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Ось і дочекались ми ніжних обіймів ласкавого сонечка,п’янких пахощів оживаючої природи, радісного щебетання
птахів. Саме їх, дзвінких провісників весни, вітали 10 квітня учні нашої школи на Святі зустрічі птахів. Розпочалося
воно усним журналом, на якому діти розповідали про птахів, читали вірші, загадки,називали весняні прикмети, впізнавали пернатих за співом та малюнками. Продовжилося свято вже на подвір'ї, адже школярі принесли подарунки пташині будиночки. Працювали над їх створенням і на уроках праці, і дома з батьками. Кожна хатинка була особливою, важко навіть визначити кращу. Діти уважно і прискіпливо обирали місця для шпаківень: і сонечко щоб гарно освітлювало, і гілки не заважали. Прикрашають тепер будиночки дерева біля школи, чекають з нетерпінням своїх крилатих господарів.
За уявленнями наших предків, пташки – вісники радості,їх завжди цінували і оберігали. Тому Свято зустрічі
птахів має велике виховне і екологічне значення. Шпаківня, зроблена власноруч, крихти у годівничці і є проявами поваги до природи, любові до рідної землі. Зустріч птахів була дійсно святковою. Сподіваємося, що завдяки щирим дитячим
турботам птахів у нашому краї буде все більше і більше.

Гончарова Христина 10 — А

З метою навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 17
квітня у школі відбувся День цивільного захисту.
Учні та педагогічний колектив школи удосконалили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах
екстремальних ситуацій, перевірили здатність грамотно і чітко діяти , щоб захистити своє здоров'я та життя.
Вранці школярі зібрались на подвір’ї школи на урочисту лінійку, де було оголошено план проведення Дня цивільного
захисту.
На першому уроці у цікавій та змістовній формі класні керівники розповіли дітям про необхідність дотримання
правил пожежної безпеки в побуті, під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки, план дій
під час радіаційної небезпеки, про правила поведінки на водоймах; провели вікторини «Основи поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях».
Протягом дня учні мали змогу переглянути навчальні мультфільми та фільми; виставки плакатів, стіннівок, малюнків; практично ознайомитися із засобами захисту органів дихання та шкіри.
День цивільного захисту під гаслом «Допомогти! Врятувати! Запобігти! Бути обізнаним!» проведено цікаво
та повчально. Усі переконалися в тому, що отримані знання знадобляться у повсякденному житті.
Коняєва Катерина 9 — Б

23 квітня 2015 року в школі було проведено фестиваль-огляд "Діти Харкова - за мир"
У заході взяли участь учні 1-11 класів, на свято
були запрошені гості.
Фестиваль - огляд проводився за напрямом: "Моя
батьківщина - Україна"
Фестиваль проводився з метою презентації системи діяльності з національно-патріотичного виховання
учасників навчально-виховного процесу загальноосвітних
навчальних закладів Ленінського району, відродження та
збереження національних традицій українського народу,
популяризації ідеї збереження миру, сприяння розвитку
пізнавальних інтересів щодо ознайомлення з історією
України, виховання національної самовідданості, духовного збагачення особистості.
Яковенко Ольга 9 — Б

Йдемо урочисто… Біліють берізки,
У квітах барвистих стоять обеліски!
Стоять обеліски на славу багаті.
Вклонімося низько безсмертним солдатам.

З метою виховання в учнів поваги до героїчних подвигів, ушанування пам’яті тих, хто загинув у роки страшної
війни 1939 – 1945 років, формування патріотичного почуття гордості за старше покоління, сприяння пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції, уболівати за майбутнє країни 8 травня 2015 року учні та
педагогічний колектив школи взяли участь у паніхіді з нагоди Дня перемоги та вшанували пам'ять загиблих на меморіалі Слави (кладовище № 8).

МАКИ ПАМ’ЯТІ
Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні
на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського інституту
національної пам'яті та Національної телекомпанії України; автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою
розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло. Минулорічним
було «Ніколи знову».
Шумова Вероніка 9 — Б

