
 

 

Книжкові скарби нашої шкільної 
бібліотеки вже багато років обері-
гає дбайлива хранителька Кізяк 
Тетяна Миколаївна. Під її прискіп-
ливим поглядом перебуває декі-
лька тисяч книг, підручників, жур-
налів та газет. Щороку фонд біблі-
отеки поповнюється новою літе-
ратурою, щоправда не дуже у 
великій кількості, але для любите-
лів читати  тут знайдеться немало 
цікавого: класична література,  
скарби світової  літератури, довід-
ники, словники та енциклопедії, 
науково-пізнавальні книги, журна-
ли…. На жаль, найчастіше наші 
школярі зазирають до бібліотеки 
за підручниками, та все ж раду-
ють господиню нашої шкільної 

скарбниці най-
менші жителі 
Шкільного Міс-
течка, які при-
бігають зграй-
ками за чимось 

цікавеньким.  

 Учні нашої 
школи декілька 
разів ставали 
переможцями 
районного 

 Як починається наше знайомст-
во з дивовижним світом бібліо-
тек? Для деяких з нас це місце є 
джерелом інформації, схови-
щем книг. Для інших - читальні 
зали бібліотеки стають місцем, 
куди можна прийти і попрацюва-
ти, сховатися від суєти і шуму, 
відчути тепло та затишок. Для 
третіх - бібліотеки - центри інте-
лектуального дозвілля, де мож-
на з користю провести свій час і 
погортати сторінки журналів і 

книг. 

Найдревнішу бібліотеку, вік якої 
5000 років, археологи знайшли 
на території колишньої Месопо-
тамії (сучасний Ірак). Вона явля-
ла собою склад з 30000 глиня-
них табличок, що містили в ос-

новному укази і закони. 

Одна з найзнаменитіших антич-
них бібліотек 
– Александ-
рійська - за-
снована на 
початку III 
століття до 
нашої ери. В 
її фондах 
знаходилося 
близько 750 
тис. згортків. 
Понад півтори тисячі років тому 
вона була зруйнована, можли-
во, спалена під час захоплення 

Александрії турками-османами.  

На початку XXI століття унікаль-
не книгосховище, що стало 
легендою, було відновлено. 
Зараз це головна бібліотека 
Єгипту, культурний центр, роз-

ташований у місті Александрія. 

А римляни придумали публічну 

бібліотеку—будь-хто міг почитати 
книгу в... лазні – там була спеціаль-
на кімната, де книги не піддавалися 

впливу води і пари.  

Найзагадковіша бібліотека в історії - 
бібліотека Івана Грозного. Її пошуки  
ведуться вже кілька століть, однак 
вона досі не знайдена. Є припущен-
ня, що бібліотека замурована в пі-

дземеллях Кремля. 

На території України найдавнішою 
була бібліотека Ярослава Мудрого – 
перша бібліотека Київської Русі. Час 
її заснування невідомий. Уперше про 
неї згадується близько 1037 р. Пода-

льша її доля невідома. 

Однією з найбільших бібліотек за 
всю історію людства є Бібліотека 
Конгресу США у Вашингтоні. Бібліо-
тека налічує більше 75 млн наймену-
вань, включаючи книги, фотографії, 
записи, музичні композиції і має 
більш ніж 800 кілометрів стелажів. 
Якщо їхати зі швидкістю 100 км/год 

потрібно вісім 
годин, щоб 
"переглянути" 
кожну книгу.  
Бібліотека 
відкрилася у 
1800 р. із зага-
льною вартіс-
тю книг у 5 тис. 
доларів. На 

побіжний перег-
ляд кожного з 
примірників збері-
гання бібліотеки  
довелось би за-
тратити 137 років 
життя без сну та 

відпочинку. 

За матеріалами 
Інету Грива М.,  
8кл., Бобер Я., 6 
кл. 
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Друкований орган учнівського самоврядування “Шкільне Містечко”  

конкурсу “Найкращий 
читач року” (Анхім 
Микола, Заїка Богдан), 
а Богдан ще  й пере-
можцем обласного 
туру, за що мав змогу 
побувати у Львові на 
книжковому форумі 

видавців дитячої книги.  

Не залишаються бай-
дужими до проблем 
бібліотеки деякі учні 
нашої школи, які бе-
руть активну участь у 
щорічній акції 
“Подаруй бібліотеці 
книгу”. Хочеться споді-
ватися, що вона стане 
більш масовою. А ще  
хочемо запросити шко-
лярів до участі у 
“Книжковій лікарні”, бо 
не  всі хлопці й дівчата 
вміють бережно стави-
тися до найцінніших 
скарбів  - книг, тому 
потребують вони  і 
підклеювання, і обгор-
тання, і видалення 
“живописних проявів” 
чийогось художнього 

таланту.  

