкільний колектив – учнів, батьків та вчителів. А 

маленькі школярики веселою пісенькою побажали 

 всім щастя і добра. 

                                             Ольга Лебединська, учитель 

                                                   початкових класів  
            

Міжнарод

ний    день 

рідної мови 
    «Усі найголовніші 

іноземні мови мож- 

на вивчити за шість 

років, але для вивчен ня своєї недостат- ньо 

цілого життя» 

                     Вольтер 

    У кожної людини є душа і серце, у кожного 

народу — мова і пісня. Українська мова — одна з 

найбагатших мов світу. Вона не сирота, бо має 

багату слов'янську родину та світову славу. Наша 

мова не бідна, не кривоуста. Їй властива 

надзвичайна мелодійність. Ця незбагненна душа 

нашої мови, як золотоносна річка, виблискує на 

хвилях народної пісні, переливається в душу нації, 

творить почуттєву нерозривність українського 

серця й української землі. 

    21 лютого у світі відзначається Міжнародний 

день рідної мови. Це свято було проголошене 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 

1999 року і відзначається з 2000 щороку. 

     У нашій школі також було відзначено цей день 

цікавими й змістовними заходами. Між учнями 7-8 

класів відбувся турнір-змагання знавців рідної 

мови, п'ятикласники підготували виховний захід 

«Мово моя барвінкова», де звучали вірші, лунали 

пісні про красу рідної мови,  учні 6, 9 та 10 класів 

взяли участь у конкурсі «У витоків нашої 

писемності та 

мови», учні 

початкової ланки 

змагалися у 

мовознавчому 

турнірі «Наше диво 

калинове – 

українська рідна 

мова». Також учні 

9-11 класів приєдналися до написання  «дик- танту 

єдності».  
     Мово наша!  Живи!  Квітуй!  І хай кожен 

українець пам'ятає,  що ти  є найкоштовніший дар 

від Бога. 



                                                         

 

                                             Олена Дрюхіна, учитель  

                               української мови та літератури 

 

 

      Правильне харчування і 

рух- 

буде 

здоров

’я 

«УХ!» 
   Здоров’я не все, але все без здоров’я-  ніщо. 

Сократ 

 Питання здоров’я було і є актуальним у всі 

часи.  І з цим не можна не погодитися. Здорова 

людина – щаслива людина. 

    Розуміючи актуальність проблеми здоров’я серед 

підростаючого покоління і створюючи атмосферу 

сприяння здоровому способу життя, на базі  

Лебединської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів № 5, у рамках міського семінру з основ 

здоров’я та фізичної культури, було проведено 

свято здоров’я «Правильне харчування і рух – буде 

здоров’я «УХ!». 

    На свято були запрошені гості: завідуюча 

методичним кабінетом міського відділу освіти 

Ковтуненко Л. В., методист методичного кабінету 

відділу освіти Римар М. Г., депутат міської ради,  

майстер спорту Костюков С. М.,  лікар загальної 

практики сімейної медицини Лебединської 

центральної районної лікарні Деркач Т. В, 

директор школи Нездоймишапка Т.М., заступник 

директора з виховної роботи Плужник Л.С., 

вчителі міста та учні школи.  

     Розпочалося свято виступом агітбригади 

«Вітамін», учасниками якого є  учні 7-А класу. 

Своєю креативністю вони довели: «Здоровими 

бути  модно та круто!». Учні закликали всіх вести 

здоровий спосіб життя, слідкуючи за правильним 

харчуванням і руховою активністю. Активно 

змагаючись у естафетах «Вітамінний слалом», 

«Зайва калорія», учасники показали не тільки свою 

фізичну підготовку, а й уміння добирати правильну 

й корисну їжу, слідкуючи за своїм гармонійним 

розвитком. 

       Переможених на святі не було, адже перемагає 

здоровий глузд, а саме свідоме ставлення людини 

до свого здоров’я. 

