
   

1 
 

   Лебединська загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів №5 

 
                                     У номері: 

         Олімпійський урок…………………...2                                                                                                                                                                                                                                

                  Сузір’я педагогічних ідей…………...3 

                  Виставка квітів…………………….....4  

                  День учителя у школі ……………….5 

                  Учнівська творчість ………………....6 

 

      

 
 

                          Шановні колеги та учні!  

            Ви тримаєте в руках перший номер шкільної газети 

«Моя школа №5». Метою  випуску є висвітлення подій зі 

шкільного життя нашого закладу, адже шкільні роки – це 

найцікавіший період у житті людини. Усе, що відбувається 

зараз, залишиться у вашій пам’яті назавжди. Головна мета 

видання  -  проінформувати наших колег, учнів, батьків про 

свята, конкурси, ознайомити  вас із новинами. 

    Ви маєте можливість відчути себе справжніми 

журналістами: поділитися своїми думками, цікавою 

інформацією, висловити пропозиції. Тому приєднуйтеся до 

створення та підготовки нових випусків газет. Чекаємо на 

співпрацю! 

        Із  повагою директор школи Тетяна Миколаївна  

  Нездоймишапка. 
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Цитата номеру 

Покликання - учити 

дітей, немає справи 

благородніше. 

             В. Сухомлинський 

Рима номеру 

Учителем не кожен може бути, 

Учитель лише той, хто вміє чути, 

Окрилити, навчити і любити. 

Тендітну душу ласкою зігріти 

І добротою ниву засівати, 

Безмежно щирий світ любити 

І дітям усього себе віддавати. 
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   Олімпійський урок у школі 
  

У рамках Олімпійського тижня 

та з нагоди Дня фізичної культури і спорту 8 

вересня 2016 року у Лебединській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 

відбувся Олімпійський урок, на якому кожен 

учень зміг відчути себе справжнім 

спортсменом і спробувати різні види спорту.  

     Олімпійський урок було проведено в два 

етапи: перший- 

теоретичний, 

під час якого 

учням розпо- 

віли про цього-

річні Олімпій- 

ські ігри в Ріо – 

де – Жанейро 

та українських 

чемпіонів – медалістів; другий – практичний, 

де кожен учень школи міг показати свої 

здібності і спробувати різні види спорту.  

 На пришкільному майданчику 

зібралися учні 5-11 класів, дирекція та гості, 

вчителі. Урочисту лінійку відкрила директор 

школи Нездоймишапка Тетяна Миколаївна, 

яка наголосила на важливості спорту і 

фізичної культури в житті учнів. Із вітальним 

словом до 

присутніх звер- 

нувся 

поважний гість 

– депутат 

міської ради 

Андрій Васи- 

льович Мар-  

тишко. Під гучні оплески був винесений 

Олімпійський вогонь та піднятий прапор 

Олімпійських ігор. Усі учні школи 

проголосили клятву. 

 Розпочалися змагання із забігу всієї 

школи, а потім учасники розійшлися за 

оголошеною програмою змагань. Змагалися 

вихованці в таких номінаціях:  

малюнок на асфальті, стрибки через 

скакалку, жонглювання футбольним м’ячем, 

піонербол,  стрибки у довжину з місця, 

футбол, набивання волейбольного м’яча,  

 

піднімання гирі 16 кг (хлопці), піднімання 

гантелі 6 кг (дівчата), дартс, підтягування на 

перекладині.  

            

    Директор вручила учням – переможцям 

почесні грамоти, а їх цього року за 

результатами змагань було аж 31. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Почуття єдності, згуртованості та дисципліна 

панувала в процесі олімпійського уроку. Усі 

школярі отримали величезне задоволення від 

участі у  святі, адже не щодня випадає нагода 

зібратися дружнім колективом у неформаль- 

ній обстановці і просто насолодитися 

товариською атмосферою. Цьогорічний 

Олімпійський урок був зразком для 

виховання сильної та здорової нації і 

патріотів України. 

                      

 

 

 

 

                          

                              

                               Діана Тарасенко, 10 клас                                                                                   
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       Модель сучасного вчителя передбачає 

готовність до застосування нових 

освітянських ідей, здатність постійно 

навчатися, бути у постійному творчому 

пошуку. Ці якості не видаються додатком до 

диплома про педагогічну освіту, а 

формуються у щоденній учительській праці.  
       Цікаві педагогічні ідеї мали можливість 

продемонструвати педагоги нашого закладу 

на  обласному науково-методичному веб-

квесті для завідувачів районними 

(міськими) методичними кабінетами 

управлінь, відділів освіти райдерж-

адміністрацій, міськвиконкомів, який 

відбувся 21 вересня 2016 року у 

Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №5.  Захід об’єднав педагогічний 

загал, зацікавлений  темою «Професійний 

дайджест** педагога у контексті 

самореалізації творчої особистості», на  

якому було зареєстровано 26 учасників.  

