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Ще кілька днів тому назад 

Землі убранство чарувало. 

Рясний і дивний листопад 

Здійнявся. Листячко упало. 

А вітер з листям танцював, 

Кружляв, підносив, опускався... 

Ялинки ними прикрашав 

І знову в небо підіймався. 

Рясний, казковий листопад... 

Додолу листячко злітає. 

А що лишилося, підряд 

Вітрець із дерева знімає. 

І знов підносить в небеса, 

Прощальний танець з ним танцює. 

Чарівна і сумна краса 

Тривожить душу і чарує... 
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9 листопада  відбувся 

мовно-літературний 

брейн-ринг за участю 

учнів 5-х та 9-х класів. 

Команди змагалися гідно, 

боротьба була запеклою, та 

все ж отримала перемогу 

команда «Знавці». 
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Засідання НОДР «Фенікс» 

11 листопада відбулося засідання НОДР «Фенікс», де були присутні члени 

учнівського самоврядування з кожної школи рокитнянського району. 

Представниками нашої школи були Президент школи (Голова Шкільної Ради) 

Гавриленко Іван та Радник Президента  Романчук Богдана – учні 8 класу. На 

засіданні учні разом заспівали гімн НОДР «Фенікс». Після цього президенти 

кожної школи виступили із звітом за минулий 2014 рік і розповіли про благодійні 

акції, що провели у минулому році. Потім активно працювали над планом на 

наступний рік. 

Богдана Романчук 
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  День ТОЛЕРАНТНОСТІ 

Кожна людина унікальна - має свої погляди на життя і прагне, щоб їх поважали 

інші. Найважливіше у спілкуванні з людьми – визнати, що кожна особистість 

бачить світ по-своєму, і має на це право! Толерантність – це основа свободи, 

культура компромісу, терпимість, повага до прав іншої людини, визнання її 

бажання відрізнятись зовнішнім виглядом, вірою, думками, вчинками. 

16 листопада 1995 р. було започатковано Всесвітній рух толерантності, який був 

схвалений Генеральною конференцією ЮНЕСКО на ХХVIII сесії. Актуальність 

виховання толерантності учнів у сучасному українському суспільстві великою 

мірою зумовлюється тим, що перед світом досі стоїть проблема нетерпимості 

та неповаги, що спричинена економічною нестабільністю, соціальною 

нерівністю, активізацією злочинності, тероризму, соціальними потрясіннями. 

Учні нашої школи разом створили планету толерантності. 

В центрі плаката наша планета – Земля. Така величезна і така беззахисна. Це 

наш будинок, один – на всіх. Тут повинні мирно співіснувати люди різних 

національностей, багаті і бідні, здорові і хворі, добрі і злі… Всі люди на планеті 

повинні протягти один до одного руки. Ми – разом відповідаємо за мир, спокій 

і щастя на землі. 

Кожен учень написав на паперовій долоні, що для нього означає толерантність 

і чіпляли  на плакат, утворивши при цьому дружній світ толерантності. 

Сова Ірина 
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Міжнародний день відмови від паління 

19 листопада – Міжнародний день відмови від паління. В нашій школі для учнів 8 

– 9 класів проведений тренінг «Ваше життя = ваш вибір», мета якого: формування 

відповідальної внутрішньої позиції стосовно свого здоров’я на основі позитивних 

перспективних мотивів. З підлітками проведені такі вправи: 

Знайомство-привітання. 

Правила групи. 

Очікування. 

Вправа «Циферблат життя». 

Вправа «Колективний експеримент». 

Гра «Шнурівка». 

Вправа «Доріжки». 

Підсумки. 

Прощання. 

Довга Ю.І. 
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Всесвітній день прав дитини 

20 листопада Всесвітній день прав дитини.  Учні нашої школи організували 

дружній та цікавий флешмоб.  

Яка б не була розумна і талановита дитина, вона все ж потребує дорослу опіку й 

увагу, турботу, любов, захист і постійну підтримку. Ми люди і зовсім нелюдяно 

відмовляти нашим дітям у всьому цьому, особливо враховуючи ті реалії, які 

вперто супроводжують нас у цьому непростому світі. 

Всі діти незалежно від кольору шкіри мови, релігії, статі мають рівні права. 

Кожна дитина має право: на життя, на свободу, на збереження родинних зв’язків, 

на захист від фізичного і психологічного насилля, на піклування з боку 

дорослих, на захист від експлуатації, на освіту, на відпочинок, на медичну 

допомогу, на дозвілля, на корисне і якісне харчування, на особисту думку, діти-

інваліди та сироти мають право на особливе піклування про їх фізичний та 

психологічний стан. 

Заїка Олександра 
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Вічна пам'ять 

27 листопада учні школи вшанували пам'ять безвинно замучених голодом та 

політичними репресіями людей. Запалили свічки та пом’янули хвилиною 

мовчання загиблих. 

Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як 

голодомор 1932-1933 років. В один страшний рік сталися дві найбільші трагедії – 

фашисти захопили владу у Німеччині та голод, який був масовим у багатьох 

республіках колишнього Радянського Союзу, але найбільш страшнішим він був у 

Радянській Україні. Людиноненависницький режим вирішив голодом поставити 

український народ на коліна, змусити його будувати «комунізм» - квітуче життя 

для можновладців – на кістках мільйонів. 

Йшли в могилу найкращі, несли в могилу, несли найкоштовніше, що є в нації – 

гени розуму, здоров’я, гени досконалості фізичної і духовної, гени милосердя, 

справедливості, людяності й відваги, всіх мислимих людських чеснот і талантів.  

Липовенко Яна 
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Фінальні змагання з гандболу 

В кінці цього  місяця відбулися фінальні змагання з гандболу, у якому брали 

участь учениці 6-го та 8-го класів. Відстоювали честь школи такі учениці з 6 

класу: Шаравара Я., Бандура Б., Крупка Л., Писанко Д., Шаханова Д.; з 8 класу: 

Сова І., Романчук Б., Романчук К., Момотенко Н., Шкляренко А., Романюк В.. У 

запеклій боротьбі команда 6-го класу зайняла шосте місце, а команда 8-го класу 

– 4те місце серед шкіл району. 

Поперечна Т.П. 

 
                                                                                                     

 



 