       По закінченню свята до усіх присутніх із віта- 

льними словами звернулися гості. Директор школи 

побажала учням  успіхів,  зауважила, що  високих 

результатів у навчанні  можна  досягти лише за 

умови дотримання правил   здорового способу 

життя. Завідуюча методичним кабінетом міського 

відділу освіти  Ковтуненко Лариса Василівна 

відмітила свідоме ставлення учнів до свого здо- 

ров’я і побажала  сили та наснаги . Оцінка лікаря 

Деркач Тетяни Василівни була найвищою, адже 

вона вказала дітям на правильність вибору 

життєвого шляху, тому що саме профілакти 

ка є одним із важливих  кроків до здоров’я. 

Акцентувала увагу учнів на тому, що здоров’я  є  

найвищою цінністю і, якщо про нього піклуватися 

вчасно, то не доведеться виправляти помилки 

потім.  Взірець, на який  рівняється молодь - 

майстер спорту Костюков Сергій   Миколайович,   

підтримав дітей у їх  починаннях,  а  для розвитку  

фізичних здібностей подарував м’яч.  

        У цей день усі ще раз переконалися, що 

першочергова роль у збереженні й формуванні 

здоров’я належить самій людині. 

       Діяльність педагогічного колективу  і в 

подальшому  буде направлена на  збереження і 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Головна заповідь здоров’я у нашій школі  звучить 

так: «Рухатися більше, харчуватися розумно!» 

                                              Алла Ткаченко, 

учитель  

                                            біології та основ 

здоров’я 

 

«Герої сучасності – серед 

нас» 
       Історія і сучасність України – це діло 

геройської української молоді. Герої творять 

дійсність, герої формують обличчя світу – вчора, 

сьогодні і завтра, бо вони готові віддати все, і в 

тому числі своє життя, щоби осягнути свою мету, 

щоби здійснити свою мрію. 

    23 бере- 

зня 2017 

року у 

Конгрес-

центрі 

Сумсько -

го держав- 

ного уні -



верситету  відбулася третя обласна краєзнавча 

конференція учнівської молоді «Герої сучасності 

– серед нас», до якої долучилося 50 дітей 14-17 

років із загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів області, представники 

молодіжних громадських організацій, 

волонтерських рухів . 

     У 2017 році конференція працює у межах 

реалізації обласного соціально-освітнього 

національно-патріотичного проекту «Голос крові: 

ми – Українці!».  

     Організатори конференції: Департамент освіти і 

науки обласної державної адміністрації, Сумський 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

      Упродовж 2016-2017 навчального року учні 

Лебединської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№5 продовжили 

активно долучатися до 

допомоги бійцям 

«неоголошеної війни», 

плідно співпрацювали з 

волонтерськими та 

громадськими організаціями. Робота у цьому 

напрямі була і залишається пріоритетною як для 

дітей, так і для педагогів нашого навчального 

закладу. Воїнам в АТО було передано листи, 

малюнки, теплі речі.   

         На конференції були представлені  результати 

пошукової, благодійної та волонтерської роботи. 

Учасники заходу розкрили героїчний поступ наших 

земляків у сучасному військовому протистоянні на 

сході країни. Велику увагу учасники конференції 

приділили вшануванню пам’яті загиблих героїв 

АТО. 

   У цьо- 

му заході 

взяла 

участь і 

наша 

учениця 

10 класу 

Тарасен- 

ко Діана, 

яка роз- 

повіла про випускника школи Брисенка Богдана – 

справжнього  патріота, захисника нашої Батьків- 

щини, який віддав своє життя за наше мирне 

майбутнє.  

      У 2016 році розпочалася робота щодо 

упорядкування пошукових робіт учасників 

конференції. Було створено електронну книгу 

«Мужності і Звитяги», до якої увійде і доповідь 

Діани «Біль і гордість школи №5  м. Лебедина».  

     У такій конференції переможців і переможених 

бути не може, тому всі учасники за участь у 

конференції, збереження та відродження історичної 

спадщини Сумщини були нагороджені грамотами. 