    Розпочався захід із урочистого привітання 

учасників учнями нашої школи , у ході якого 

директор школи  Нездоймишапка Тетяна 

Миколаївна  розповіла про створення 

сприятливих умов для розвитку педагогічної 

творчості у загальноосвітньому навчальному 

закладі як запоруку підвищення 

результативності навчально-виховного 

процесу.  Із вітальним словом до присутніх 

звернулася доцент кафедри дошкільної та 

шкільної освіти, проректор із науково-

педагогічної та методичної роботи, кандидат 

педагогічних наук Удовиченко Ірина 

Віталіївна, яка ознайомила учасників із 

програмою веб-квесту. 

    

 

 

 До квесту, з першої його хвилини 

проведення, була прикута пильна увага 

представників органів місцевої влади 

(Кірєєва О.В., заступник міського голови) та 

управління освітою (Доценко В.В., 

начальник відділу освіти Лебединської 

міської ради).   Кірєєва О.В. привітала 

учасників заходу та наголосила, що школа не 

тільки повинна формувати вміння вчитися, 

але і виховувати свідомого громадянина, для 

якого демократичне суспільство є осередком 

розкриття його творчих можливостей, 

задоволення особистих і суспільних 

інтересів, усвідомлення власної ролі в житті 

суспільства.  

     Змістовністю, насиченістю, ефективністю 

проведення вирізнялась програма обласного 

 
науково-методичного заходу. Доценко 

Володимир Васильович, начальник відділу 

освіти Лебединської міської ради, розповів 

про пріоритети розвитку освіти міста 

Лебедина. Вялкова Лариса Василівна, 

завідувач методичного кабінету 

Лебединської міської ради, поділилася 

досвідом роботи методичної служби м. Лебе- 

дина. 

       Різноманітністю практичних складових 

дайджесту характеризувалась основна 

частина заходу, протягом якої учасники мали 

змогу долучитись до перегляду шести 

фрагментів відкритих уроків, відповідно до 

обраних технологій, у цікавих формах 

освітньої діяльності, спрямованих на 

формування знань та розвиток умінь і 

навиків учасників навчально-виховного 

процесу. Свої педагогічні ідеї представили 

найкращі вчителі нашої школи, зокрема: 

Сузір’я педагогічних 

ідей 



   

4 
 

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

Бокоч С.В., Шелепова Л.П., Мокляк А.А.  

        Удовиченко І. В.  була вражена роботою 

вчителів та учнів і по завершенню уроків 

подякувала дітям та педагогам за таку 

ретельну підготовку.  

      Заступник директора з навчального-

виховної роботи нашого закладу  Каща А.І. 

розповіла про роботу шкільного наукового 

товариства учнів «Дослідник». Також 

учасники веб - квесту   мали можливість 

переглянути фрагмент засідання цього 

товариства. Результати своєї  дослідницької 

роботи мали можливість показати: Тарасенко 

Діана      ( 10 кл.,   математика,     керівник   

Каща А.І.), Вікторія Журавльова (11 кл., 

географія, керівник Кобзиста В.М.), 

Анастасія Кравченко (9-А кл., англійська 

мова, керівник Коваленко Т.В.) 

   По завершенню заходу  Хрін  Д.В.,  учитель 

історії та правознавства, провів пішохідну 

міні - екскурсію «Лебедин історичний та 

сучасний». Учасники веб-квесту мали змогу 

пройтися вулицями нашого міста: по  

пл. Соборній, вул. Героїв Майдану, пл. Волі, 

до художнього музею ім. Б.К. Руднєва. 

     Під час обговорення семінару всі 

відмітили, що досвід, отриманий цього дня, 

допоможе у розвитку та становленні 

дітей як особистостей, що вільно 

мислять та здатні жити в умовах викликів 

свободи. А схвальні відгуки колег із інших 

міст області на адресу наших учителів 

надихатимуть на нові творчі здобутки в 

навчанні школярів. 

 * Методичний веб-квест — інноваційна 

форма роботи з педагогічними працівниками, що 

дає змогу створити інформаційний простір, де 

кожен педагог може самостійно набувати знань 

і навичок, сприяє підвищенню його фахової 

майстерності. 

** Професійний дайджест (англ. digest- 

стислий виклад, резюме) — інформаційний 

продукт (видання, стаття, підбірка), в 

якому стисло передається зміст найважливіших 

або найцікавіших матеріалів за визначеною 

тематикою. 

                                                                                                         
Яна Машин, учитель російської мови                                                                       

та  зарубіжної літератури 

    Виставка квітів 

          

     Золотокоса осінь щедра на свята. Одне з 

них - День учителя. Напередодні професій -

ного свята всіх освітян учні Лебединської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

запросили вчителів на виставку-конкурс 

композицій із квітів та природних матеріалів 

«Вчительська доля – зоря висока», присвя- 

чену Дню вчителя. Цей конкурс став уже 

доброю традицією у нашому навчальному 

закладі. 

