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Осіннє небо, вмите журавлями, 

Осіннє свято - тихе і святе. 

Учителько! Ви - світлий образ мами, 

Дитячих доль відлуння золоте. 

 

День учителя - професійне свято працівників сфери освіти, покликане 

привернути увагу до ролі вчителів у суспільстві, освіті та розвитку. 

Увага до цього свята обумовлена можливістю висловити величезну подяку тим 

педагогам, які виховали в нас людей, супроводжували нас під час нашого 

дорослішання, зробили можливим наше становлення в житті, вклали в нас 

найкращі принципи і поняття і продовжують виховувати дітей, із покоління в 

покоління. І нехай ці слова для багатьох звучать банально, але багато чого в 

житті ми пізнали саме від учителів. Не дарма в численній низці всіх 

професійних свят саме День учителя є найулюбленішим і найбільш 

популярним. 

День учителя почали відзначати в колишньому Союзі з 1965 року. А пізніше в 

Україні, згідно з Указом Президента від 11.09.94 офіційно цей професійний 

педагогічний день став святкуватися в першу неділю жовтня.                                   
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Учні 5–9 класів привітали 

вчителів нашої школи з їх 

професійним святом. День був 

сповнений несподіванок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завершився навчальний день святковою лінійкою, на якому були і танці, і співи, і звісно ж, 

теплі й щирі слова. Свято сподобалося всім! 
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Зустріч з учасником АТО 

Сьогодні багато патріотів нашої Рокитнянщини воюють в зоні АТО, захищаючи свободу, 

незалежність та територіальну цілісність України. З метою виховання в учнів патріотизму, 

шанобливого ставлення до Батьківщини, гордості за наших захисників Вітчизни нещодавно 

у Рокитнянській ЗОШ І-ІІ ст. №4 відбулася зустріч з учасником бойових дій в зоні АТО – 

Павлом Петровичем Олефіром. Павло Олефір поділився спогадами про ті страшні місяці, 

де на очах гинули люди, де молоді хлопці йшли в бій, не боячись смерті. Учні подякували 

йому за те, що такі герої як він, захищають наше мирне життя, а педагогічний колектив 

побажав Павлу Петровичу здоров’я, витримки та многая літ. І педагоги, і учні зі сльозами на 

очах зустріли героя. Сучасна молодь не лише знає свою історію, а сьогодні вона творить її. 

Заїка Олександра 
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26 жовтня учні 8 класу Рокитнянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів №4 відвідали історичні місця та 

пам’ятки Білої Церкви. 

Побували біля пам'ятника Ярослава Мудрого 

— князю, засновнику городища-фортеці Юр'їв 

попередника міста Білої Церкви, який був 

відкритий до 950 річчя Білої Церкви і 

встановлений на Замковій горі в 1983. 

Були біля пам’ятника Богдана Хмельницького, 

який тривалий час з основними своїми силами 

перебував у Білоцерківському замку, 

розсилаючи звідси по всій Україні заклики до 

боротьби. 

 Відвідали костел Іоанна Хрестителя, що був 

побудований Браницькими в 1812-13 рр. в 

пам’ять про загиблого сина Олександра. У 

плані цієї пам’ятки лежить традиційний для 

католицького зодчества латинський хрест, 

витягнутий по осі схід-захід. Інтер’єр костелу 

прикрашений красивою ліпленням із 

складними за сюжетом і технікою ажурними 

розетками. Костел розписаний невідомими 

майстрами. На одній зі стін збереглася 

біломармурова В даний час в будівлі 

знаходиться Будинок органної та камерної 

музики. 

Ще одна пам’ятка, цікаве місце в Білій Церкві – 

Преображенський Кафедральний Собор. Був 

побудований в 1833-1839 роках на подвір’ї 

напівзруйнованої Миколаївської церкви. 

А також відвідали дендрологічний парк 

«Олександрія», де ознайомилися з його 

історією, архітектурними спорудами та 

надзвичайно особливою та різноманітною 

рослинністю. 

Екскурсія справила надзвичайне враження і 

залишила приємні та цікаві спогади. 

 

 

 

 

 

 

Вулицями міста  

БІЛА 

ЦЕРКВА 
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День визволення України від 

фашистських загарбників 

День визволення України від фашистських 

загарбників — свято, яке відзначається 

в Україні щорічно 28 жовтня, в день 

остаточного вигнання військ нацистської 

Німеччини та її союзників під час Другої 

світової війни за межі сучасної території 

України. 