                                           Олена Дрюхіна, учитель  

                               української мови та літератури 

 

       

             «Перший крок у  

        науку» - 2017 
      Справжнє свято науки, інтелекту, допитливості, 

творчих ідей і досягнень відбулося 22 березня 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

року у Сумському обласному центрі позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю. Учні 

загальноосвітніх, вихованці позашкільних навчаль- 

них закладів області вкотре  взяли участь у науко- 

во - практичній конференції «Перший крок у 

науку» 

        Для слухачів відділень історії, філософії та 

суспільствознавства, наук про Землю, хімії та 

біології, екології та аграрних наук, мовознавства, 

літературознавства, фольклористики та мистецтво- 

знавства, математики, фізики та комп’ютерних 

наук згідно з планом заходу було проведено 

засід

ання 

у 

фор

маті 

конф

ерен

ції, 

під 

час 

якого юні дослідники захищали свої пошуково-

дослідницькі, експериментальні роботи. Оцінювали 

виступи учнів члени журі – науковці вищих 

навчальних закладів  

м. Суми.  

        Лебединську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів №5 на цій конференції представляли такі 

учні, члени шкільного наукового товариства 

«Дослідник»: Волинська Каріна, учениця 11 класу 

(секція «медицина», робота на тему: «Вплив фізич- 

ного навантаження на організм підлітків різних 

фізкультурних груп», науковий керівник – учитель 

біології Ткаченко Р.В.), Журавльова Вікторія, 

учениця 11 класу, (секція «ландшафтознавство», 

робота на тему: «Екологічні проблеми геологічної 

пам’ятки місцевого значення. Оголення пісків 

полтавського ярусу», науковий керівник – учитель 

географії Кобзиста В.М.), Тарасенко Діана, уче- 

ниця 10 класу (секція «англійська мова», робота на 

тему: «Етимологічні дублети у сучасній 

англійській мові», науковий керівник – учитель 



англійської мови Свистун Я.Б.), Кравченко 

Анастасія, учениця 9-А класу (секція «англійська 

мова», робота на тему: «Найвідоміщі визначні 

місця Великої Британії», науковий керівник – 

учитель англійської мови Коваленко Т.В.), 

Гриценко Марина, учениця 11 класу, член  

відділення «Мовознавство»,  секція   «українська 

мова»   Лебе- 

Динського   ЦПО   (робота  на  тему  «Образотворчі  

 

 

засоби    мови    творів     Марії    Матіос», керівник  

секції  –  учитель української  мови  та    літератури  

Дунай О.В.).  

      За результатами захисту робіт  учасники  посіли 

такі місця: Журавльова Вікторія – І місце, Грицен -

ко Марина і Тарасенко Діана – ІІ місце, Волинська 

Каріна та Кравченко Анастасія – ІІІ місце. Вітаємо 

юних науковців міста із вдалими виступами! 

Успіхів вам у подальшій науковій роботі! 

                                              Олена Дунай, учитель  

                               української мови та літератури 

 

«Співуча веселка» – 2017                                                                                                                                                     

І пісня знову єднає нас… 
    17 лютого 2017  року в Лебединському центрі 

позашкільної освіти відбувся щорічний міський 

етап Всеукраїнського конкурсу юних вокалістів 

«Співуча веселка», який проходив у межах 

Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості 

«Чисті роси».  
      Конкурс 

вокалістів 

проводився з  

метою широ- 

кої пропаган- 

ди серед ді -

тей і молоді 

кращих зраз- 

ків народної 

та сучасної 

української 

естрадної пісні; відродження, збереження та роз- 

виток пісенного надбання; виховання любові до 

кращих зразків української народної та сучасної 

пісні, сприяння розвитку дитячої пісенної творчо- 

сті, виявлення талановитих дітей, підлітків у 

вокальному жанрі. 

    Конкурс проводився у трьох вікових групах:  

молодша – діти 7-10 років,  середня  – діти 11-14 

років,  старша  – учнівська молодь 15-18 років. 

      17 голосів Лебединщини засвітили різнобарвні 

кольори «Співучої веселки». Серед них були й учні 

нашої школи, які представляли навчальний заклад 

у всіх вікових групах. 

        Вокальні здібності конкурсантів (чистоту інто- 

нування, рівень і культуру виконавської майстер- 

ності, емоційність виступу, сценічну естетику) оці- 

нювало компетентне журі: Фоменко С.Г., Рожко 

І.В. та Кан Г.І. 

