Гільдія
Учнів
Інформаційний вісник для шкільної родини

Цих
навичок
виявилося
достатньо для того, щоб увійти до
п’ятірки лідерів і зайняти почесне 5
місце – з чим їх і вітаємо!

1

Конкурс «Захисник Вітчизни 2015»
3 грудня у спортивній залі колегіуму
№ 98 відбулися районні змагання команд
юних захисників Вітчизни. Школу №1
достойно представляли найстарші учні –
одинадцятикласники.

Через навантаження у навчанні,
команда не мала змоги регулярно і
довготривало тренуватись. Крім того,
заняття з допризивної підготовки для учнів
нашої школи були призначені на кінець
грудня, тоді як більшість шкіл Жовтневого
району вже пройшли ази військової науки
у воєнкоматі. Однак, учасники команди
школи № 1 не впадали у відчай і були
налаштовані на серйозну боротьбу. За
декілька днів, дякуючи допомозі Анатолія
Миколайовича
Шеремета
і
Андрія
Олександровича Кобзева, хлопці та дівчата
відточили стройовий крок, навчились
збирати і розбирати автомат, стріляти у
мішень, забинтовувати поранених…

Майстер-клас від Червоного
Хреста
«Ніколи не знаєш, що трапиться
з тобою у майбутньому. Тому варто
бути
готовим
до
всіх
непередбачуваних ситуацій»,
–
неодноразово
повторювала
на
своєму майстер-класі медсестра
Червоного Хреста, Тетяна Іванівна

Уточкіна. На цьому занятті учні 9-А класу
вели себе надзвичайно спокійно – певно,
усвідомили всю серйозність і вагомість
слів цієї тендітної жінки. Діти не тільки
були уважними, але і допомагали
працівнику
Червоного
Хреста
демонструвати різноманітні маніпуляції з
травмованими: накладали шину, зупиняли
кровотечу,
забинтовували
рану…
Старшокласники впевнені, що ці 45
хвилин не були даремними, адже отримані
навички рано чи пізно можуть стати у
нагоді.

Тиждень права
Час з 7 по 11 грудня для всіх
шкіл нашого району був оголошений
«Тижнем права». «І що це означає?»
– запитаєте ви. Це означає, що
впродовж 5 днів у стінах школи № 1
та
поза
нею
проводилися
різноманітні
правові
заходи,
спрямовані на те, щоб діти
усвідомили необхідність власної
правової
освіти
та
побачили
можливості
її
практичного
застосування.
Викладачі історії та права
–
Зоя
Володимирівна
Мережко, Тетяна Григорівна
Казаченко,
шкільний
бібліотекар
–
Світлана
Леонідівна
Назарова
та
соціальний педагог – Елла
Олександрівна Зайцева у
співпраці
з
класними
керівниками
спрямували
максимум
зусиль
на
організацію
різноманітних
зустрічей,
круглих
столів,
обговорень,
презентацій
присвячених правовій тематиці.
Для більшої зацікавленості у
старші класи був запрошений
спеціальний гість – талановитий
юрист Юрій Крамаренко, який
дав учням вичерпну інформацію
про права та обов’язки підлітків.
Особливі враження учні
отримали
від
позашкільних
заходів, про які варто розповісти
детальніше.

Каріна Савіна. Наостанок учням
запропонували створити «сонце
людського щастя». Кожен отримав у
руки паперовий промінчик, де
повинен був написати свою думку
про те, у чому полягає щастя для
людини.
Різноманіття
поглядів
об’єднало жовте коло сонця, яке є
спільним для кожного з нас.

У Запорізькій універсальній бібліотеці
ім. О.М.Горького відбувся круглий стіл під
назвою «Права людини у суспільстві». На
перший погляд – нічого яскравого і нового
у цій назві немає. Однак, працівникам
бібліотеки вдалося неабияк зацікавити
школярів. Організатори круглого столу
підіймали несподівані, суперечливі і дуже
практичні запитання. Відбулися грандіозні
дискусії з приводу смертної кари, абортів,
евтаназії, громадянського шлюбу… Діти
вирішували, чи варто давати особливі
пільги переселенцям з зони АТО, скільки
років потрібно навчатися у школі, чи
повинна освіта бути безкоштовною, чи
можна
абортувати
дітей-інвалідів…
Особливо активним учасника обговорення
дали можливість виголосити промову з
трибуни. Потім широкий загал обирав
найвправніших ораторів, яким присвоїли
звання президента і мера. До речі, титул
президента отримала учениця 11-А класу –

Класичний приватний університет
залучив наших школярів у марафон
написання
листів з метою
захисту прав
людини.
Спочатку
учням
розповіли про
складні долі
«в’язнів
совісті».

