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Хелловін став традиційним святом в Америці, хоча його
історія почалася на території сучасних Великої Британії та
Північної Ірландії. Символом Хелловіна є гарбуз, або поіншому Світильник Джека, якийстановить собою вирізаний у
вигляді голови гарбуз із підсвічуванням і має страхітливий
вигляд. Також широко поширена традиція випрошування
солодощів, коли переодягнені діти в костюмах ходять від хати
до хати, стукають і разом кричать: "Treat or trick" (часто
перекладається як "гаманець або життя"чи "частування або
смерть"). Дорослі з не меншим задоволенням, ніж діти,
переодягаються у костюми чортів, привидів, скелетів, відьом і
демонів. Святкується він у ніч напередодні Дня всіх святих—з
31 жовтня на 1 листопада
01.11.2016 учні 5 А класу відсвяткували свято року–Хелловін.

Анонс випуску:
ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР ДО ШКОЛИ МАЙБУТНІХ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ!!!
ЗАПРОШУЄМО ДО НАС!
Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої,
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перешкоди долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити і рахувати,
Читати й писати, співати пісень.
Тож давай свою руку, я тобі обіцяю,
Станем друзями всі ми на довгі роки!

Соціальне опитування
Тиждень толерантності
День української писемності і мови
Відкриті уроки з футболу
Тиждень ввічливості і доброти
Тиждень дружби
Спорт для всіх
Літературна кав'ярня
День Збройних Сил України
День Святого Миколая
Відкриття районної ялинки
Новорічні свята
Вітаємо!
Випуск № 2
КЗ «ХЗОШ № 92»

01.11.2016 ТА 03.11.2016 ЛІДЕРАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ БУЛО
ПРОВЕДЕНО СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ НА ТЕМУ:
"СКІЛЬКИ ЧАСУ ВИ ПРОВОДИТЕ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ?" ТА "ЯКИЙ ВАШ
УЛЮБЕНИЙ КОЛІР?".
Проаналізувавши відповіді учнів, було виявлено, що соціальна мережа "Вконтакті" є
найпоширенішою серед учнів нашої школи, але проводять вони в соціальних мережах
1 - 2 години. Найулюбленішим кольором у дітей є СИНІЙ.
Колеснік Єлизавета

З 7 по 11 листопада в школі проходив
Тиждень толерантності.
Толерантність - повага, сприйняття та
розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, форм самовираження та
самовиявлення людської особистості.
Формуванню толерантності сприяють знання,
відкритість, спілкування та свобода думки,
совісті й переконань.
У рамках Тижня толерантності учні 6А
класу підготували презентацію. Учні
9А
класу—Шушпан Андрій та Харасік Дмитро
створили—тематичні колажі. Було

проведено учнівським самоврядуванням
конкурс малюнків «Я—толерантна людина»
та конкурс «Міс толерантність» серед
учениць 7—9 класів.
Вітаємо з перемогою ученицю 9А класу
Гунько Віолетту, яка отримала звання
«Міс толерантність»! 9 листопада в рамках
Тижня толерантності серед учнів 5 - 9
класів було проведено круглий стіл "Народи
світу". Під час усього заходу діти за
допомогою презентацій, музичних номерів,
костюмів знайомили один одного з
народами та країнами світу.
Крук Дарина
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“НАЙБІЛЬШЕ І НАЙДОРОЖЧЕ ДОБРО В КОЖНОГО НАРОДУ – ЦЕ ЙОГО МОВА, ОТА
ЖИВА СХОВАНКА ЛЮДСЬКОГО ДУХУ, ЙОГО БАГАТА СКАРБНИЦЯ, В ЯКУ НАРОД
СКЛАДАЄ І СВОЄ ДАВНЄ ЖИТТЯ, І СВОЇ СПОДІВАНКИ, РОЗУМ, ДОСВІД,
ПОЧУВАННЯ.”
ПАНАС МИРНИЙ

