
   

 

 

 

 

 

 

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена  
людьми і для 

людей, а учні Є людьми! 
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Слово редактора 
 

 

Осінь... Золота пора... Скільки приємного, таємничого, 

цікавого вона несе з собою. Недарма про неї так багато 

написано віршів, пісень, оповідань. І, мабуть, немає такого 

художника, який би не оспівав осінь на полотні. Жовкне, 

опадає листя. Ідеш по вулиці, а під ногами відчуваєш 

шепіт кленових, дубових, липових листочків. Здається, що 

кожен із них розповідає свою осінню казку, свою 

коротеньку історію. 

Шановна учнівська громадо! Щиро сподіваємося, що 

осінь у нашій школі буде для усіх вас плідною, цікавою і 

романтичною, багатою на хороші слова, дружні посмішки 

і високі бали. Успіхів вам!!! 
                                                       Головний редактор газети  «СМС-ка» 

                                                                                    Ковальчук Лiза 

Просто дякую 
        Якось декілька тижнів тому назад, проходячи 

по малолюдному людному перехресті помітила як 

мій сусід-дідусь з сокирою у руках майстрував 

маленьку лавочку. Витесавши декілька кілків, він 

забив їх у землю. Зверху прибив довгими цвяхами 

широку дошку  і вийшла цілком придатна для 

сидіння лавка. Подивилася я на нього і подумала: 

ну і не сидиться ж йому. Завжди хоч яку-небудь 

роботу так і знайде собі. От і зараз, возиться з 

цими колодами та дошками. А навіщо? У будинку 

м'який диван, крісло, велика зручна лавка. Так ні 

ж, возиться, старається, майструє. 

А сьогодні, проходячи повз двох стомлених 

бабусь, побачив як вони, поставивши свої сумки 

на землю, сиділи на лавочці, відпочиваючи і 

розмовляючи. І це здалося мені чудернацьким і 

трохи дивним. Здавалося б нічого особливого: 

сидять собі і просто розмовляють дві звичайні 

жінки. Але щось незвичайне в цьому все-таки є. 

Сидять, відпочивають, розмовляють, але їм і в 

голову не прийде подумати, хто змайстрував цю 

дуже корисну для них маленьку лавочку? Вони не 

знають дідуся, природно не знають і мене, і єдине 

що може порадувати так це крихітна надія на те, 

що хоч хтось із тих, хто сидів на ній подумає про 

Творця цього простого і, можливо, незграбного і 

не дуже гарного творіння і скаже у серці своєму - 

просто дякую. 

Світ у якому ми живемо так схожий на цю 

лавочку. Так само, як і ті жінки, ми сидимо кожен 

на своєму місці в житті, користуючись усіма 

благами існуючого творіння. Бачимо захід сонця, 

чуємо прибій, розмовляємо з дітьми, обіймаємо 

друзів і цілуємо коханих нам людей і ... і скоріш за 

все після цього можна поставити крапку, оскільки 

люди не обтяжують себе запитанням «Хто все це 

створив?». Люди не запитують «Хто про нас 

подбав? Хто став Творцем всього цього, що ми 

любимо? » 

Все точно так, як на старенькій лавочці. Хоча 

хочеться вірити, що знайдуться люди, які 

визнають те, що в «лавочки» є Творець. А якщо 

так, то нам обов'язково потрібно Йому сказати 

просто по-людськи –  

 

 

 

учениця 9 класу 
Паламарчук Таня 
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Наші новини 

 

День бібліотеки 

30 вересня наша школа святкувала 

Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотекар 

Мойса Катерина Петрівна з учнями 7 класу 

підготували цікаву подорож у країну книг для 

5-8 класів. Також було проведено вікторину на 

кращих знавців літературних героїв. А ще 

протягом тижня в школі проходила акція 

«Подаруй книгу бібліотеці», в якій активно 

приймали участь учні всіх класів. 

 

 

День Вчителя 
У першу неділю жовтня в 

понад 100 країнах 

відзначається день 

учителя. Це професійне 

свято всіх освітян. День, 

в який відзначаються 

заслуги учителів у 

процесі якісної освіти на 

всіх рівнях, а також їхній 

неоціненний внесок у 

розвиток суспільства. 

      У нашій школі День учителя пройшов на високому 

рівні. Святковий концерт ,що приготували учні 5-9 класів, 

надзвичайно сподобався нашим педагогам та гостям. 

