
   

1 
 

   Лебединська загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів №5 

                           
                          У номері: 

        День захисника України…………………...2                                                                                                                                                                                                                                

                 Науково-технічна конференція…………....2 

                 Свято осені…………………….....................3  

                 Хеллоуїн ………………………………...….3 

                 «Моя команда, моя гордість, мої емоції»...4 

                 Подорож моєї мрії………………………….4 

                 Екскурсія до відділу поліції……………….5 

                 Нова традиція школи………………………5 

                 Творчість учнів……………………………..6 

      

 
 

14 жовтня – День захисника України! 

 Я  хочу лиш, щоб чоловічі руки  

Не зброю обіймали, а коханих.  

І щоб вони не танки вели в поле,  

А борозну до щастя прокладали.  

Хай дужі руки чоловічі,  

Не порохом пропахнуть, а колоссям,  

Хай у труді шукають щастя вічне,  

Так в нашому народі повелося. 
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   Той, хто не любить 

своєї країни, нічого 

любити не може. 

                Дж. Байрон 

Покликання - учити 

дітей, немає справи 

благородніше. 

Рима номеру 

Ми  мусимо героїв 
пам’ятати, 

Бо то рубець на тілі нашої 
землі, 

Бо наші воїни пішли нас 
захищати, 

Та найцініше віддали — 
життя свої. 
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День захисника України                Науково-технічна   

                конференція    

    Невипадково саме 14 жовтня, у день Покрови 

Пресвятої Богородиці, з 1990 року відзначається 

свято запорізького козацтва. Запорізькі козаки 

особливо шанували Покрову. Богородиця була 

їхньою заступницею в далеких походах, під її 

покровом вони не боялися ні розбурханої стихії, ні 

злих ворожих сил. Це дуже важливе свято для 

нашого народу, тому що козацтво відіграло 

надзвичайну роль у становленні нашої держави.          

Відтепер, згідно з Указом Президента України 

Петра Порошенка, 14 жовтня Україна на 

державному рівні вже вдруге відзначає національне 

свято – День захисника України. 

      З нагоди цього свята,  13 жовтня 2016 року у 

Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№5, було проведено ряд заходів, приурочених до 

Дня захисника України та українського козацтва. У 

бібліотеці оформлено тематичну виставку 

«Куточок історії козацтва», проведено урок – 

реквієм «Життя – мов спалах» (9 кл.) та виховні 

години: «Лине козацька слава крізь століття», 

«Мужність і відвага крізь покоління», «Слави 

козацької повік не забудемо», «Подорож 

козацькими стежками». 

       Учні декламували вірші та демонстрували 

мультимедійні презентації про будні української 

армії «Слава героям української нації», відео -

ролики «Небесна сотня», «Повертайся живим». 

Також були проведені вікторини для майбутніх 

захисників та веселі конкурси.   

     У цей день ми приєднуємося до привітань на 

адресу всіх захисників нашої Вітчизни! Бажаємо їм 

благополуччя і сил, здоров’я і щастя! Мирного 

неба і смачного хліба! 

                                     Фролова Влада, 10 клас 

     

 

      04 жовтня 2016 року у Лебединській загаль- 

ноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 відбулася 

науково-технічна конференція «Сучасні техно -

логії в промисловому виробництві». На конфе -

ренцію були запрошені почесні гості, викладачі 

СумДУ, керівники міського і районного відділів 

освіти, директори та заступники директорів із 

навчально-виховної роботи шкіл, учителі 

математики і фізики, батьки виступаючих та учні 

загальноосвітніх закладів міста.  

      Розпочався захід із звернення до присутніх 

заслуженого діяча науки та техніки України, 

доктора технічних наук, професора Марцинков -

ського В.А., який наголосив на важливості 

вивчення технічної науки. 

        У конференції взяли участь учні шкіл міста, 

а саме: Трищенко Микола (9 кл., ЛСШ №7), 

Безкровна Аліна (10 кл. ЗОШ №5), Щербина 

Владислав ( 10 кл. ЛСШ №7), Петренко Ірина (10 

кл. ЛСШ №7), Пінчук Софія (10 кл. ЗОШ №5), 

Тарасенко Діана (10 кл. ЗОШ №5), Заєць Антон 

(11 кл. ЗОШ №5), Іземенко Владислав (11 кл. 

ЗОШ №5). Учасники  виступили зі своїми 

доповідями перед аудиторією, після чого 

присутні мали змогу задати їм запитання. 

   Виступаючі учні відвідують гурток «Опір 

матеріалів», керівником якого є професор 

СумДУ Смірнов Віталій Олександрович. Слід 

зауважити, що кожен із учасників має  наукову 

публікацію в СумДУ та вже представив свою 

роботу  на обласній конференції, що проходила 

весною в університеті, у лабораторії опору 

матеріалів.  

