
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікавою була зустріч учнів з поетесою 

Панеченко Людмилою Василівною. Ця зустріч 

була приурочена до Дня української писемності 

та мови. 

 Зворушливо прозвучали вірші в її виконанні. 

Гуманістичний дух поезії просякнутий 

добротою, любов'ю до рідного слова. Поезія 

Людмили Панеченко пронизана непідкупною 

простотою, душевністю, щирістю. Виховує в 

учнів повагу до батьків, любов до 

Батьківщини, віру в Бога. 

 В знак пошани до поетеси учні школи 

подарували осінні квіти.  



 

 

 

 

 «Мова — духовне багатство народу» 

— Василь Сухомлинський 

У 1997 році був заснований День української 

писемності та мови. Відповідний указ підписав тоді 

президент Леонід Кучма. День української писемності та 

мови — це свято на честь літописця Нестора, якого 

возвели в ранг преподобного. Він був послідовником 

знаменитих Кирила та Мефодія — творців слов'янської 

писемності.  

Сьогодні, 9 листопада, українські вчені вважають, що 

Нестор Літописець став прабатьком української писемної 

мови. Існують версії, що раніше на території України 

застосовували декілька видів писемності. Деякі зних 

використовували грецьку абетку або латиницю. Сучасний 

алфавіт української мови в основному складається з аналогів 

грецьких літер та декількох слов'янських знаків, однак 

раніше, крім кирилиці, використовувалася так звана 

глаголиця. Але її, очевидно, знали не всі, оскільки до наших 

часів дійшов лише один зразок такого письма.  

В День української писемності та мови традиційно 

проводяться різноманітні заходи в школах та вузах. Всі 

вони присвячені темі писемності та грамотності. У цей 

день зазвичай пишуть диктанти, проводять тематичні 

 вікторини конкурси та  олімпіади з української мови. 

«Мова — це великий дар природи, розвинутий i 

вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина 

стала людиною» 

— Кiндрат Кропива 

За багато років існування цього свята у школі 

з’явилися певні традиції. Наприклад, щорічно 9 листопада 

для учнів початкових та старших класів проводиться І 

етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені славетного мецената Петра Яцика. 

Вшановується пам’ять Нестора-літописця, бо  

вважається, що саме з нього почалася писемна 

українська мова. Традиційними стали виставки 

плакатів та малюнків, інформаційні хвилинки 

тощо. 

Цього року 8 листопада в приміщенні 

актової зали  нашої школи відбулося 

загальношкільне  свято «Мова – душа народу». 

Маємо надію, що народні традиції та любов 

до рідного слова знайдуть місце у повсякденному 

житті, а не тільки у святкові дні. 



  

 

 

 

 

 

20 листопада  Вершацька школа  відзначала День пам’яті  жертв голодоморів та 80-ті 

роковини Голодомору 1932-1933 років.  З метою гідного вшанування жертв страшної трагедії в 

шкільному музеї було оформлено  тематичні стенди, виставку. Класні керівники та класоводи 

провели бесіди та виховні години з учнями школи. Було проведено конкурси учнівських творчих 

робіт: малюнків, плакатів, рефератів. Члени гуртка «Юний краєзнавець» підготували виступ до 

Дня пам’яті жертв голодоморів  та представили презентацію свідчень очевидиців трагедії  . 

Після цього вшанували загиблих хвилиною мовчання та запалили свічку пам’яті. 

  



 

 

   

 

Справжня допомога 

         Посеред лісу, у великому мурашнику, жив мураха Тім. Він був роботящим і веселим. Цілий 

день він трудився з іншими мурашками, а ввечері радував усіх своєю грою на сопілці. Тіма всі 

дуже поважали і любили. 

       Але одного разу Тім вирішив піти в похід. У свій рюкзачок він узяв їжі і пішов. Тім йшов 

лісовою стежиною і все роздивлявся та прислухався. Йому подобався спів пташок і дзюркіт 

лісової річки.  Тім йшов собі і йшов, поки не зрозумів, що заблукав. Що робити він не знав. А 

потім згадав, що їхній мурашник стоїть під величезним дубом. Треба було забратися на верхівку 

куща і подивитися, де знаходиться дуб. Тім ліз і дуже поспішав долізти до верхівки, але не 

втримався і впав. Коли він хотів встати, то не зміг, бо відчув, що зламав собі ніжку.   