Бережіть книги, 
друзі! Адже як говорив 
великий Ф. Бекон: 
«Книги — кораблі 
думки, що мандру-
ють по хвилях часу і 
бережливо несуть 
свій дорогоцінний 
вантаж від покоління 
до покоління».    

Мельник Настя, 6 кл. 

СКАРБНИЦЯ НАШИХ ЗНАН Ь  



Ця чудова вродлива жінка, яку кожен з вас обов’язково знає—чи на вулиці зустрічав, чи живе по 
сусідству, чи виховувала не раз, чи …  Та, найпевніше, більшість у ній упізнає Вчите-
ля—і по поставі, і по погляду розумних очей, і по спогадах…  Сьогодні багато хто в 
нашій школі згадає, як працював поруч з нею і мав змогу переймати майстерність пе-
дагога, як вчився у неї, бо ж спробуй не підготуйся до уроку, не вивчи лексику, не вико-
най переклад, згадає, як з легкістю засвоювалися знання, якими щедро ділилася Вчи-
тель…. Так, це наш учитель іноземної мови—французької, а ще це непосидючий орга-
нізатор захоплюючих вечорів, туристичних походів, відпочинку школярів на морі та в 
літніх таборах, а ще це натхненник трудових десантів, завдяки яким на зароблені гро-
ші учні школи мали змогу поїхати на екскурсію до Москви, Мінська, Хатині, Бреста чи 
Києва. Вона сама любитель мандрівок, тому й своїм вихованцям прищепила любов до 

відкриття нових світів. І навіть коли не було змоги кудись їхати—відкривала своїм учням таємниці елегантної і чарівної 
Франції. Закохана в цю країну, в її мову та культуру, вона прищеплювала своїм 
учням прагнення бути освіченими, “не лише чужому научатись, але й свого не 
цуратись”.  Її вихованці стали хорошими людьми і гарними спеціалістами у своїх 
професійних домаганнях. Такі ж відповідальні, ініціативні, залюблені у життя, 
захоплені улюбленою справою, такі ж, як їхній Вчитель — Фіщук Світлана Костян-
тинівна. І нехай вона сьогодні уже на заслуженому відпоинку, але все рівно, як 
справжній Вчитель, уболіває за школу, за дітей і їхнє майбутнє—бо вчителів ко-

лишніх не буває… Якщо Учитель—то це назавжди. 

Случак Діана, Джура Оксана, 6 кл. 

УЧИТЕЛЮ 
ВКЛОНЯЄМОСЬ 

ДОЗЕМНО….  

Щороку у першу неділю жовтня нам випадає ще одна нагода сказати свої слова вдяч-
ності людям, які стали для нас родиною, адже щодня приходять до нас поділитися свої-
ми знаннями, відкрити нам ще незвідані далі шкільних наук, знаходять час розрадити і 
порадити, мають бажання зробити наше шкільне життя яскравим і неповторним. Ці бли-

зькі для нас люди—наші Вчителі.  

Силами кращих жителів Шкільного 
Містечка та за підтримки таланови-
тих педагога-організатора Вознюк 
Тетяни Михайлівни та вчительки 
трудового навчання та образотвор-
чого мистецтва Олійник Ольги Яро-
славівни ми спробували розбавити 
сірі фарби трудових вчительських 
буднів яскравими барвами творчос-
ті, таланту та гумору у святковій 

концертній програмі “Славимо вчителя”. 

Запальні пісні та веселі сценки із шкільного життя, 
кольоровий гороскоп на новий навчальний рік для 
кожного педагога, а ще в дарунок кожному—
різнобарвний букет чарівних смайликів з найкращи-

ми словами вітань. 

Нехай наші кольорові побажання щодня зігрівають 
душі наших Вчителів—людей, які дарують нам свій 
час, свої сили, свої знання. Ми обов’язково виправ-

даємо ваші сподівання—і станемо у цьому житті хорошими людьми. 

Сморжова Лілія, 8 кл. 

 

Сторінка 2 ШКІЛЬНИЙ  ВІСНИК  

Мерія повідомляє КТС 

“Гарний учитель 
може навчити 
інших навіть  
тому, чого сам 
не вміє. “Тадеуш 
Котарбинський  

 

УЧИТЕЛЬ НАЗАВЖДИ. . .  



ВІДКРИВ АЄМ О СВІТ …  
ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМ НОЇ  МОВИ  

Чим більше мов ти знаєш, тим більше життів проживаєш… Нам дуже 

пощастило, адже ми маємо можливість вивчати у школі не лише 

рідну українську мову, а ще й дві іноземні—англійську та німецьку. 