    По закінченню конференції декан інженерного 

факультету Гусак О. Г. подякував учасникам за 

плідну роботу та запросив на навчання до свого 

навчального закладу. Батьки учнів мали змогу 

поспілкуватися з викладачами СумДУ і задати їм  
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запитяння, що їх турбують. На згадку про 

зустріч, кожен учасник отримав у подарунок 

книгу із науковими працями студентів технічних 

наук. 

     «Я, Тарасенко Діана, як учасниця нашого 

гуртка, хочу від усіх нас подякувати Віталію 

Олександровичу за те, що він відкрив для нас 

світ інженерної справи та допоміг обрати і 

дослідити тему, яка турбувала кожного з нас.  

        Робота у нашому товаристві «Юних 

інженерів» продовжуватиметься і надалі, а ми 

будемо раді запросити усіх бажаючих на 

наступну конференцію, яка відбудеться навесні». 

 

                                 Діана Тарасенко, 10 клас                                                                            

Свято осені 

        Свято осені в молодшій школі — це завжди 

феєрична, сповнена яскравих барв і дивовижних 

персонажів казка.  25 жовтня учні 1-А, 1-Б кла- 

су (класоводи Буркотенко Т.О., Кожухар С.А.) 

Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту- 

пенів №5 провели Свято Осені.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Свято розпочалось казковим дійством. 

Завітала Осінь чарівна й ясна, та не сама прий -

шла, трьох братів привела. Діти за описом їх 

відразу впізнали, ще й загадки їм загадали. 

Також порадували присутніх герої Городньої 

Держави – це Гарбуз зі своєю родиною. У 

святковій   залі   панувала   особлива   атмосфера  

 

тепла та затишку. Свято пройшло у колі 

друзів, у барвах осені . Першокласники вразили 

своєю артистичністю та яскравими костюмами. 

Ігри, запальні танці та веселі дитячі пісеньки про 

осінь зробили чарівне дійство незабутнім як для 

його малих талановитих акторів, так і для юних 

глядачів.  

      Гучними оплесками проводжали зі сцени 

юних артистів глядачі. Усі були у захваті від 

гарного свята. 

Тетяна Буркотенко, учитель                          

початкових класів 

         Хеллоуїн 
 

          “Halloween is coming!” («Хелоуін набли 

жається!») Весело і цікаво пройшов останній 

день перед канікулами у Лебединській загаль-

ноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5. Його гасло 

було: “Halloween is coming!” («Хелоуін набли- 

жається!»). Члени шкільного Євроклубу та 

учителі англійської мови підготували для учнів 

незвичайне свято. Напередодні вони прикра- 

сили школу тематичними постерами, власноруч 

виготовленими символами свята – ліхтарями з 

гарбузів, малюнками із зображенням привидів, 

кажанів, чорних котів, відьом, монстрів. 

Цікавим та захоплюючим були квест-загадки 

про Хелоуін та його символи, які можна було 

відгадати тільки знайшовши початок і кінець та 

переклавши їх українською мовою. Свято роз -

почалося зі святкової лінійки, підготовле-ної та 

проведеної старшими членами Євро - клубу. 

Вони розповіли присутнім про свято, 

ознайомили з традиціями його проведення та 

представили до уваги невеличкий концерт. 

Перед глядачами виступили з піснями, віршами 

та танцями учні початкової, середньої та стар- 

шої ланок. Усі учасники свята були одягнені у 

святкові костюми, які вони продемонстрували 
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під час дрескод - шоу під схвальні оплески усіх 

присутніх на святі. Після флеш-мобу, який 

завершив офіційну частину свята, діти в 

костюмах привітали учнів та працівників 

школи, “налякали” директора та заступників, 

учителів та учнів, які змушені були відкупитися 

цукерками та солодощами. У плані роботи 

шкільного Євроклубу є ще багато цікавого. 

Слідкуйте за нашими новинами. Далі буде…    

Координатор Євроклубу Коваленко Т.В 

«   Моя команда, моя     

гордість, мої 

емоції!» 

        Віталій Сахнюк, 

тренер, майстер спорту 

України з карате. 

     8 жовтня в приміщенні 

нашої школи, за підтрим- 

ки міської влади пройшов  

традиційний, ІV Відкритий регіональний 

турнір із карате JSKA “Кубок міста 2016”. 
    Баталії на татамі, емоції учасників та 

вболівальників – все поєдналось в один 

великий турнір. У запеклій боротьбі  змагались 

спортсмени з Сум, Лебедина, Білопілля та 

Охтирки у 8 категоріях. Цей турнір є першим 

турніром нового спортивного сезону та є 

формуючою ланкою збірної команди Сумської 

області з карате JSKA на Кубку України, який 

пройде  в Києві. 

