
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

людей, а учні Є людьми!  
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Збігає листопад. Прощається з нами чарівна 

осінь. Попереду зима. Але нам так не хочеться 

розлучатися з прекрасними осінніми днями. 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 листопад у нашій школі буде для 

усіх вас плідним, цікавим і романтичним, багатим 

на хороші слова, дружні посмішки і високі бали. 

Успіхів вам!! 

Головний редактор газети “СМС-ка” 

Ковальчук Лiза 
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 Все починалося холодного 21 листопада 2013 року. Влада офіційно 

припинила роботу в напрямку євроінтеграції. В Києві, на майдані 

Незалежності, стихійно почали збиратися люди – спершу в основному 

студенти. На початку їх було зовсім мало, але поступово їхня кількість 

більшала, зібрання почало переростати в повноцінну політичну 

маніфестацію. Так розпочалася Революція Гідності. Революція, яка 

триває і сьогодні в протистоянні думок та позицій українців. Нажаль, 

Україна заплатила надзвичайно високу ціну за те, щоб «Гідність» була 

першою із чеснот кандидата на будь-яку посаду в Україні. 

Вперше слово «Євромайдан» з'явилося 21 листопада у соціальній 

мережі. Саме 21 листопада, одразу після того, як уряд Азарова-

Януковича  оприлюднив рішення щодо призупинення процесу 

підготовки до підписання угоди про асоціацію України з ЄС, в 

соціальних мережах почали поширюватися заклики до людей вийти на 

акції протесту. Зокрема відомий журналіст Мустафа Найєм близько 20.00 

розмістив у Facebook повідомлення із закликом вийти на мітинг у Києві. Того ж вечора на майдан 

Незалежності прийшло  близько двох тисяч осіб. Серед них журналісти, громадські активісти, 

студенти...  Саме тоді, у перший день протесту, народилося гасло «Україна – це Європа!».  Пізніше 

підійшли опозиційні політичні лідери, яких, до речі, люди зустріли доволі прохолодно. Загальна нелюбов і 

недовіра до політиків проектувалася і на опозиціонерів, які, на думку українців, зробили недостатньо, аби 

влада дозволяла собі, зокрема, і такі різкі зовнішньополітичні розвороти. 

Минуло рік із того моменту, як загинули герої, котрих народила революція на Майдані. Рівно рік тому 

на вулиці великих міст вийшла молодь, протестуючи проти рішення уряду. Чим була ця революція для 

кожного з нас? Для когось просто прогулянкою, для когось боротьбою, а для когось війною. Але в першу 

чергу Майдан став випробуванням на 

цінність  особистості людини, виміром 

людяності та гідності. Революція Гідності 

не лишила байдужим жодного свідомого 

українця. Когось змусила за півроку 

постаршати, комусь за одну ніч побілила 

скроні, інші ж пригадали юні літа і 

Помаранчеву Революцію. На невеличкій 

площі у серці Києва сконцентрувалася 

душа великого українського народу, 

нескореного непереможного. Цими днями 

уся країна згадує про ті натхненні і трагічні 

дні, волонтерів, Небесну Сотню, 

«легітимну» владу і, звісно, про справжніх 

живих героїв, що, долаючи біль і страх, 

боролися, загоювали рани і знову 

поверталися до палаючих барикад… То ж будьмо гідними нашої свободи!  

Слава Україні! 

Героям Слава!                                                                                                                        учениця 9 класу  

                                                                                                                                                         Билим Ліна  
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Що таке толерантність? 
«Людина, яка робить інших щасливими, не може бути нещасною» (Гельвецій, французький філософ XVIII ст.)  

«Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш звання Людини» (Сааді, перський поет 18 ст.) 

  

П А М ' Я Т А Й !  
Виражати згоду тобі допоможуть такі фрази: 

Це не викликає заперечень (сумніву)...  

 Я готовий з цим погодитися...  

Мені близькі ці думки...  

Я  поділяю   (підтримую)   точку   зору   (думку)... 

Я теж хотів це (про це) сказати...  

 Моя точка зору  (моя думка,  моя позиція) 

повністю збігається... 

 Ніхто і не заперечує...  