Барвисті стінгазети прикрашали коридори школи, 

яких тільки малюнків не було! І просто гарно  

написані привітання, і цілі картини з шкільного життя. А скільки 

усмішок було того дня! Усі були в прекрасному настрої.  Отож, День 

учителя  пройшов просто чудово! 

 

 День яблука 

21 жовтня – Всесвітній день 

яблука. Саме в цей день 

члени учнівського 

самоврядування «Країна 

Веселкова» організували та 

провели в школі акцію 

«Подаруй яблуко». Учні 

активно обмінювалися 

смачними осінніми плодами, пригощали вчителів. Загалом, 

акція позитивно вплинула на клімат в школі, адже, 

найголовніше – це «погода в домі».  

учениця 7 класу 

Сова Іра                                                                                                



 

Добрі справи 

Акція «Милосердя» 
В рамках щорічної акції «Милосердя», приуроченої  до Дня 

людей похилого віку, волонтерський загін Рокитнянської 

ЗОШ І-ІІ ст. №4 «Данко» відвідав Царенко Марію Семенівну 

та Шаріцьку Тамару Миколаївну.  

Марії Семенівні волонтери подарували букет осінніх квітів 

– хризантем, з нагоди святкування Дня працівників освіти. 

Так як велику частину свого життя вона пропрацювала 

вчителем та завучем нашої школи, не шкодуючи своїх сил на 

виховання та навчання дітей.  

Тамарі Миколаївні 

волонтери допомогли 

навести лад на подвір’ї, в 

будинку. Також школярі 

зібрали врожай моркви на 

городі. 

Тамара Миколаївна на 

знак вдячності поділилася 

з учнями своїм життєвим 

досвідом. Діти з 

захопленням  слухали розповіді про її велику дружню родину, 

про успіхи її дітей та внуків. З великою зацікавленістю 

переглядали сімейний фотоальбом. 

Загалом візит волонтерського загону «Данко» приніс 

багато позитивних вражень, як волонтерам, так і жінкам. 

Адже, волонтери, як ніхто інший, знають як приємно 

допомагати людям, особливо тим, хто цього 

потребує. 

 Робота волонтерського загону «Данко» 
     Протягом жовтня волонтерський загін «Данко» провів планове прибирання пам’ятників 

загиблим захисникам Вітчизни в роки Другої світової війни, що знаходяться на території нашого 

мікрорайону.  

 

учениця 9 класу 

                                                                                           Билим Ліна 



Поради психолога 

7 порад учню: 
 

Порада перша і найтяжча.  

 Ніколи не намагайтеся отримати 

все і відразу. 

 Пам'ятайте, що успіх - це 

насамперед праця. 

Не вірте красивим фільмам, де щоб 

досягти успіху  

досить бути вродливим чи багатим.  

Порада друга - про любов.  Обов’язково 

зміни своє відношення до людей, які 

тебе оточують.  Хочеш, щоб тебе 

любили люди - полюби їх сам. 

 Подумай, чи подобаються особисто 

тобі егоїстичні, нетерпимі до чужих думок люди? То чому, якщо 

ти саме такий, повинні любити тебе? 

Порада третя - особлива. 

Потрібно на деякий час забути, що ти особливий, не такий як всі. 

Запам'ятай, що про це знає лише твоя мама і ти сам. 

Порада четверта - про найдорожче. 

 Полюби себе насамперед сам.  

Це не значить, що ти повинен любуватися собою в дзеркало. 

Просто стався з повагою до свого тіла, не отруюй його алкоголем  

та іншими ядами. 

Порада п'ята - пріоритетна. 

Не розпорошуй свої сили відразу у всіх напрямках. Вибери кілька 

важливих для тебе справ і наполегливо вдосконалюйся саме в них. 

Хоча спробувати себе в нових справах ніколи не завадить. Хтозна, 

можливо, саме там чекає на тебе успіх, сидить собі і жде, коли ж 

ти його віднайдеш. 

Порада шоста - навчайся!  

Навчайся все своє життя.  

Ніхто не заперечує, що ти і так багато знаєш та умієш.  Добре, 

що ти знаєш, скільки часу тривала столітня війна (100?!), чудово, 

якщо ти можеш відрізнити комп'ютерний вірус від вірусу грипу, 

вітаю, якщо зумієш своїми руками забити звичайний цвях  в 

цегляну стіну.    

