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У тяжкій та тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження
власної державності наш народ переживав як гіркі, так і радісні події.
Одна з таких сторінок нашого минулого - боротьба за Соборність своїх
земель. Споконвічна мрія всіх українців - об’єднати розрізнені частини
України в межах однієї держави. Так день 22 січня 1919 року ввійшов до
національного календаря як велике державне свято – День Соборності
України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія,
про яку мріяли покоління українських патріотів: на волелюбному зібранні
було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки. Починаючи з 1999 року, це
свято офіційно відзначається в нашій країні. Саме цій знаменній події
присвячені виховні заходи у нашій школі. Було проведено ряд заходів:
загальношкільна лінійка, тематичні виховні години, бесіди, перегляд
відеороліків "Моя країна - Україна!
Крук Дарина
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Цю статтю присвячено негативному впливу
соціальних мереж на школярів. Ось дивіться:
замість того, щоб прочитати розумну книжку,
школярі «вбивають» свій час у соціальних
мережах ВКонтакте, Одноклассниках тощо.
Замість того, щоб вчитися, вони, навіть на
уроках, заходять у соцмережі за допомогою
мобільних телефонів! Дуже багато дітей
сьогодні зареєстровані в тому ж Вконтакте.
Фахівці з безпеки в багатьох країнах закликають
розробників соцмереж дуже серйозно слідкувати
за інформаційною безпекою. І не дарма.
Згадайте хоча б викрадення сина гендиректора
«Лабораторії Касперського». Його викрали з
метою отримання викупу. До чого тут соціальні
мережі? Все просто: бандити дізналися всю
потрібну інформацію з його сторінки Вконтакте.

А саме: де він вчиться, де відпочиває, живе
тощо. А далі , як говориться, вже справа техніки.
Вистежили, під’їхали, заштовхали в машину і
відвезли. Ми вже не будемо говорити в цій
статті про такі заїжджені теми як здоров’я
людини.
Тому, друзі, давайте розставляти пріоритети.
Соцмережі — це добре. Можна поспілкуватися
зі старими знайомими, послухати музику і
подивитися відеоролики. Але чи не присвячуйте
ви їм більшу частину свого дорогоцінного часу.
Адже набагато корисніше і цікавіше спілкування
в живу. Поговоріть із своїми друзями та
близькими наодинці, прочитайте цікаву книгу,
прогуляйтеся, займіться спортом. А соцмережі
за цей час нікуди від Вас не втечуть.
Провоторова Анастасія Сергіївна
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У нашій країні кожен, хто прийшов вчитися в школу, користується певними
правами і одночасно повинен виконувати низку обов'язків. 16 січня в нашій
школі стартував тиждень "Права і обов'язки". У рамках цього тижня
вчителем історії та правознавства Куценко Любов’ю Миколаївною
організовано і проведено загальношкільну лінійку "Ми знаємо права
дитини", а також ряд заходів, присвячених правовій культурі учнів.
Колеснік Єлизавета

20 січня 2017 року в гості до учнів нашої
школи в рамках реалізації спільного Проекту
Товариства Червоного Хреста та Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЄФ) "Створення умов для
розвитку
соціальної
активності
та
усвідомлення важливості принципів рівності
у молодіжному середовищі» з цікавою та
змістовною
лекцією
"Моя
майбутня
професія" завітали волонтери Червоного
Хреста.
Ткаченко Софія

Випуск № 3
КЗ «ХЗОШ № 92»

22 січня учениці нашої школи пройшли
майстер-клас "SHOUD'E", за результатами
якого
отримали
дипломи.
Дівчата
познайомилися з історією виникнення
шоколаду,
занурились
у
процес
виготовлення цукерок, об'ємних фігурок
та оздоблювання створених шедеврів. Під
час чаювання із задоволенням дегустували
солодкі витвори мистецтва. Пропонуємо
читачам нашої газети відвідати цей
прекрасний заклад!
Канарьова Олександра Миколаївна

23 січня 2017
року, напередодні
Дня святої Тетяни
– покровительки
всіх студентів, на
базі КЗ «Україна» для учнів 9-11
класів
відбувся
концерт
«Студенты будущего». Перед
учнями
виступив
депутат
Харківської
обласної
ради