Для когось це здається марною тратою часу, додатковим ускладнен-

ням життя, але ми вважаємо, що це все-таки хороший шанс пізнати 

світ через мову його народів.  

Уже більше десяти років передає нам свої знання німецької мови 

вимоглива і талановита Тетяна Михайлівна Вознюк.  Захоплена 

своїм предметом,  вона запалює серця наші бажанням навчитися 

читати і писати, говорити, розуміти мову Німеччини. Її урокі завжди 

цікаві—багато різних вправ, ігор, комп’ютерні презентації, аудіо– та 

відеозаписи  допомагають нам перетворити урок на справжню феє-

рію пізнання нового. 

В один прекрасний жовтневий 

день нам випала нагода про-

демонструвати свої знання і 

вміння з іноземної мови для 

гостей нашої школи, які приї-

хали зі шкіл району, щоб  

обмінятися досвідом роботи з 

учнями в процесі викладання 

німецької мови. 

Дуже цікавий урок підготувала для нас і наших гостей Тетяна Михай-

лівна. Ми ділилися своїми захопленнями, створивши презентації у 

групах,  читали тексти про захоплення героїв  нашого підручника, 

переглядали відеоролик про захоплення німецьких підлітків.  

Таким чином мали змогу 

не лише засвоїти нову 

лексику, але й показати 

свої уже набуті знання, 

вміння працювати у групі,   

складати інформаційне 

гроно, висловлювати свої 

думки німецькою мовою. 

Дуже цікавим було для 

нас оцінювання під час уроку—ми отримували кольорові м’ячі у “свої 

ворота” - дуже легко було побачити в підсумку, на яку оцінку можемо 

претендувати  за роботу на уроці. 

Це був дуже гарний урок, як і всі, які проводить наша Тетя-

на Михайлівна. 

Найбі-

льше 

хвилю-

вань 

викли-

кала у 

нас 

підго-

товка 

до 

поста-

новки 

казки “Вовк і семеро козенят”. Скільки пісень ми вивчили, 

скільки ночей зубрили свої ролі (не завжди просто вивчити 

слова українською мовою, а тут—німецькою), підбирали 

костюми, робили зачіски. Але коли ми спостерігали зі сцени 

за реакцією гостей - глядачів, то зрозуміли, що все у нас 

вдалося. І веселі безпечні козенята (Рубан Ю., Случак Д., 

Джура О., Бовтонюк В., Чижевська Н., Корнійчук М.., Мель-

ник А.), які попали в халепу, не послухавшись мами-кізки 

(Сморжової 

Л.), і підступ-

ний вовк 

(Анхім М.), і 

хоробрий 

єгер (Бойко 

О.), який вря-

тував малих 

пустунів, - всі 

ми отримали 

масу  оплесків, схвальних відгуків не лише від нашого вчи-

теля, але й присутніх гостей.  

День проле-

тів як одна 

мить, але 

скільки раді-

сних хвилю-

вань, нових 

відкриттів, 

нових знань 

ми здобули. 

Дякуємо 

Тетяні Михайлівні і рідній школі за можливість 

пізнавати світ через вивчення іноземної мови.  

Рубан Юлія, 6 кл.   

Сторінка 3 

ЖОВТЕНЬ’2014  

Репортаж з місця подій 



ЗАГОЛОВОК СТАТТІ НА ЗВОРОТІ 

ШКІЛЬНИЙ  ВІСНИК  Сторінка 4 

 

Урожайний на іменинників жовтень 
Наші вітання 

Літературний редактор: Сморжова Лілія                        Відповідальний редактор: Анхім З.В. 

Запрошуємо жителів Шкільного Містечка до співпраці на сторінках газети.  

Діліться наболілим, розповідайте про цікаві події, організовуйте конкурси, подавайте нові ідеї. 

Автори цікавих статтей чи репортажів будуть відзначені редакцією. 

Ковальчук Сергій, 5 кл 

Захарчук Даша, 1 кл 
Столярчук Іванна, 1 кл 

Пелешанко Віктор, 5 кл 

Чижевська Наталія, 6 кл 

Пелешанко Таня, 2 кл 

Давидюк Софія, 9 кл 

Пелешанко Саша, 2 кл 
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Нехай зорі життєві ваші  ясно горять, 

З Днем народженням щиро раді вас привітать! 

Сонця, миру бажаєм, веселощів й пригод, 

Найцікавіших уроків і великих нагород. 

В житті радісних усмішок, вогнику в очах, 

Завзяття і вміння у світі пізнання! 

Здійснення бажань і мрій, і щастя багато, 

Хай кожен день для вас буде наче свято ! 

Жителі Шкільного Містечка 