     У категоріях змагались, як дебютанти, для 

яких цей турнір був першим кроком на 

спортивному просторі,  так і спортсмени, які 

представляють Сумську область на змаганнях 

Національного та міжнародного рівня. 

Особливо приємно, що в загальному заліку юні 

лебединці вибороли аж 23 медалі, 10 з них – 

найвищого гатунку.  Так, золоті 

нагороди в своїх категоріях здобули учні нашої 

школи: Колєсніченко Кіріл,  Меша Анастасія, 

Машин Олександр; срібні – Меша Назар, 

Литвиненко Богдан, Туркін Дамір, Убийвовк 

Артем; бронзові – Владзієвська Софія, 

Вільбой Антон, Зелінський Давид, 

Дерев’янченко Роман, Курас Дмитро,  

Маліков Олександр. 

    За підсумками турніру, за найкращий резуль- 

тат в категоріях, одностайним рішенням 

організаційного комітету та суддівської колегії 

були визнані Анастасія Меша та Кіріл 

Колесніченко, учні 6 –А класу, які і були 

нагороджені заступником голови Оленою 

Кірєєвою “Кубком міста”.  

       Нещодавно наші переможці приймали 

участь у Чемпіонаті України з карате, який 

проходив у Львові та у Києві, звідки також 

привезли нагороди.  

      Спеціальною відзнакою був нагороджений 

заступник голови обласної федерації карате 

JSKA, головний тренер спортивного клубу 

карате “Будо Спорт” Віталій Сахнюк. 

      Тож, вітаємо наших юних переможців та 

призерів, бажаємо нових перемог. 

              Яна Машин, учитель російської 

мови та зарубіжної літератури 

КАНІКУЛИ      

Подорож моєї мрії 

   Багато людей мріють подорожувати. На жаль, 

не у всіх є такі можливості. Але ми можемо 

подорожувати у своїх спогадах та за допомогою 

фотографій, при цьому відвідавши всього пару 

міст за своє життя.  
     Мені таку можливість дають знімки, зроблені 

під час поїздки до Львова, у яку 28 жовтня 

вирушили учні 8-А і 8-Б класу разом із    класни- 

ми керівниками Лобко О.В. і     Шелеповою Л.П. 

     Львів підкорив мене своєю красою. Тут 

одночасно нібито існують дві культури.     Серед  
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сучасних будівель розташовані старі вулички, які 

мають свою історію.  

   Львів – це старе місто. Його побудували ще у 

Xlll столітті. Його перше призначення – фортеця. 

Побудував місто князь Галицький Данило 

Романович. Назву фортеці він дав на честь 

улюбленого сина Лева. 

    Природа міста ще зберігає свій первісний 

вигляд, адже воно розташоване в долині двох 

річок. Тут у повітрі стоїть свіжий аромат, хоча у 

Львові багато промислових підприємств.                   

Місто багате на потужні споруди. У центрі                    

його спокій вартує ратуша, яку зберігають вічні 

стражники – кам’яні  леви. По кутах розташо- 

вані надзвичайної краси фонтани. У місті 

збереглися старовинні пам’ятники культури, 

виконані та прикрашені у стилі бароко. Стіни 

будинків прикрашені ще в минулі століття, 

збереглися до наших днів. Центр міста повертає 

нас у минуле. Тут можна перебувати годинами, 

уявляючи, яким було життя минулих поколінь. 

        Окремо потрібно сказати про жителів міста. 

Старожили можуть дуже довго на своєму 

рідному діалекті розповідати про своє життя. Це 

вельми цікаво слухати. Вони з любов’ю 

ставляться до міста, у якому живуть. Завдяки 

таким людям ми можемо  знати про побут і 

умови, у яких жило населення ще за багато 

десятиліть до нашої появи. Такі знання безцінні. 

Вони розширюють наш кругозір, в голові 

народжуються ідеї про нові поїздки по інших 

місцях. Адже в кожному з них неповторна 

історія і люди. 

        Говорити про Львів можна безкінечно. 

Якщо вам хоч раз у житті випаде можливість 

побувати у Львові – скористайтесь нею. Із 

повними валізами львівських подарунків та 

гарним настроєм ми вирушили на вокзал. 

Львове, ми ще повернемось! 

 

                    Софія Ткаченко, учениця 8-А класу 

    

Екскурсія до відділу 

поліції                        
         Під час осінніх канікул учні 6-А та 6-Б 

класів здійснили екскурсію до місцевого 

відділення поліції. Діти на власні очі   

побачили   роботу     чергової частини, де 

працівники оперативно    приймають 

повідомлення від громадян про будь-які 

правопорушення та скеровують дії нарядів щодо 

їх припинення.                                                    

    Інспектор поліції Тупікін Д.В. продемон -

стрував спеціальні засоби захисту, які вико-

ристовуються в роботі працівниками органів 

внутрішніх справ. Екскурсанти із цікавістю 

слухали розповідь інспектора  Маригіної О.В. 