Привели окремий приклад відомого у
ісламських країнах журналіста, що, через
публікацію правдивої інформації, вже
довгий час знаходиться у в’язниці. Потім
школярів попросили написати йому листпідбадьорення. На думку організаторів
свята, захист прав людини не повинен

обмежуватись
особистістю.

лише
моєю
Ми
повинні
допомагати
тим,
хто
потерпає від
свавілля
людей, що
мають владу
і гроші.

У Запорізькому національному
технічному університеті для учнів 32
запорізьких шкіл організували квест
під назвою «Я – громадянин» .
Всім учасникам заходу після
запального
танцювального
флешмобу
довелося
добряче
побігати по корпусах і аудиторіях
навчального закладу. Команда нашої
школи отримала карту станцій, на

яких її очікували різноманітні
завдання.
Наприклад,
дітям
доводилося заповнювати бланки для
реєстрації шлюбу, відвідувати сайт
кабінету
Міністрів
України,

досліджувати тонкощі медичної правової
бази та багато іншого. Хоча першої
нагороди вибороти не вдалося, однак
враження від веселого та цікавого квесту
залишаться надовго. На додачу, під час
перебігів з одного корпусу університету до
іншого наші старшокласники відчули себе
трішечки студентами, що додало їм
особливого натхнення.

Казковий калейдоскоп
«Ці казки такі веселі, знають їх міста і
села» – цими словами розпочався
«Казковий калейдоскоп» для молодших
школярів, який проходив 13 листопада
2015 року у Центральній дитячій
бібліотеці ім. М. Андросова. Звісно, дітям
було весело і дуже цікаво, адже говорили
про знайомі з дитинства чарівні казкові
історії, які люблять та пам’ятають і
дорослі, і діти. Учні 2 та 4 класу змагалися
у вікторині з цікавими завданнями:
відгадували казкового героя зі слів
ведучих та по зображенню на екрані,
розпізнавали мультфільми через пісні, а
через анімаційні відеоуривки відгадували
казки, з яких вони походять. Не обійшлося
і
без
казкової
географії:
діти
«подорожували»
країнами
відомих
казкарів, згадували історію написання
казкових творів… Особливе враження на
малечу
призвів
читальний
зал.
Виявляється, не тільки комп’ютерні ігри
можуть захоплювати, але і дитячі
періодичні видання. Українські журнали,
газети, комікси з легкістю заволоділи
увагою маленьких читачів. Вони ледве
відірвалися від читання на казкове

караоке,
яке
стало
яскравим
музичним фіналом незабутнього
«Казкового калейдоскопу».

Зимові традиції українського народу
Наші пращури не мали бездротового
інтернету та електронних гаджетів. Своє
дозвілля вони заповнювали святкуваннями
та розвагами, більша частина яких
перепадала на зимовий час.

Наприклад, діти дізналися, що
13 грудня, на день Андрія
Первозданного,
хлопцям
пробачаються
будь-які
бешкетування. А 6 січня потрібно
плести павуків із соломи. Ці
членистоногі, на думку, наших
пращурів є символом доброї звістки
про народження Христа. Ця зустріч
була дуже пізнавальною і корисною!
Можливо варто відродити те, що
давно забули?

Що саме святкували наші діди і
прадіди? Які традиції та обряди
супроводжували святкові дати? Який сенс
наші
пращури
надавали
кожному
зимовому святу? Про все це учням школи
№1 розповідали працівники Запорізької
універсальної бібліотеки ім. О.М.Горького.
Розповідь лекторів торкнулася таких
особливих днів, як свято Миколая та
Андрія, день Різдва і Калити, свято Василя
та Водохрещі.
Голодомор
Трагічні події історії української
нації не хочеться згадувати. Ця
пам’ять приносить біль, заливає
сльозами очі, вириває із грудей
серце… Однак забути чорні сторінки
нашої долі ми не маємо права! Тому
кожного року у нашій школі ми
знову і знову підіймаємо тему
Голодомору. Цього року, у співпраці

з представниками дитячої бібліотеки ім.
М.Андросова,
шкільний
бібліотекар
Світлана Леонідівна Назарова, учитель
малювання Валентина Мар’янівна Манжос
та учитель математики Жанна Аркадіївна
Рабінович розробили особливий урок для
старшокласників.

