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День вчителя… 

Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Лише в 

Україні та деяких країнах пострадянського простору це свято має "плаваючу" дату. Цьогоріч 

воно припало на 1 жовтня. 

Зазвичай у цей день учні намагаються 

якнайкраще привітати свої вчителів у школах, а 

оскільки неділя вихідний, то вітають в п’ятницю, 

що їй передує. Школярі висловлюють свою 

подяку за працю, знання і турботу. В школах діти 

дарують 

вчителям 

квіти, 

влаштовують 

сценки або 

малюють 

стінгазети. 

Не змогла 

оминути святкування такої події й ЗОШ №1, учні котрої почали 

вітати вчителів ще на порозі храму наук солоденькою 

лотерейною цукеркою. 

Цей день позначився скороченими уроками (що було радістю 

не лише для учнів ), піднесеними та щирими емоціями 

школярів і їх «наставників», шаленим виром привітань, і, як 

вишенька на торті, святковим концертом для вчителів. Загалом, 

вчителі ще ніколи не були до нас такими добрими, як в цей 

день… Жарт, звісно . 

Щур Богдан, 10 клас 

«Перерви честі» 
У вересні місяці в школі було багато подій та заходів, в яких брала активну участь велика 

кількість учнів. Щоб нагородити цих активістів, дирекція школи вирішила провести 

спеціальний захід – «Перерви честі». 

Вересень вдався на славу, був надзвичайно емоційним, 

захоплюючим місяцем, який запам’ятається великою 

кількістю шкільних моментів та подій. На великих 

перервах вітали учнів спочатку 9-11-их, а потім 4-8-их 

класів (сумарно відзначено близько 50 школярів). Їх 

нагородили почесними грамотами за участь в шкільних 

заходах: у підготовці та проведення Першого дзвоника, 

концерту до Дня 

вчителя, за участь 

у підготовці 

шкільної газети 

«Рукопис» – так, саме нас, нам приємно , –  за участь у 

змаганнях з футболу, та ще багато інших наших заслуг… 

Усі були задоволені від такої ідеї з боку вчителів, для нас 

ці відзнаки стали незабутніми моментами, надзвичайно 

емоційним та радісним епізодом життя. Коротше, море 

щастя, позитиву, радісних спогадів, адже всім приємно, 

коли їх хвалять . 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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Здоровий дух тільки в здоровому тілі… 
З 2014 року Міністерство освіти і науки підтримало ініціативу Міжнародної асоціації 

шкільних бібліотек і прийняло рішення щорічно з 1 по 31 жовтня проводити Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек. 

Наша школа не була виключенням і підтримала таку ідею, що відобразилось у великій кількості 

проведених заходів із астрологічним вкрапленням, об’єднаних гаслом: «Шкільна бібліотека – за 

здоровий спосіб життя». На відкриття місячника був проведений «обряд посвячення»  «Я здоров’я 

бережу, сам собі допоможу», де зорі напророкували учням 8-9 класів бігти в медіатеку. 

Інформування «Бібліотека – аптека для душі» за участі 11-класників означало, що збулось пророцтво 

Ванги: «03.10.17. треба бути в школі о 810 ранку». Це і флеш-моб для четвертокласників, презентації 

книжок, виставка коміксів, рухливі перерви і таке інше – ось, що творилось в школі. А головне, що 

знайшлись поради Нострадамуса для здоров’я, які впродовж 

усього місяця шукали учні ЗОШ №1:  

 говори усім, що бігаєш щоранку. Тільки не уточнюй, що від 

проблем та відповідальності; 

 для дівчат: раз і назавжди забуваємо текст: «Я перепрошила 

роутер для створення більш потужної мережі». Вчимо текст: «Я 

нічого не натискала!»; 

 що б не сталося, говори «Ой!», не помилишся!; 

 в незрозумілих ситуаціях мовчи і посміхайся. Це вбивча 

зброя, вбивча. Перші годину-півтори неймовірно складно змусити 

себе мовчати, але потім звикаєш; 

 на контрольній пам’ятай: списування з одного джерела – 

плагіат, з двох – компіляція, а з трьох і більше – дисертація; 

 хочеш сніданок вчасно – спи на кухні; 

 якщо життя збиває тебе з ніг, ти повинен вмоститися зручніше 

на ліжку і подрімати годинку-другу. 