про історію Лебединського відділення поліції.   

        Також учні побували на штрафному майдан- 

чику, де побачили транспортні засоби, що по -

страждали під час аварій на дорогах з різних 

причин. 

                  У ході екскурсії діти отримали безліч емоцій,                                                                                       

ознайомилися з деякими деталями роботи 

працівників поліції. Гості подякували право - 

охоронцям за теплу зустріч та змістовну 

розповідь. 

        Заріна Лазненко, учитель російської мови 

        та зарубіжної літератури 

 

    Нова традиція школи 
    Голова учнівського самоврядування  школи 

Казимировська Алла, учениця 11 класу, не 

сидить на місці. У перший же день на посаді 

президента школи вона провела опитування 

серед учнів 8-11 класів щодо розважальної 

програми. Нею  було запропоновано два 

варіанти: дискотека або перегляд кінофільму.  

     Більшість учнів проголосувала за перегляд 

кінофільму, адже це новинка в нашому шкіль- 

ному житті. Вирішили, що це буде комедія. 

Протягом усього тижня учні школи пропонували  

свої варіанти щодо вибору фільмів. Назву фільму 

не розголошували  аж до його показу 21 жовтня. 
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       На перегляд кінофільму прийшло близько 

тридцяти учнів, які мали вибір дивитися фільм 

«Ілюзія обману-2» або мультфільм «Звірополіс».    

       Більшість учнів проголосувала за перегляд 

мультфільму. Після закінчення сеансу всі зали- 

шилися задоволені та покинули залу з бажанням 

укорінити таку традицію в житті школи. 

 

                    

  

             Софія Пінчук, учениця 10 класу 
       Творчість учнів 

                    Лист до воїна 
     

Дорогі захисники!  

 Пише вам учень 7 

класу. Мені 12 років, 

але я вже чітко розумію, 

що таке війна... Моя 

найбільша мрія – увімкнути телевізор і почути 

такі слова: «Війна скінчилася! Усі військові 

повертаються до своїх домівок, де їх так 

чекають рідні та близькі люди». 

         Я хочу висловити вам подяку за мирне 

життя в моєму місті, за відсутність звуків 

обстрілів. Прагнучи захистити всіх нас, ви 

підставляєте своє тіло під смертні кулі. 

       Зараз ви перебуваєте там, боретеся за життя 

людей і, звичайно, за нашу Україну, за наш 

народ. Я дякую військовим, які захищають усіх 

нас. І  сподіваюся, що ми востаннє відстоюємо 

цілісність нашої країни. Упевнений у тому, що 

перемога за нами. Ми – нація, яка буде цвісти 

завжди… Будьте певні: ви потрібні нам, 

потрібні Україні, потрібні усьому народу. Ми 

пишаємося вашою мужністю, силою волі, 

відвагою, яку ви проявляєте кожного дня, 

відбиваючи атаки ворога.  

      Бажаємо Вам перемоги, терпіння, віри у свої 

сили.  Нехай ангели-охоронці завжди будуть 

поряд з вами. Слава Україні! Героям Слава!  

                                  З повагою Соболь Андрій. 

 

Літературна студія в школі 
      Олена Володимирівна Дунай, учитель 

української мови і літератури, веде 

«Літературну студію в школі». Почитайте, які 

прекрасні вірші  про осінь склали її учні: 

 

 

*** 

Осінь каву на сніданок готувала 

І ловила чудодійний аромат, 

Домисли сумнії відхиляла 

І в напій люб’язно добавляла 

Різнобарвний тихий листопад. 

Для інтриги – сивого туману, 

Для спокуси – присмаку грибів,  

Пахощі земнії, що зведуть в оману, 

Веселкову гаму добавляла в каву, 

Для душі – ще й крапельку віршів. 

                 Ірина Курочка, 11 клас       

                  

                        *** 

Як тихо колише вітер дерева,  

Як ніжно з гілок опадає краса, 

Укрила ту землю, мов ковдра вогнева, 

Мехтить крізь листочки прозора роса. 

Дерева покрились червоною вуаллю 

І літньої спеки серце не просить, 

Воно не покрилося сірою шаллю – 

Просто у місто приїхала осінь. 

             Марина Гриценко, 11 клас 

                                       

*** 

Надходить осінь. Знову за вікном 

З дерев спадає пожовтіле листя, 

Озера сплять спокійним тихим сном, 

Ріка сумна ледь-ледь уже іскриться 

І в’ється вдаль, зникаючи в імлі. 

І відлітають знову журавлі… 

Я так закохана в цей дивний сум осінній, 

Його всім серцем знов вбираю я, 

І в золоті оцім, в цім сонячнім промінні 

Співає знов душа моя. 

             Алла Казимировська, 11 клас 

 
 