Під час заняття учням демонстрували
короткий фільм «Білим по чорному»,
присвячений пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 років, проводили обговорення
подій того часу. Задля вшанування пам’яті
жертв геноциду, діти у мовчанні
прослухали музичну композиції Оксани
Білозір «Свіча». Після цього на карту
України школярі наклеїли незабудки. Сама
назва цієї квітки говорить про те, що наша
пам'ять – жива, а біль у серці ніколи не
затихне.

Крім уроку-реквієму у школі був
проведений
конкурс
малюнків
«Пам’ятаємо і шануємо», найкращі з
яких стали експонатами виставки
«Свіча пам’яті» та бібліотечний урок
для учнів 8 і 9 класу – «Хвилини
скорботи».

Різдвяні свята
Всі школярі з нетерпінням очікують
закінчення першого півріччя, і не лише
через зимові канікули, а й через цілу
низьку казкових різдвяних свят, які
надихають дітей щоденно приходити до
школи
і
брати
участь
у
всіх
передноворічних заходах.

Почнемо
нашу
розповідь
з
благодійного загальношкільного ярмарку,
який був проведений напередодні дня
Святого Миколая. Керуючись прикладом
християнського святого, вчителі, учні та
їхні батьки, дякуючи власним кулінарним
та комерційним здібностям, спільними
зусиллями зібрали відчутну суму коштів –
2509 грн. 90 коп. Варто зауважити, що
найбільший виторг приніс столик 3-А
класу. Гроші вирішили пожертвувати на
потреби школи та на користь військових,
що перебувають у зоні АТО.

А тепер — детальніше про сам
ярмарок. Кожен клас запропонував
відвідувачам широкий асортимент
кондитерських
виробів,
виготовлених самотужки в домашніх
умовах.

Як
виявилось,
серед нас
ховаються
справжні
митці
кондитерської майстерності! Чого
тут тільки не було: і розмальовані
імбирні пряники, і дивовижні торти
з цікавими начинками, і витончені
тістечка, які, буквально, танули у
роті, і бабусині пиріжки, і фруктове
желе… Всього і не перелічити!
Деякі учні виставили на продаж
власні поробки. А дехто зі
старшокласників отримав непоганий
виторг за вже непотрібні дитячі
іграшки, які миттєво розкупила
малеча.

Хочеться висловити особливу подяку
батькам наших школярів, які відгукнулися
на заклик до благодійності і погодилися на
найважчу
роботу
–
приготування
смаколиків. З нетерпінням очікуємо
чергового ярмарку, присвяченого дню
Святого Миколая, наступної зими!

А тепер — коротко про святкування
Нового Року та Різдва. Учні старших
класів запросили малюків з молодшої
школи на новорічну виставу, у якій білий
кролик і Аліса допомагали небесним
янголам готувати різдвяні подарунки для
дітей. Тут варто сказати окреме спасибі
колективу 9-А класу. Перед різдвяними
святами
їм
довелося
добряче
попрацювати.

Тільки уявіть собі: акторський
склад дев’ятикласників провів три
новорічні вистави підряд для учнів
молодшої школи.

Під час кожного спектаклю
актори грали не абияк, а на
найвищому рівні! Малеча була у
захваті!

Учні 3-А класу разом з класним
керівником
Іриною
Іванівною
Шиковою та вчителем музики

Валентиною
Мар’янівною
Манжос
влаштували на радість батькам і
одноліткам
дуже
цікаву
новорічну
програму.

У глядачів склалося враження, що на
святі були присутні всі існуючі казкові
персонажі, які взаємодіяли між собою у
піснях і танцях. Важко уявити, скільки
часу і сил знадобилося для організації
такого масштабного святкування!
Перед учнями 5 – 8 класів у
передноворічні дні постало складне
завдання.

Їм потрібно було вигадати і
продемонструвати «Казку на новий лад».
Не знаємо, чия бурхлива уява, учнів чи
класних керівників, спромоглася на такі
шедеври,
але
нововигадані
казки
залишили після себе незабутні враження.

Скільки сміху було!
Скільки
прихованих талановитих акторів
було виявлено!
На такій веселій ноті закінчився
2015 рік нашого шкільного життя.
Сподіваємось, що 2016 стане не
менш веселим та захоплюючим,
адже школа – це не лише навчання,
але
і
ціла
купа
творчості,
позитивних емоцій та яскравих
вражень!
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