Порада сьома і остання (по списку, а не по 

значенню!) 

Отже, ти хочеш досягти успіху? То чого ж 

тоді чекаєш і витрачаєш  свій дорогоцінний 

час на читання цих порад? Давай, не сиди, 

пора уже щось зробити своїми руками.

Психолог 
Довга Юлiя Iванiвна 

 
  

 
 

 



 
 

17 листопада – Міжнародний день відмови від куріння 

 
Щорічно, починаючи з 1977 року, кожен третій 

четвер листопада світ відзначає Міжнародний день відмови 

від паління, який започаткувало Американське онкологічне 

товариство. Цього року світ відмовляється від паління 17 

листопада. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, на 

сьогодні у світі проживає близько 1,5 мільярда осіб, які палять, і 

найбільша їх кількість в Китаї, Росії та США. Україна в цьому 

списку знаходиться на сьомому місці. 

Борцями з тютюнопалінням підраховано, що кожні 

десять секунд у світі помирає заядлий курець, а до 2020 року цей 

рівень може підвищитись до однієї людини кожні три секунди. В 

Україні щорічно від нікотину помирає близько 120 тисяч людей, 

а до 2020 року для українців вживання тютюну обернеться у 

причину загибелі  людей з коефіцієнтом в 22% серед всіх 

смертей. 

Статистика просить звернути увагу на те, що за дев'ять місяців 2011 року, лише в столиці було 

продано близько 15,4 млрд. штук сигарет, що дорівнює приблизно 6,1 мільярда гривень. Для 

порівняння, на будівництво стадіону «Донбас Арена» було витрачено близько 3 мільярдів гривень. Тож 

чому ми і досі, знищуючи своє здоров'я,  даємо змогу заробляти іншим людям на цьому? 

Зверніть увагу на те, що паління призводить до виникнення багатьох серйозних 

захворювань, зокрема: 

Американська асоціація дослідження серцевих захворювань вказує наступне: «Паління 

призводить до підвищення кров’яного тиску, виникнення тромбів та зниження витривалості під час 

фізичних навантажень». Британська благодійна організація «Фонд з боротьби проти серцевих 

захворювань» зазначає: «Монооксид вуглецю, що міститься в сигаретному димі, зменшує обсяг кисню, 

який переносить кров до серця та по всьому організму»; 

Ризик виникнення цих захворювань у курців набагато вищий, ніж у людей, які не палять. 

Окрім цього, паління викликає залежність, тому відмовитися від цієї звички може бути дуже складно і 

для цього потрібно буде прикласти надзвичайно багато зусиль. 

Тютюновий дим одразу проникає в кров та негативно впливає на кожен орган. Навіть ті, хто 

палять лише зрідка, або просто перебувають в оточенні курців опиняються перед загрозою серйозно 

захворіти, чи, навіть, померти. Саме так, шкода від пасивного паління ще більша, ніж вважалося раніше, 

адже останні знахідки науковців твердять, що паління — це удар не лише по фізичному стану 

організму, але й по психіці. 

Відмова від паління робить людей щасливими. І справді, дослідження проведене 

Університетом Браун довело, що люди, які відмовились від паління стають щасливішими. В 

експерименті взяли участь 200 людей, які прагнули кинути палити. Учасники отримували нікотинові 

пластирі та консультації. До початку цього дослідження та після відмови від паління їх перевіряли на 

симптоми депресії. Науковці кажуть, що люди, які повністю відмовились від паління, практично не 

мали симптомів погіршення настрою. Та це не все, вчені виявили, що у тих, хто повертається до 

паління, настрій насправді погіршується щойно вони починають палити знову. 

Наукою вже точно доведено, що припинення паління приносить користь для здоров'я, 

зокрема, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, проте не тільки через п'ять-десять років, як 

вважалося раніше, а вже через декілька тижнів з'являється позитивний результат. 

Для того, щоб досягнути високих результатів у боротьбі з тютюнопалінням, існує безліч 

методів з різними особливостями їх використання. Зробіть зрілий крок на зустріч здоровому способу 

життя, відмовтесь від паління! 

(За матеріалами інтернет-видань) 
 
 
 
 
 



 Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить. 

 Грім у листопаді - на малосніжну зиму. 

 Після листопадових заморозків – грудневий мороз. 

 Бурхливий листопад – на сурову зиму. 

 Яка погода в листопаді, така і в квітні. 