       Сама природа нашого краю надихає на 

творчість, нові ідеї, задуми. Саме із таким 

ентузіазмом та колоритністю учні готувалися 

до проведення виставки. Діти проявили 
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багато творчої уяви, фантазії у створенні 

квіткових композицій, що перевершували 

одна одну оригінальністю виконання та 

назви.  

        І місце у конкурсі здобули композиції 

учнів 10 класу. 

        Естетичний смак та довершеність 

виконання дозволили букету від 7-А класу 

посісти ІІ місце. 

         Відзначалися оригінальністю 

композиції від 7-Б та 8-А класів, які не 

залишилася без нагороди й заслужено посіли 

ІІІ місце. 

                                                                                                   

Олена Дрюхіна, учитель української мови     

 та літератури 

 

День учителя у школі  

         

      30 вересня 2016 року колектив 

Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 відзначав особливе свято -  

День працівників освіти.  

         За шкільною традицією  День учителя -

ще й день учнівського самоврядування, тому 

школа була повністю віддана на управління 

учням 11 класу. На урочистій лінійці було 

представлено « нову» адміністрацію школи 

на цей день: директор – Курочка Ірина, 

заступник з навчально-виховної роботи – 

Кальянова Ксенія, заступник з виховної 

роботи – Волинська Карина, завгосп-  

Штихно Андрій. Крім цого, учні 11 класу 

вирішили  привітати вчителів у незвичний 

спосіб, провівши замість них уроки. Слід 

відмітити, що всі учні заздалегідь готувалися  

 

до цього ретельно,  вивчали конспекти, брали 

консультації в учителів.  

     Проведені уроки були на досить високому  

рівні. Обмінюючись враженнями, учні    

висловлювали різні думки щодо вчительської  

 

 

праці. Більшість учнів зрозуміли наскільки це 

виснажлива, відповідальна праця і дякували 

вчителям за їхнє терпіння.  

      А по закінченню уроків усіх учителів та 

ветеранів педагогічної праці чекав ще один 

сюрприз – святковий концерт із нагоди свята. 

 

 

 

 

 

 

                         

Заріна Лазненко , учитель російської 

мови та  зарубіжної         літератури 
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                       Учнівська творчість 

    Слово про вчителя 

        Учитель... Таке звичне для кожного 

слово. Але ми часто не замислюємося над 

його значенням. Але ж скільки в ньому 

ласки, доброти, терпіння. 

         Для мене вчитель – це та людина, яка 

кожного дня лагідною посмішкою зустрічає 

дітей у школі, підтримує і допоможе у будь-

якій ситуації, дасть пораду. На уроках ми 

намагаємося сидіти тихо, виконувати 

завдання, але часто здіймаємо галас, 

приходимо до школи з невиконаними 

уроками. Але вчителі щоразу пробачають 

нас. Я гадаю, що в нашій школі працюють 

найкращі вчителі, бо кожен урок вони 

намагаються зробити цікавим, 

різноманітним, захоплюючим. 

         Отже, учитель – це найкращий друг, 

порадник у нашому житті. 

                                                                                                        

Анастасія Лазненко, 6-Б клас 

     

      Учителям 
Хочу я вас щиро привітати 

У цей осінній і святковий день, 

Тепла і сонечка вам побажати, 

Щоб радісно було вам кожен день! 

Бажаю здоров’я, добра, довголіття, 

Хай вистачить щастя на ціле століття, 

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї, 

І радість на серці, і хліб на столі. 

Хай сміхом й веселістю повниться хата, 

Родина хай буде здорова й багата! 

І мрій, і бажань, і наснаги творити, 

Щоб серцю хотілося жити й любити! 

Хай учні шанують, повагу дарують,     

Злагода й мир у житті хай панують! 

 

           Катерина Павленко, 8 – А клас 

 

Рецепт учительської 

молодості: 
    Систематично вживай: бальзам мудрості, 

коктейль творчості, каву бадьорості, відвар 

пунктуальності, настій терпимості, екстракт 

людяності. Виконуй все це ретельно і будеш 

вічно молодим, учителю.  

 

 

Подяка вчителю 
Рідне в тобі щось пізнаю, мій учителю! 

Тобі я шану віддаю, мій учителю! 

Я дякую тобі за розум, що  маю, 

І дякую за те, що я читаю. 

За те, що ти навчив все розуміти, 

Два світи на добро і зло ділити. 

Пробачте, учителю,за те, що не висипались, 

За те, що через нас уроки зривались. 

Наше вибачення ви прийміть 

І дітей так само вчіть. 

Знайте, ваш труд – це не просто робота, 

Учитель –  талант, подарований Богом. 

 

        Анастасія Статкевич,  8-Б клас 

 

 

Рецепт учительського 

щастя: 
Візьміть чашу терпіння, 

Налийте туди повне серце любові, 

Вкиньте дві пригорщі щедрості, 

Хлюпніть туди ж гумору, 

Посипте добром, 

Додайте якомога більше віри, 

І все це добре перемішайте. 

Потім намажте на шматок відпущеного вам 

життя 

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму 

шлях. 
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