Олександр Ткаченко, завдяки
якому 1800 учнів старших
класів району мали змогу
відвідати цей чудовий захід.
Школярі
познайомилися
з
творчими
колективами
та
досягненнями студентів вищих
навчальних закладів.
Гопцій Денис
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7 лютого 2017 року у світі буде
відзначатися День безпечного Інтернету,
який пройде під гаслом «Будь зміною:
об’єднаймося для кращого Інтернету».
День
безпечного
Інтернету
відзначається другого дня другого тижня
другого місяця щорічно. Тисячі людей в
усьому світі об’єднуються та беруть
участь у різних заходах заради
просування
ідеї
відповідального
використання онлайн-технологій та
мобільних приладів, особливо дітьми та
молоддю.
Ідея онлайн-безпеки еволюціонувала в
останні роки, змінюючи фокус - від
створення «безпечного» Інтернету до
створення «кращого» Інтернету.
День безпечного Інтернету (Safe Internet
Day) організовано мережами In safe та
INHOPE за підтримки Європейської

комісії.
У навчальних закладах України цей
день
проходить
за
підтримки
Міністерства освіти і науки та ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти». З
нагоди Дня безпечного Інтернету учні
молодших класів на уроках інформатики
переглянули тематичний мультфільм та
відвідали веб-сторінки, присвячені даній
темі. А учні старших класів створили
презентації та колажі на тему безпечного
Інтернету.
Ткаченко Софія

Школи лише 5 міст України (Києва, Харкова,
Львова, Одеси, Івано-Франківська) разом із
співробітниками
патрульної
поліції
стали
першопрохідцями у запровадженні програми
«Школа і поліція», яка буде вчити, як запобігати
правопорушенням серед дітей, формувати безпечне
навчальне середовище, безпечну поведінку у
повсякденному житті, зокрема й на дорозі.
«Шкільні офіцери», за кожним із яких закріплено
до 5 шкіл, завітали до учнів нашого навчального
закладу. 13 лютого інспектори патрульної служби
Національної поліції провели для учнів 7 - 8 класів
лекцію "Про безпечну поведінку у повсякденному
житті та на дорозі»
Хворов Ярослав
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14 лютого світ відзначає День Святого
Валентина
—
покровителя
всіх
закоханих. Це найромантичніше свято,
коли всі освідчуються один одному,
дарують
зворушливі
подарунки
й
валентинки своїм коханим. Уже більше 18
століть існує свято всіх закоханих.
Cьогoдні День Cвятoгo Валентина cтав
найулюбленішим святом у багатьох
наpoдів. Не виключенням і учні нашої
школи, які зібралися відзначити це свято.
Учні 6-А класу організували та провели
загальношкільну лінійку, присвячену
історії виникнення цього дня. День
Святого Валентина – це привід, щоб
сказати про любов близькій людині й
зробити подарунок за те, що Ви разом. За
традицією в школі працювала пошта

кохання. Подарунками до свята, які
сприяли чудовому настрою дітей та
вчителів, стали душевні вітання та
валентинки. Але найголовніше – любов і
вірність. Це найцінніший дарунок, який
можна зробити коханій людині.
Тимофієва Катерина Андріївна

У народній уяві Стрітення – це
свято зустрічі Зими з Літом. Зима
колись вважалася старою бабою в
полатаному кожушку, ношених
шкарбанах та дірявій хустині,
поточеній мишами. А Літо —
гарною, рум’яною дівчиною. 15
лютого
вихователем
групи
продовженого дня
Резнічек
Оленою
Вікторівною
було
проведено виховний захід "Свято
Стрітення" для учнів 1 - 4 класів.
Амрахова Шейла
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17 лютого 2017 відповідно до Указу Президента України "Про
оголошення 2017 року Роком Японії в Україні" від 11.01.2017
№ 1/2017 в нашій школі було проведено відкриття Року Японії в
Україні. Учні 2 - 9 класів переглянули презентацію "Знайомство з
Японією", а також здійснили віртуальну подорож до Токіо .
Яковченко Марія