        Мураха гірко заплакав. Його плач почув Їжачок, який блукав лісом і робив собі запаси на 

зиму. Їжачок допоміг Тіму добратися додому.  

       З того часу вони стали справжніми друзями, які часто зустрічались і подорожували тільки 

вдвох. 

Мущенко В’ячеслав (4 клас) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Україна 

Українець ти і я 

Україна – наша рідна земля, 

Мальовнича її природня краса  

Вона є крила для журавля. 

Завжди привітна і гостинна 

Ніколи не потерпає від безсилля. 

Вона є твоя невід’ємна частина, 

І посміхається  як маленька дитина. 

Любий, мій краю,рідна земля. 

Ми всі із тобою єдина сім’я. 

Допоки українцем живу і росту 

Кращої в світі я не знайду. 

Перепелиця Неля (11 клас)  

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ І ЕТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТТКІВ 

 Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, номер 

телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків. 

 Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у 

мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому 

самостійно. Зверніться до батьків або вчителів 

- вони знають, що треба робити. 

 Зустрічі у реальному житті із знайомими 

по Інтернет-спілкуванню не є дуже гарною 

ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже 

різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. 

Якщо ж ви все ж хочете зустрітися з 

ними, повідомте про це батьків, і нехай 

вони підуть на першу зустріч разом з 

вами. 

 Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-

сторінки, отримані від людей,  яких ви реально не знаєте або не 

довіряєте. 

 Нікому не давайте свій 

пароль, за виключенням 

дорослих вашої родини. 

 Завжди дотримуйтесь 

сімейних правил Інтернет-

безпеки: вони розроблені для 

того, щоб ви почували себе 

комфортно і безпечно у 

 мережі.  

 Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей 

вашій родині, окрім випадків, коли  поруч з вами 

батьки. 

 Завжди будьте ввічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть  

ввічливими з вами. 

 У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це 

сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника. 

 Не надсилайте у листі інформації великого 

обсягу (картинки, фотографії тощо) без 

попередньої домовленості з вашим 

співрозмовником. 

 Не розсилайте листи з будь-якою 

інформацією незнайомим людям без їхнього 

прохання - це сприймається як "спам", і 

звичайно засмучує користувачів мережі. 

 Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви 

хотіли, щоб поводилися з вами!   

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

 

 

ЗЛЯКАВСЯ 
(Ст. Руданський) 

 

-Чого, брате, так 

збілів? 

Що з тобою сталось? 

-Та за мною через став 

Аж сто вовків гналось! 

-Бог з тобою, сто вовків! 

Та б село почуло... 

-Та воно пак і не сто, 

Але десять було! 

-Та і десять не було! 

Знать, один усього? 

-А якби ж то й один вовк - 

Страшно і одного! 

-А може то i не вовк? 

-А що ж то ходило? 

Таке сиве і мале,  

А хвостик - як шило...

 

ДИВИНА 

- Жодної помилки! - сказала вчителька, 

переглядаючи домашнє завдання учня.  

- Скажи, Данилко, тільки чесно, твоєму 

татові хтось допомагав? 

 

У ШКОЛІ, ЯК У ШКОЛІ 

Ярко приходить додому весь у синцях. 

Батьки питають: 

Що ти сьогодні одержав у школі? 

Шість стусанів, три штурхани, п'ять 

духопеликів, два копняки і вісім щиглів. 

 

ОПТИМІСТ 

Батько перевіряє щоденник сина:  

- Математика - 1, мова - 1, 

природознавство -2... співи - 12... 

Розгнівано: 

- І ти ще співаєш?! 

- Тату, я ж оптиміст. 

РОЗЗЯВА 

- Олю, чому ти плачеш? - питає 

шкільна подруга. 

- Вчитель географії поставив мені 

двійку. Я забула, де Аляска. 

- Ех ти, роззяво, де ж ти її 

поклала?!  

 

ФУТБОЛЬНІ ФАНИ 

На уроці математики учителька 

пояснює дію ділення. Написала 

на дошці "2:2" і питає: 

- Діти, хто знає, що це означає? 

- Нічия! - вигукують з останніх парт.  

Хто вміє на всіх мовах 

говорити? 

(німогдіВ) 

По синьому морі 

золотий човник пливе. 

(ьцясіМ) 

Летить птах через ліс, 

через дах - на полі сідає. 

(катіЛ) 

Без чого хату не можна 

збудувати? 

(нітс зеБ) 

Куратор Яременко С. В. 

Головний редактор Бабич Юлія 11 клас 