День української писемності та мови
відзначають 9 листопада. Це свято
було встановлено Наказом Президента
України в 1997 році і відзначається
щороку на честь українського Нестора
Літописця – послідовника творців
слов’янської писемності Кирила та
Мефодія. Дослідники вважають, що
саме з преподобного Літописця
Нестора і починається писемна
українська мова.
Мова – найбільший скарб будь-якого
народу. Тисячоліттями, віками,
роками плекала її земля предків,
передавала з покоління в покоління,
вкладаючи дедалі більше народну
душу і водночас формуючи її. Досвід
людства упродовж тисячоліть

15 листопада 2016 року на базі Харківської
гімназії № 152 відбувся фестиваль "Відкриті
уроки футболу". Цей проект призначений
для підтримки вимушено переселених дітей
з конфліктних територій України.
На святі були присутні почесні гості, які
подарували пам'ятні подарунки: набори
книг, м'ячі, рюкзак з інвентарем. Учні нашої
школи активно прийняли участь у цьому
заході і були нагороджені почесними
призами.
Андреєв Єгор

переконливо доводить, що занепад
мови – це зникнення нації. Якщо ж
мова стає необхідною і вживається,
насамперед, національною елітою –
сильною і високорозвиненою стає
нація і держава. У рамках Дня
української писемності учні школи
взяли участь у конкурсі знавців
української мови "Філолог-ерудит"
Переверзєва Тетяна
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З 14 - 18 листопада в нашій
школі було проведено Тиждень
ввічливості і доброти.
Ввічливість — це вміння
поводитися так, щоб іншим було
приємно, затишно з тобою.
Доброта — це чутливе, дружнє
ставлення до людей; привітність,
ласка, прихильність.

Учні 5А та 6А класів для
молодших
школярів,
організували і показали чудову
пізнавальну подорож до країни
ввічливості і доброти.
Ткаченко Софія

З 21—25 листопада в нашій школі з метою налагодження сприятливих міжособистісних
стосунків у класних колективах, сприяння формуванню навичок доброзичливого
ставлення до оточуючих, відкритому безконфліктному спілкуванню дітей один з одним
було проведено Тиждень дружби.
21.11.2016 - було проведено загальношкільну лінійку з презентацією від учнів 9А
класу "Що таке дружба?"
22.11.2016 - вистава для учнів 1 - 4 класів "Маша і шкідливості"
23.11.2016 - 25.11. 2016 - перегляд мультфільмів про дружбу.
Самсонідзе Софія
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Завдяки новому спортивному залу, що був
ві д р е м о нто ван ий за с п р и я н ня м
Т.А. Цибульник, ініціатора капітального
ремонту, 25 листопада
відбулися
спортивні змагання для учнів
5 - 8
класів "Спортивний клас".
Кожна команда мала свою групу
підтримки, яка підбадьорювала їх, на
кожному етапі змагань, тож атмосфера
заходу була незабутньою. Змагання
дозволили дітям проявити командну
активність, як у спортивних змаганнях
так і в інтелектуальних Олімпійських
вікторинах. Захід проходив у чотири
етапи: велика комбінована естафета,
змагання на влучність, конкурс капітанів

та спортивна вікторина. Атмосфера
змагання та дружньої підтримки панувала
під час усього заходу, та все ж таки
найкращими у цих змаганнях впоралася
команда «Переможці»!
Організатор - «Харківський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх» за підтримки Управління з питань
молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації
За підсумками проведеного заходу, діти були
нагороджені дипломами, кубками та
медалями.