    Учні нашої школи посіли найбільше призових 

місць: 

Баль Анастасія (молодша вікова категорія) - І 

місце; 

Зелінська Єлизавета (середня вікова категорія) - 

І місце; 

Харов Вадим (старша вікова категорія) - І місце; 

Волинська Каріна (старша вікова категорія) - ІІ 

місце; 

 

Кальянова Ксенія (старша вікова катего- 

рія) - ІІІ місце. 

   Переможців конкурсу було нагороджено  

грамотами міського відділу освіти.  

   А вже у березні наші переможці презентували 

свої таланти на  обласному етапі в номінації 

«художнє виконавство» - «Співуча веселка». 

Жоден із присутніх не залишився байдужим, коли 

лунали пісні про рідний край і про нашу 

Батьківщину, про мир і дитинство. Усі виступи 

були по-своєму чудо- вими. Хтось порадував 

веселими і запальними піснями, а хтось зачарував 

ліричними і проникли- вими композиціями. За 

результатами виступів серед 86 конкурсантів учні 

нашої школи  посіли такі місця:  

середня вікова категорія – Зелінська Єлизавета - 

ІІ місце; 

середня вікова категорія – Баль Анастасія (одна з 

наймолодших учасниць у своїй категорії,  отримала 

диплом учасника); 

старша вікова категорія – Харов Вадим – ІІ місце. 

        Щорічне проведення фестивалю «Співуча ве- 

селка» відкриває нове сузір’я здібних і таланови- 

тих дітей, відкриває їм широку дорогу у світ 

мистецтва. 

      Побажаємо нашим юним обдаруванням здій -

снення заповітних мрій. Нехай  їх творчість досягає 

великих перемог,  а у серці кожного панує віра, 

злагода й надія. 

                           Лариса Шелепова, учитель 

музики 

 

Конкурс на кращу 

валентинку 
     

    Кожного року 

14 лютого у 

світі святкують 

День усіх зако- 

ханих. Цього 

дня прийнято 

дарувати приєм- 

ні подарунки та 

обмінюватися 

листівками – валентинками. Уже доброю 

традицією у нашій школі до цього свята став 



щорічний конкурс валентинок, у якому беруть 

участь учні 5-11 класів.  

     Цього року він проходив  із 06 по 10 лютого. 

Кожна з виготовлених учнями валентинок була по-

своєму оригінальною. При підготовці до конкурсу 

учні проявили всю свою творчість і майстерність. 

    Переможця визначало учнівське 

самоврядування. Усі класи  активно попрацювали,  

а перемогу, за підсумками голосування,  отримав 

наш 8- Б клас. Учні нашого класу щиро зраділи 

перемозі, яку чесно заслужили. 

   Ми бажаємо усім іншим класам перемоги в 

наступних конкурсах! 

Анастасія Статкевич, 

учениця 8-Б класу 

 

   Зі святом 

весни, дорогі   

жінки!  
Жіноче свято і весна  
Несуть з собою дні погожі. 

По всій Землі, для всіх людей – 

Весна і жінка дуже схожі. 

Здоров’я , ніжності, тепла, 

Кохання вам бажаємо, 

Із першим святом на весні 

Усіх жінок вітаємо! 

      

       7-го березня у Лебединській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №5 відбулося свято, 

присвячене Міжнародному дню жінки. Цей день 

був наповнений весняним, сонячним теплом, 

ніжними барвами квітів. Сьогодні важко назвати 

хоча б одну сферу діяльності, де б не працювали 

жінки, як неможливо собі уявити будь-яку 

професію без чарівних посмішок, дбайливих рук і 

небайдужих жіночих сердець. Дуже важко жити 

без ласкавого маминого погляду і лагідних рук, які 

завжди втішать і заспокоять, без очей коханої 

жінки, які розуміють все, чим ти живеш, без голосу 

донечки, який дає наснагу і надію на майбутнє. 

      Учні нашої школи подарували жіночому 

колективу чудовий концерт. Діти середньої ланки 

розповідали вірші, співали пісні та виконували 

запальні танці. 10-й клас від усієї душі бажав  

любо-  

ві, добра, успіхів чарівним жінкам.  Особливо 

вчителям сподобалися життєві сценки учнів 9-х 

класів. А наймолодші дітлахи розчулили кожне 

серце подарунками, які виготовили власноруч. 