17 лютого в рамках реалізації спільного Проекту
Товариства Червоного Хреста та Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЄФ) до нашої школи з
метою
проведення змагань із настільного
тенісу, завітали волонтери Червоного Хреста.
Настільний теніс (пінг-понг)— один із
найпопулярніших видів спорту у світі. Гра
полягає в перекиданні м'яча ракетками так, щоб
він ударявся певним чином об ігровий стіл на
боці суперника.
Участь у змаганнях взяли учні 7-9 класів.
Вітаємо переможців: Токарев Владислав - учень
7А класу, Андреєв Єгор - учень 8А класу,
Гунько Віолетта - учениця 9А класу .
Колеснік Єлизавета
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Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною
конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Датою щорічного свята
вибрано 21 лютого. Це Всесвітнє свято було засноване з метою сприяння
багатому культурному та мовному різноманіттю. Відповідно до цього, в
нашій школі було проведено "диктант єдності" українською мовою.
Петренко Оксана Володимирівна

З 13.02.2017 по 20.02.2017 року в нашій школі було
проведено благодійну акцію "Назустріч мрії".Всі зібрані
кошти перераховані до Міжнародного Благодійного Фонду
«Сильні духом» та підуть на лікування і реабілітацію
онкохворих діток. Висловлюємо щиру подяку батькам та
учням із добрими, відкритими серцями за активну участь у
благодійній акції «Назустріч Мрії».
Андреєв Єгор

Одним із найцікавіших звичаїв наших предків
є закликання весни. Весна приходить з
теплом, з першими квітами, піснями котів, а
також з пишно відсвяткованою Масляною!
Наша школа і цього року весело і цікаво
провела зиму і зустріла весну. Було проведено
майстер – клас «Лялька – мотанка Домашня
Масляна». Діти взяли активну участь у
виготовленні
домашніх
оберегів.
Продовжився
тиждень
святом
«Зиму
проводжаємо,
весну
зустрічаємо».
Різноманітні конкурси не залишили нікого
байдужим. Скоморохи запрошували учнів
взяти участь у спортивних змаганнях,
поспівати пісень, водити хороводи, грати в
ігри - загалом - розважатися та заряджатися
гарним настроєм! Разом із учасниками
вокально
танцювального
ансамблю
«Перлини Лідного» учні вітали весну
замріяним танком. Удався на славу ярмарок
кулінарних виробів: запашні млинці і кекси,
пиріжки і рулети, сирні запіканки і багато
чого іншого.
26 лютого у Новобаварському районі
відзначали свято Масляну! Учні, вчителі та
батьки нашої школи прийняли активну участь

у цьому святі, поласували млинцями,
польовою кашею, подивилися чудовий
концерт, взяли участь у розіграші лотереї та
спалюванні опудала Масляної.
26 лютого на площі Свободи відбулося свято
Масляної. У цьому році тема свята - «Парад
планет» - «Весна у космосі». На площі
встановили концертну площадку, працював
ярмарок. У кожного району міста була своя
театралізована зона колонна, яка була
присвячена одній із планет Сонячної системи.
Новобаварський район представив планету
Сатурн. Також усі райони пройшли в
святковій ході. Учасники заходу були
одягнені у різні яскраві тематичні костюми..
Святкову ходу нашого району очолила
адміністрація
Новобаварського
району,
депутати та приватні підприємці, що
піклуються про наш район. Під час ходи
учасники взяли участь у танцювальних
флешмобах. Наприкінці свята учасники
театралізованого дійства та гості взяли участь
у спалюванні опудала Масляної та змогли
подивитися фейєрверки.
Провоторова Анастасія Сергіївна
Випуск № 3
КЗ «ХЗОШ № 92»

Андреєва Єгора, учня 8-А класу, який
посів

ІІІ

місце

на

ІІ

етапі

Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології.
Творчий колектив «Перлини Лідного»,
який посів ІІІ місце у ІІ обласному
святі—фестивалі «Щедрий вечір»

Набойченко Надію, ученицю 2А класу,
яка посіла І місце у Всеукраїнських
змаганнях зі спортивних бальних танців
та
стала
дипломантом
у
ІІІ
Міжнародному
фестивалі—конкурсі
мистецтв в номінації “Інструментальне
мистецтво: фортепіано»

Єрмоленко Олексія, учня 6А класу,
який посів ІІІ місце у відкритому
кубку м. Харкова з лижних гонок.

З найкращими побажаннями прес—центр «ART-SCHOOL»!
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