28. 11. 2016 в ш кол і бул о
проведено літературний вечір
поезії серед учнів 5 - 9 класів.
Учні із захопленням читали свої
вірші та твори улюблених
авторів, зігріті ароматом гарячого
чаю та смачних солодощів.
Галецька Анастасія Артурівна
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Кожна держава має своє військо. У кожного з них є свої символи, які висвітлені у присязі. У воїнів
Збройних Сил України теж є святі слова, які переконливо визначають роль і призначення
національного війська – служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з
особливою увагою дивиться на своїх захисників. Діти народу, українські воїни, разом з Україною
витупають надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. Для них служіння народу –
найвища честь, покликання, обов’язок. Свято Збройних сил України – це данина пам’яті тисячам
воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України. У день свята з відчуттям
глибокої шани і вдячності щиро вітаємо військових. Нехай спокійно відчувають себе під надійним
захистом ваші сім’ї, весь український народ.
З нагоди Дня Збройних Сил України в школі були проведені уроки мужності, військово-спортивне
свято "Ну-мо, хлопці!
Гунько Віолетта

День святого Миколая - це
найсвітліше і радісне свято.
В Україні, за традицією, в цей
день батьки вночі кладуть дітям
подарунки під подушки, для того,
щоб діти вірили у диво Святого
Миколая і вчилися милосердю.
19 грудня 2016 рокув школі було проведено свято "До нас
завітав Святий Миколай", яке підготували для молодших
школярів учні 6-7 класів. Після закінчення свята діти
отримали не тільки гарний настрій, а й смачні ласощі.
Яковченко Марія
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ВІТАЄМО!
УЧНЯ 2 А КЛАСУ
ОДИНЦЯ АРТЕМА З
ПЕРЕМОГОЮ У
КОНКУРСІ
"НОВОРІЧНА

20 грудня відбулось традиційне районне свято відкриття новорічної
ялинки у районному парку. У заході взяли участь більш ніж 4 тисячі
дітей. Учні нашої школи стали активними учасниками свята.
Діти, їх батьки, вихователі та мешканці Новобаварського району, що
відвідали свято, стали учасниками театральних вистав, конкурсів і
передноворічної дискотеки. Актори в костюмах скоморохів, ведмедів,
зайців, Баби Яги, снігових баб і, звичайно, Діда Мороза та Снігуроньки
розважали гостей.
Усіх здивував яскравий образ вогняного півня, який є символом 2017
року.
Відкривали головну ялинку Новобаварского району голова адміністрації
Т.А. Цибульник та депутат Харківської обласної ради О.Ю. Ткаченко.
Вони звернулися до присутніх з теплими вітальними словами. Олександр
Юрійович нагородив призами 12 дітей - переможців конкурсу на кращу
саморобну ялинкову прикрасу. Це і футбольні м'ячі, і флешки, а також
ігрові набори та солодощі.
Тимофієва Катерина Андріївна

22 грудня 2016 року 97 учнів 1-4 класів традиційно
отримали новорічні солодкі подарунки від
Харківського міського голови Г.А. Кернеса. Діти та
батьки щиро вдячні за такий новорічний сюрприз!
24 грудня діти Новобаварського району завітали в
ТЮГу на виставу «Златовласка» під патронатом
депутата Харківської обласної ради О.Ю. Ткаченко
На початку вистави учні змогли загадати свої
бажання Діду Морозу та Снігуроньці, а також
запалити з ними святкові вогні на новорічній ялинці.
26 грудня 2016 року під патронатом Харківського
міського голови Г.А. Кернеса у Харківському
національному академічному театрі опери та балету
імені М.В. Лисенка відбулася новорічна вистава
«Чарівний замок». Діти отримали велике
задоволення від перегляду та неочікуваного
сюрпризу - розмальовок "Подорож по Харкову".
27- 28 грудня 2016 року учні нашої школи відвідали
новорічну виставу у Харківському цирку. Щиро
дякуємо депутату Харківської обласної ради
О.Ю. Ткаченко за новорічне диво.
Провоторова Анастасія Сергіївна
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Ученицю 4А класу, Кармазіну Марію,
з призовим місцем у турнірі юних
шахістів NEW BAVARIYA AUTUMN
2016.

Учня 9А класу, Харасика Дмитра, який посів
ІІ місце у І етапі конкурсу-захисту робіт МАН
Керівник: Тимофієва Катерина Андріївна,
вчитель музичного мистецтва.

З найкращими побажаннями прес—центр «ARTSCHOOL»!
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