      Дорогі  жінки! Усім щиро хочемо побажати, 

щоб ви на свої печалі дивилися у мікроскоп, а на 

радощі- у телескоп. Щоб у пустелі вам завжди 

таланило на оазис, а в морі – на острів. Щоб руки, 

простягнуті до вас, завжди були дружніми, а вуста 

коханими. Щоб ваш сон був глибоким, життя 

легким, а гаманець важким! Нехай цього дня вас 

пестить весна жовтими грудочками мімози, нехай 

сонячний промінь увійде до вашого жіночого 

царства. 

Щастя вам! Усмішок! Весняного настрою! 

                               Калініч Аліна, учениця 10 класу 

 

Найсмачніший рецепт 

лимонної сирної паски 
       Наближається світле Воскресіння Христове.  

      У жодній сім'ї не святкують день Воскресіння 

Христового без паски і фарбованих яєць.  

     Великдень у православних християн має різні 

рецепти приготування, але традиційно вона 

повинна являти собою масу з сиру, виконану у 

вигляді кону- 

са або піраміди. На сьогоднішній день відо- 

мо кілька різновидів рецептів смачної паски:- 

сирі, запечені і заварні частково або навіть 

повністю.  

        Далеко не всі знають: те, що ми звикли 

називати пасхою - насправді куліч, який печеться із 

здобного тіста. А ось сирна паска - це ритуальна 

страва, яке частіше за все готується сирою. Хоча є і 

рецепт паски в духовці. Це дуже смачна та корисна 

страва. Спробуйте приготувати сирну паску цього 

року.  Пропоную вашій увазі  рецепт смачної 

сирної паски. 

     Для частування необхідно підготувати свіжий 

сир, сметану, яйця, вершки і цукор. Для аромату 

також додають ванілін. Щоб паска вийшла ще 

смачнішою, додайте в неї горішки або родзинки, 

цукати і лимонну цедру. Сирна маса виходить дуже 

апетитною, ароматною і ніжною. 

Список продуктів:  

 750 г сиру; 

 Цукор — півсклянки;  

 100 мл сметани; 

 Вершки — півсклянки; 

 Три ложки родзинок; 
 Пачка масла. 

 Подрібнені горішки; 

 Перемелена кориця — 6 г; 

 65 г перемеленого цукру; 

 Ложка цукатів;  

 Лимонна цедра.  



    Як приготувати: 

  Сир перетріть через сито. Викладіть до нього 

м’яке масло. Введіть сметану і перемелений цукор. 

Все як слід змішайте. Жовтки перетріть з цукром, 

додайте до всіх інгредієнтів. Вершки збийте, також 

додайте в сир. Ванілін змішайте з корицею (можна 

ще взяти дрібку мускатного горіха), додайте в 

масу. Викладіть збиті білки. Всі інгредієнти, як 

слід перемішайте, додайте рубані горіхи, промиті 

родзинки, цукати і цедру. Все ще раз перемішайте, 

наповніть спеціальну форму приготовленою 

масою. Накрийте її кришкою, поставте зверху 

вантаж. Викладіть масу в холодильник на добу — 

дві. 

   Смачного! Світлого і доброго Великодня! 

                             Яна Машин, учитель російської 

                          мови та зарубіжної літератури 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Смотреть свысока на другого человека имеет право только тот, кто протягивает ему руку, вытаскивая из 

пропасти. 
Если человек сделал тебе больно, не отвечай ему тем же, сделай добро. Ты другой человек. Ты лучше. 

 
Говорить правду, ценить близких, искренне улыбаться и любить всем сердцем - вот важные вещи, о 

которых нельзя забывать. 

 
Не делай зла––вернется бумерангом, Не плюй в колодец––будешь воду пить, Не оскорбляй того, 

кто ниже рангом, А вдруг придется , что нибудь просить. Не предавай друзей , их не заменишь, И не 

теряй любимых ––не вернешь, Не лги себе––со временем проверишь!!!! 