 

Ти не образиш, іншого, якщо вираження своєї 

незгоди почнеш, зі слів: 

Мені так не здається... 

Я думаю по-іншому (навпаки)... 

Я дотримуюсь іншої думки...  

У мене інша (протилежна) точка зору...  

Я дозволю собі не погодитися з вами...  

На жаль, не можу погодитися з вами...  

Мені хотілося б висловити свою незгоду.  

Для толерантного спілкування важливо вміти 

висловлювати свою  точку  зору, не ображаючи  інших,  тобто 

без  оцінок,  невдоволення,  образ. 

Поняття толерантності вперше почали вживати у 

XVIII столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» 

видатний французький письменник і філософ Вольтер 

писав: «Безумством є переконання, що всі люди мають 

однаково думати про певні предмети». 

У наш час толерантність розуміють як повагу і 

визнання рівності, відмову від домінування та примусу, 

визнання права інших на власні думки та погляди. 

Отже, толерантність перш за все має на меті прийняття 

інших такими, якими вони є, і взаємодію з ними на 

основі згоди. 

 Отже, толерантна особистість – це людина, 

яка добре знає і правильно оцінює себе та визнає 

особистісну цінність інших. Її добре ставлення 

до себе співіснує з позитивним і 

доброзичливим ставленням до інших. 

Притча про людину 
Одна людина вирішила змінити світ, а світ такий 

великий, а людина така маленька. Тоді вона вирішила 

змінити своє місто, але місто таке велике, а людина така 

маленька. Тоді вона вирішила змінити свою сім'ю, але 

сім'я у неї була така велика, дітей тільки з десяток. Тоді 

людина вирішує змінити те єдине, що може змінити, 

будучи такою маленькою. Як ви думаєте, що? Саму себе. 

Тільки змінивши саму себе, людина зможе змінити світ. 

Толерантну людину характеризує доброта, 

повага, вміння співчувати і розуміти іншого, поважати 

думки та інтереси іншої людини, здатність без агресії 

сприймати думки,  форми поведінки, самовираження та 

спосіб життя іншої людини. 

Дотримуйся правил толерантного спілкування -  і 

тоді ти пройдеш  шлях до успіху. 

Поважай думки і вчинки співрозмовника. 

— Прагни завжди бути ввічливим.   

— Намагайся зрозуміти те, про що говорять 

інші. 

— Обстоюй свою думку тактовно, без бру-

тальних слів. 

— Шукай кращі аргументи. 

— Будь справедливим, готовим визнати пра-

воту іншої. 

— Прагни враховувати інтереси інших. 

— Не принижуй співрозмовника. 

— Будь уважний до співрозмовника. 

— Умій слухати і чути співрозмовника, не 

перебивай його. 

                                                                                                                 Психолог Довга Юлiя Iванiвна
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Наші новини
День Коваля 

14 листопада у центрі нашого селища, на площі 

біля районного Будинку культури, відбулися заходи з 

нагоди Дня Коваля. 

Цього дня, на славній землі Рокитнянській, ковалі з 

різних куточків України зустрілися під девізом "Куємо 

перемогу разом".  

        Також на площі майстрині в’язали светри, желети 

і носки. Всі бажаючі мали змогу принести теплі речі, які так необхідні сьогодні в зоні проведення 

антитерористичної операції. Окрім того, учні Рокитнянської ЗОШ І-ІІ ст. №4 разом з учнями інших 

шкіл власноруч плели маскувальну сітку. 

         У рамках заходу відбулася виставка учнівських робіт: "Діти Рокитнянщини – воїнам АТО". 

Також бійцям були передані листи та малюнки наших учнів. 

На знак подяки за постійну підтримку бійці, які знаходяться в зоні проведення 

антитерористичної операції, зробили дітям унікальний подарунок. Вони передали з місця боїв 

Прапор України зі своїми пам'ятними підписами. 

День Народження Тамари Миколаївни 

21 листопада святкувала своє День Народження Тамара Миколаївна. Волонтери привітали 

жіночку та подарували їй спільне фото. Учнівське самоврядування і волонтерська організація 

бажають Тамарі Миколаївні здоров’я, благополуччя та ще довгих років життя.

учениця 9 класу 

                                      Паламарчук Таня 