З кожним днем усе далі від нас священна дата – День Великої Перемоги. 70 років ми відзначаємо це свято як
символ радості і скорботи, пам’яті і безсмертя, воїнів, які в ім’я життя і майбутнього власною кров’ю захищали
кожний клаптик нашої рідної землі.
Давно відгриміли залпи війни… Суворий час Другої світової став надбанням історії. Та хоч би скільки ще
минуло часу, доки існуватиме на своїй землі українська нація – у цей день країна вклонятиметься вам, солдати Перемоги.
Учні подякували ветеранам за мир і пообіцяли, що завжди будуть пам’ятати їхній подвиг. Святий обов’язок
сучасних і прийдешніх поколінь – не забути, якою ціною здобуто Перемогу. Для молоді подвиг військового покоління
– це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, справедливості та добра. Це суміш печалі і радості, пов’язаних зі
спогадами буремних років війни, з весною, народженням та розквітом нового життя.
Незважаючи на непростий час, нікого з тих, хто полягли на полях битв Другої світової війни, і тих, хто повернувся до мирної праці, ми не маємо права забути ні в День Перемоги, ні в звичайний буденний день. Їм завжди наша любов, повага і шана. Адже ми у великому боргу перед ними. Пам’ятаймо про це.
Вічна пам’ять героям!
Вічна слава переможцям!
Ми пам’ятаємо!
Супрунова Ірина 11 — А

Як залучити дитину до читання?
Значення книги в житті людини величезне. Навіть
у вік комп'ютерів і високих технологій людина не може
обійтися без читання. Однак педагоги і психологи констатують, що сучасні діти, ледве навчившись читати в початковій школі, до 7-8 класу втрачають інтерес до читання. В
результаті процеси інтелектуальної діяльності теж сповільнюються: хлопці не відразу і не завжди розуміють суть
завдань, забуваючи їх перш, ніж почнуть виконувати.
Як розвинути в дитині стійкий інтерес до читання і
любов до книги?
Ні для кого не секрет, що звичка дитину читати
формується тільки в сім'ї. Значить, за великим рахунком,
тільки від нас - батьків і бабусь з дідусями - залежить, чи
стане в майбутньому наша дитина читає людиною. Для
здійснення цього завдання, скористайтеся наступними
порадами:
1. Прищеплювати дитині інтерес до читання з раннього дитинства - купуйте йому книги.
2. Вибирайте книги яскраві з оформлення та цікаві
за змістом.
3. Систематично читайте дитині. Це сформує у
нього звичку щоденного спілкування з книгою.
4. Читайте вголос з дитиною не менше 10-15 хвилин на день.
5. Хваліть дитину за читання.
6. Обговорюйте прочитану дитячу книгу серед членів своєї сім'ї.
7. Розповідайте дитині про автора прочитаної книги.
8. Під час читання книги пояснюйте значення важких чи незнайомих слів.
9. Якщо ви читаєте дитині вголос, намагайтеся
перервати читання на цікавому епізоді. Це підтримає його
інтерес до подальшого читання.
10. Згадуючи з дитиною зміст раніше прочитаного,
навмисно його спотворюйте, щоб перевірити, як він запам'ятав раніше прочитаний текст.
11. Запитайте, чим сподобалася книга дитині, що
нового він з неї дізнався.
12. Попросіть дитину розповісти про головного героя, подію.
13. Які слова або виразу запам'яталися йому?
14. Запитайте, чому вчить ця книга?

15. Запропонуйте намалювати картинку до найцікавішого уривку з книги або вивчити його напам'ять.
16. Рекомендуйте своїй дитині книги свого дитинства, діліться своїми дитячими враженнями від читання тієї чи
іншої книги, зіставляйте ваші і його враження.
17. Влаштовуйте будинку дискусії з прочитаних книг.
18. Купуйте, по можливості, книги авторів полюбилися дитині, оформляйте його особисту бібліотеку.
19. Виховуйте дбайливе ставлення до книги, демонструючи
книжкові
реліквії
своєї
сім'ї.
20. Даруйте дитині книги з дарчим написом, теплими
побажаннями. Через роки це стане щасливим нагадуванням
про рідний дім, його традиції, дорогих і близьких людях. Читати потрібно навіть крихтах
Процес навчання читання для дітей стане цікавим,
якщо він буде проходити в ігровій формі - невимушено і весело.
Залучати дітей до книг можна починаючи з трьох місяців.
Читати необхідно чітко і виразно, щоб зацікавити малюка.
Книги обов'язково повинні бути барвисто оформлені, з добрим
і зрозумілим змістом.
Сьогодні можна знайти безліч друкованих видань
розрахованих на різні вікові категорії дітей. Купуючи книжки
для найменших, необхідно, в першу чергу, подумати про їх
безпеку. Будьте з малюком, коли він переглядає книги, адже
він може спробувати "спробувати її на смак".

Практичний психолог школи
Ляшенко Світлана Олегівна