 Пізній листопад – до сурової і затяжної зими. 

 Зірки яскраві - на мороз, тьмяні - на відлигу. 
 

 
             Це свято є даниною одному з найцінніших надбань, яке створене й залишено нам 

нашими попередниками. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її 

глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися наш народ. 

 

          Українська мова почалася з писемності, витоки якої йдуть з далекого минулого. 

Давньоруські літописи є дорогоцінними реліквіями історії, науки, літератури та 

культури, які й сьогодні вражають глибиною мудрості, далекоглядності, є актуальними і 

суспільно значимими. 

 

       У всьому світі відомо, що державність мови є універсальною формою об’єднання 

людей в одне ціле, в один народ. Це важливий чинник самовизначення нації, надійна 

основа розвитку країни. 

 

         Українська держава повинна гарантувати своїй національній мові всебічну 

підтримку, зробити якнайбільше для того, щоб її престиж у нашому суспільстві зростав, 

щоб вона міцніла й розвивалася разом з іншими мовами нашої багатонаціональної 

країни. 

 

       Вітаю вас, з Днем української писемності та мови. Нехай материнське слово буде для 

всіх нас духовним джерелом життя і оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я 

зміцнення нашої Батьківщини - України. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
      17 грудня 1996 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 листопада Всесвітнім днем телебачення на честь 

дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму в Організації Об'єднаних Націй. Державам було 

запропоновано відзначати цей День, обмінюючись телепередачами, присвяченими таким проблемам, як мир, 

безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного обміну. 

       Всесвітній день телебачення 17 грудня 1996 Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 листопада Всесвітнім 

днем телебачення в ознаменування дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму в Організації 

Об’єднаних Націй. Державам було запропоновано відзначати цей День, обмінюючись телевізійними програмами, 

присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного 

обміну. Хоча саме свято стали відзначати не так давно, історія телебачення почалася приблизно 80 років тому. 

Перші експерименти з використанням електронних променів для передачі і прийому зображення на певні відстані 

проводилися ще на початку 20-х років ХХ століття в США, Японії і Радянському Союзі. У 1933 році 

американському інженерові російського походження Володимиру Зворикіну вдалося винайти катодну трубку, яка 

й досі є головною частиною більшості телевізорів. Завдяки відкриттю Зворикіна, вже в 1936 році було розпочато 

регулярні телепередачі у Великобританії і Німеччині, а в 1941 році - і в США. Проте лише в 50-і роки 

телемовлення отримало масове поширення в Європі. У більшості країн, що розвиваються власні державні та 

приватні телекомпанії виникли ще пізніше, в 60-х - початку 70-х років. 

        Сьогодні у світі не залишилося країн, не охоплених телемовленням. До найбільш великих телекомпаній світу 

відносяться: CBC, NBC, ABC - в США; BBC, ATV - у Великобританії; РАІ - в Італії; NHK - в Японії; ЦДФ - у 

Німеччині. Історія вітчизняного телебачення веде свій початок з експериментальних трансляцій телепередач, які 

велися з Москви вже в 30-х роках за системою малокадрового механічного телебачення. У 1932 році відбулася 

перша передача рухомого зображення. У 1937 році був організований перший телецентр на Шаболовці. З 1938 

року він здійснював експериментальне телемовлення на основі електронних систем, а з 1939 року почалося 

регулярне телемовлення. Першою передачею стала демонстрація фільму про відкриття 18-го з’їзду ВКП (б). В 

подальшому активному розвитку телебачення в Радянському Союзі перешкодила війна. За два дні до її закінчення 
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- 7 травня 1945 року - телецентр на Шаболовці відновив трансляції 

передач, а 15 грудня того ж року першим у Європі почав регулярне 

телемовлення два рази на тиждень. 

Невже правда?! 

 В наш час все більше уваги громадськості та науковців привертають 

актуальні і болючі для українського суспільства проблеми, зокрема 

посилення негативного впливу на дітей засобів масової інформації (і в 

першу чергу Інтернету та телебачення). Особливо потужний вплив на 

молодь здійснює телебачення. Телевізор стає для дитини чи підлітка 

основним джерелом інформації. За даними дослідників(І.Черезова, 

Д.Салюк) вітчизняний підліток за середньостатистичними показниками проводить біля телевізора 3-5 годин на 

добу (для порівняння: польський підліток дивиться телевізор 2-4 години на добу, у вихідні – до 5 годин. У США 

телевізору діти присвячують більше часу, ніж навчанню. У Швеції учні впродовж 10 років навчання проводять 18 

тисяч годин перед телевізором ). 

