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11 класу, керівник гуртка 

О.О.Омельченко 

Листопад 
 
Ще кілька днів тому назад 
Землі убранство чарувало. 
Рясний і дивний листопад 
Здійнявся. Листячко упало. 
А вітер з листям танцював, 
Кружляв, підносив, опускався... 
Ялинки ними прикрашав 
І знову в небо підіймався. 
Рясний, казковий листопад... 
Додолу листячко злітає. 
А що лишилося, підряд 
Вітрець із дерева знімає. 
І знов підносить в небеса, 
Прощальний танець з ним танцює. 
Чарівна і сумна краса 
Тривожить душу і чарує… 

                                            Н.Красоткіна 

 



В листопаді 1997 р. був виданий указ Президента України "Про 

День української писемності та мови". В ньому сказано про те, 

що за ініціативою громадських організацій та з урахуванням 

важливої ролі української мови в консолідації українського сус-

пільства встановлено в Україні День української писемності та 

мови, який відзначається щорічно 9 листопада в день вшану-

вання пам'яті Преподобного Нестора-Літописця. Це робиться 

для того, щоб привернути увагу до історії української книги і 

до сучасних її проблем.  

У День української писемності та мови за традицією 

стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені 

Петра Яцика. В цьому році відбувся  ХV етап Міжнародного 

конкурсу. 

Учасників районного конкурсу гостинно приймали у Червоно-

слобідській ЗОШ І – ІІІ ступенів№2. Честь школи захищали 

такі учні:  

1.     Харченко Дарія (3-А клас); 

2. Пріхно Євгеній(5-А клас); 

3. Руденко Діана(6-А клас); 

4. Кикоть Антоніна(7клас); 

5. Стеблина Алла(8-Б клас); 

6. Тарасенко Анастасія(9-А клас); 

7. Кузьменко Вікторія(10 клас); 

8. Мартем’янова Тетяна(11 клас). 

Учні показали хороші знання з української мови.  

Особливі слова подяки хочеться висловити учениці 3-А класу 

Харченко Дарії та її наставнику Шутенко Тамарі Петрівні. 

Дарія виборола І місце у районному етапі Міжнародного конку-

рсу знавців української мови імені Петра Яцика і братиме уч-

асть в обласному етапі цього конкурсу. 

Бажаємо успіху,натхнення і перемоги на  обласному етапі!!!                              

 Вітаємо: 

Математика— Тарасенко Анастасія(9-А клас) ІІІмісце- Маслюк Людмила Михайлівна; 

Історія— Мартем’янова Тетяна(11 клас)ІІІмісце - Самохотов Анатолій Олександрович; 

Фізика—Кикоть Антоніна(7 клас) Імісце- Тарапата Сергій Юрійович;  

Географія—Культенко Ярослав (10клас) ІІмісце- Тарасенко Зоя Віталіївна; 

Астрономія—Тарасенко Анастасія (9-Аклас)Імісце - Тарапата Сергій Юрійович; 

Біологія— Макаренко Микита (10клас)ІІмісце- Носаєва  Ірина Петрівна; 

                    Іванов Віталій(9-Аклас)ІІІмісце- Носаєва  Ірина Петрівна; 

                    Петух Антон (8-Аклас)ІІІмісце-Мандрус Інна Миколаївна. 

                   Кикоть Антоніна(7клас)Імісце,Мандрус Інна Миколаївна. 

Культенко Валерія 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Найвищою цінністю будь – якої держа-

ви, у тому числі й України, є людина, її 

життя і здоров’я, честь,  гідність, недоторканність та безпека. 

Реалізація  соціальних ініціатив Президента України вимагає 

чіткої, цілеспрямованої та злагодженої роботи задля соціаль-

ного забезпечення та підтримки осіб, що опинилися у важких життєвих обставинах. 

Життєве неблагополуччя може бути спричинене різними факторами, зокрема перебу-

вання людини у ситуації торгівлі людьми або ж у зв’язку із вчиненням насильства в 

сім’ї. 

    З 25 листопада по 10 грудня в Україні проходить акція «16 днів проти насильства». 

    Дати початку та завершення Акції вибрані не випадково. Вони створюють символі-

чний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо за-

хисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, не-

залежно від її статі, є порушенням прав людини. 

Шістнадцятиденний період акції охоплює наступні важливі дати: 

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 

5 грудня – Міжнародний день волонтера; 

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

У нашій школі розроблено план заходів щодо протидії проявів насильства та жо-

рстокого поводження серед дітей та над ними.  Заплановано провести групові заходи 

з учнями на теми : «Ні! Насильству в сім’ї», «Мої права», «Найголовніша цінність у 

житті – здоров’я» тощо, конкурси малюнків та газет «Сім’я без насильства – щаслива 

сім’я», «Світ без насильства», батьківських зборів на теми: «Відповідальне батьківст-

во», «Ні! Насильству в сім’ї», просвітницько-профілактичні заходи щодо особливос-

тей працевлаштування за кордоном та щодо протидії торгівлі людьми.  Соціальним 

педагогом та практичним психологом школи передбачено проведення просвітниць-

ких заходів з профілактики насильства, жорстокого поводження, запобігання торгівлі 

людьми (години спілкування, засідання круглих столів, перегляд тематичних фільмів 

тощо). 

 Інноваційною формою роботи з учнівською молоддю стало 

проведення флеш-мобу, присвяченого Всесвітньому дню боро-

тьби  

зі СНІДом. 

 

Мартем’янова Тетяна 



Учнів: 

Христину Солодку -5 листопада 

Севастяна Курбанова – 6 листопада 

Віталія Неленя – 24 листопада 

Марію Пономаренко – 26 листопада 

Любу Степаненко – 27 листопада 

 

 

Вчителів: 

Величко  

Світлану Володимирівну – 

8 листопада 

Богуцьку  

Людмилу Сергіївну –  

13 листопада 

Кузькіну  

Світлану Юріївну –  

23 листопада 

Назва ЛИСТОПАД прийшла із західноукра-

їнських земель. У цей час там опадає лис-

тя. А на сході України - дерева вже безлис-

ті. Тому в Київській Русі останній місяць 

осені звався груднем, а перший місяць зими 

мав іншу назву. Народні назви: грудкотрус, 

листопадець, падолист, братчини, а після 

листопада йде ГРУДЕНЬ від слова груддя. 

Після осінніх дощів розтоптані возами 

грунтівки замерзали. Їздити такими 

дорогами було важко - заважали замер-

злі грудки. В давньоруські часи цей мі-

сяць називали студень. У народі його 

звали: лютень, хмурень, стужайло. Грудень  
Сніжинки білі на опалім  

листі,  
Земля грудками узялась  

давно– 
Усе заснуло. В інеї  

іскристім  
Гілки, мов казка,  

дивляться в вікно.  

БабенкоВладислав, Давиденко Анастасія 