28 жовтня у нашій школі відбувся урок до 

Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників. Учні школи 

підготували зворушливі розповіді про свої 

родини, які пережили страшні роки Другої 

світової війни. Учениця 8 класу Сова Ірина 

підготувала інтерв’ю зі своєю бабусею, яка 

в роки війни була примусово вивезена до 

Німеччини. Учениця 9 класу Фещенко Марія 

розповіла про пережиті  воєнні часи своєї 

бабусі. Сатир Софія – учениця 8 класу 

підготувала презентацію про спогади дідуся 

та його діяльність під час війни. На 

відкритому уроці були присутні учні 5-9 

класів. 

Сатир Софія 
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Хелловін 

В кінці жовтня учні нашої школи взяли 

участь у святкуванні Хелловіну по-

українськи, або ще його називають День 

Усіх Святих, святкується в ніч з 31 жовтня на 

1 листопада в католицьких країнах. 

Воно з недавніх пір набуло такої ж 

популярності, як і День Святого Валентина. 

Хелловін можна порівняти зі святом Івана 

Купала. Ці свята, мають спільну характерну 

рису, це дохристиянські язичницькі свята. 

Щодо Хелловіна, то його історія така: 

стародавні друїди, які заселяли територію 

сьогоднішньої Англії, поділяли рік на два 

сезони – сільськогосподарський та 

зимовий, на життя і смерть. Офіційно літо 

закінчувалося 31 жовтня. У цей день люди 

відзначали кельтський Новий рік. З 

приходом християнства, це свято було 

перетворене на День Усіх Святих, церковне 

свято шанування праведників. 

Точно, англійською мовою День Усіх 

Святих буде звучати як All Hallows' Day. Або 

простіше – Halloween. Вважалося, що саме 

в цю ніч відчинялися двері з потойбічного 

світу і душі померлих могли потрапити на 

землю. Але, крім доброзичливо 

налаштованих привидів, з темряви 

приходили й злі духи – нечиста сила. А для 

того, щоб зустрівшись з людиною, злі духи 

не нашкодили їй, діти та дорослі вдягають 

незвичайні костюми і привиди їх 

приймають за "своїх" і не чіпають. 

Учні 6-9 класів активно брали участь у 

конкурсах та іграх, які проводилися на 

святі. Крім цього творчо підійшли до 

підготовки й створили собі костюми та 

чудернацькі образи. Найактивніші учні 

були нагороджені святковими 

медальками.  
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ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРЕЖИВ ПСИХОЛОГІЧНУ ТРАВМУ 

Найперше – усвідом, що якщо ти читаєш ці рядки, то ти вже переможець. Ти вижив, 

ти впорався. 

        Друге – тобі дуже погано, дуже боляче, дуже страшно. І це нормально. Якщо у тебе 

знайшлися сили дійти до цих рядків, значить, у тебе знайдуться сили пережити цей біль.   

Ти ще будеш про це згадувати. 

       Третє – ти маєш повне право відчувати гнів стосовно тих, хто заподіяв тобі цей біль. І ти 

можеш виразити це будь-яким БЕЗПЕЧНИМ для себе та для інших способом, не 

соромлячись і не боячись.  

      Четверте – поділися своїми переживаннями з близькими людьми. Тому що той біль, 

який вони відчують, все-таки більш стерпний, ніж та недовіра, яку ти продемонструєш, 

якщо не розповіси їм. При цьому прийми їхню реакцію в тому вигляді, в якому вони зараз 

здатні її виказати. Можливо, вона буде трішки неадекватною. Це нормально, адже дорослі 

теж іноді можуть бути безпорадними. 

      П'яте – опануй себе і звернися до фахівців. Кризовий центр, лікар, психолог, соціальний 

педагог, юрист, міліціонер – залежно від того, що з тобою відбувається. 

      Шосте – не звинувачуй себе в тому, що сталося. Ти з цим впорався – і це означає, що ти 

сильний і життя до тебе прихильне.  

      Сьоме – ти можеш також звернутися до церкви чи до духовного наставника, якщо 

будеш відчувати в цьому потребу. 

       Восьме – ти можеш не розуміти всього, що з тобою сталося. Розуміння прийде потім. А 

з розумінням прийдуть і співчуття, і довіра до людей. Пам’ятай, що злочин – це виняток, 

адже людина за своєю природою – носій добра. 

       І найголовніше. Треба забути слово «жертва». Ти не жертва, ти вижив. А якщо ти вижив 

– то вперед! 

Довга Ю.І. 
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