 

Телевізор розповідає чи показує дитині більше “оповідок”, ніж батьки, друзі чи вчителі і досить часто діти 

довіряють цим оповідкам не менше, а іноді навіть більше ніж рідним і близьким. А сучасне вітчизняне 

телебачення для приваблювання уваги широкої публіки та отримання більших прибутків від реклами схильне 

транслювати насильницькі чи еротичні сюжети, пробуджуючи самі найнижчі інстинкти людини. За даними 

Американської медичної асоціації, за роки, проведені в школі, середньостатистична дитина бачить по телевізору 

8000 убивств та 100 000 актів насильства. Крім того, дослідники дійшли висновку, що телебачення пропагує 

розбещеність, адже у 91% епізодів, що показують сексуальний зв'язок між чоловіком і жінкою, партнери не 

одружені. Якщо дорослий ще може критично оцінювати всю цю телепродукцію і відмежовувати уявну реальність 

від дійсності, то дитина часто ці телевізійні схеми сприймає як план для реалізації в реальному житті і у неї 

поступово формується кримінальний стиль мислення. Якщо тебе образили — ти повинен дати здачі і знищити 

кривдника, якщо ти розумієш, що не можеш досягнути того, чого прагнеш законними методами, то не страшно в 

чомусь переступити межу; якщо ти багатий і сильний — то закон для тебе не писаний. У результаті маємо 

звикання до цих сцен, уявлення, що основний шлях вирішення більшості проблем – насильницький, та 

формування вельми дивних ідеалів чи взірців для наслідування (позитивний герой бойовика, на загал, стріляє чи 

вбиває учетверо більше, ніж герой негативний). Дані соціологічного дослідження канд. псих. наук О.Ю. Дроздова 

(Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України) зазначають що 58% молоді прагнуть копіювати поведінку 

телегероїв, здебільшого з іноземних фільмів, а 37,3% молоді взагалі готові вчинити протиправні дії, наслідуючи 

телегероїв. 

 

30 листопада 

День домашніх тварин 

Офіційно День домашніх тварин в Україні не відзначається. Але це не привід не святкувати це добре і 

домашнє свято. Як сказав Антуан де Сент-Екзюпері, "ти у відповіді за тих, кого приручив". Пам’ятайте 

про це. І обов’язково почастуйте в цей день своїх вихованців чим-небудь смачненьким. 

 
26 листопада, субота  

День без покупок 
Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада в останню суботу в усьому світі 

відзначається День без покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв, 



переконаний, що "реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо 
більше речей". Мета цього дня - дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є багато більш 
цінних і цікавих речей.  

День без покупок відзначають в Голландії, Великобританії, Канаді, Фінляндії, Польщі, Словенії, 
Німеччини, Ірландії, Норвегії, Бельгії, Австралії, Швеції, США та багатьох інших країнах. Свято є 
своєрідним протестом проти надмірного споживання в розвинених країнах і проти нерівності в світі.  

Для того щоб приєднатися до святкування треба лише не робити в цей день покупки і не ходити по 
магазинах. 

 

21 листопада, понеділок 

Всесвітній день вітань 

Всесвітній день вітань відзначається щорічно з 1973 року. Його придумали два брати-американці 

(Майкл і Браєн Маккомаки)  у розпал холодної війни, на знак протесту проти посилення міжнародної 

напруженості.  

«Потрібен простий, але ефективний вчинок», - вирішили брати і відправили листи з вітаннями у всі 

кінці світу. Вони нікому не нав’язували своїх ідей боротьби за мир в усьому світі. Вони лише просили 

адресата привітати ще кого-небудь, ще хоч би чоловік десять... Ця ідея була підтримана і керівниками 

держав, і простими людьми. З тих пір щороку 21 листопада відзначається Всесвітній день привітань, 

радісних емоцій та гарного настрою. 
 
 
 
 

Якщо ти хочеш долучитися до проведення 

Новорічних ранків та вечорів, в тебе є цікаві 

ідеї, пропозиції, звертайся! Заяви про себе! 

Зроби святкування Нового року у школі веселим, 

неординарним, сповненим оптимізму. Ми 

чекаємо на тебе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