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

Ще раз про безпеку дітей в Інтернеті… 
У рамках тижня безпечного Інтернету для дітей психологи ще раз нагадали та 

попереджають учнів про можливі наслідки бездумного користування всесвітньою мережею. 

Безпека в Інтернеті – дуже важлива проблема 

нинішнього часу. І стосується вона всіх, від дітей до 

пенсіонерів. Вона стає все актуальнішою у зв'язку з 

масовим приходом в інтернет користувачів, майже, 

а то і зовсім, чи не підготовлених до погроз, їх 

чекають. 

Якщо сказати коротко, то існують дві основні 

можливості того, як може ваш комп'ютер стати 

жертвою. Перше – ви самі, мандруючи по різних 

сайтах або 

встановлюючи 

програмне 

забезпечення з 

неперевірених джерел, а іноді і з перевірених, заражаєте свій 

комп'ютер. Друге – можлива також ситуація, коли зловмисники 

навмисно, за допомогою, наприклад, троянських програм або 

вірусів, роблять ваш пристрій джерелом небезпеки. 

Як захиститись від такого роду небезпек ви могли прочитати на 

підготовленому шкільними психологами інформаційному стенді. 

Блащук Софія, 7-Б клас 
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День українського козацтва 
14 жовтня українці святкують одразу три свята. Перше – Свято Покрови Божої Матері, 

друге – День українського козацтва, третє свято, дуже молоде – День захисника України.  

З давніх-давен Божа Матір вважалася 

покровителькою усього українського козацтва. 

А на Січі запорозькі козаки збудували церкву на 

честь Покровительства Богородиці з її іконою. 

І, до речі, саме у цей день, козаки збирали 

Велику раду, на котрій обирали гетьмана й 

визначалися з подальшими військовими 

планами. 

Не змогли обійтися без наради і змагань на 

майстерність та кмітливість юні козаки-

четвертокласники ЗОШ №1. Команди 4-А 

«Чайка», 

4-Б «Булава», 4-В «Литаври» продемонстрували неабиякі 

знання звичаїв, традицій, побуту козаків. Пройшовши 7 кіл 

«пекла»-завдань у нелегкому протистоянні найсильнішими 

стали «Литаври», а всі звершення козаків-четвертокласників 

щиро підтримували їхні однокласниці. 

Козацькому роду нема переводу – це точно! 

Головний редактор, Гуля Олена 

Осінній вернісаж 
Осінь… Золота пора року, коли повільно кружляє-витанцьовує в повітрі жовтогарячий 

листок… 

Опале листя розмалювало життєдайну землю. 

Тонкі осички сумовито риплять на галявині, ще не 

зазнавши довгого зимового сну. Навкруги 

трухлявого пня скупчилися стрункі опеньки. Їх 

дуже багато і кожен з грибів так і проситься в 

кошик. Горобина обвисла червоними розкішними 

гронами. Листя липи з гострими почорнілими 

зубчиками здається вкритим тендітним 

оксамитом… 

Саме такою бачать її учні ЗОШ №1: красивою, 

багатою, щедрою. То ж демонструючи свої 

авторські осінні композиції вони передавали усю чарівність, принадність, «ароматність» осені. 

Політ учнівської фантазії, підкріплений красою по-справжньому золотої пори, засвідчив 

багатогранність їхнього таланту. 

Мартинюк Римма, 10 клас 
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«Твори, вигадуй, спробуй» 
Увага! Увага! Увага! У цьому кутку 

«рингу» учні 5 класу, а в протилежному – 

команда 4-го. Хай буде бій, хай буде 

переможець…  

А якщо серйозно, то це був захід-конкурс між 

командами вище згаданих класів за почесне 

звання найкреативніших учнів. Так, так, фраза: 

«Я людина творча: хочу – творю, хочу – 

витворяю» якраз про них . 

Життя – насамперед творчість, та це не 

означає, що кожна людина, щоб жити, мусить 

народитися художником, балериною або вченим. 

Креатив теж можна творити. Можна створювати 

просто добру атмосферу довкола себе. Тобто 

творчість різноманітна й безперервна. Саме з 

такою метою, що винахідливість доступна усім, 

створювався цей конкурс. 

Незалежно від результатів, кожен з учасників 

команди запам’ятався як джерельце самобутньої 

внутрішньої краси, креативності, вигадливості, 

безпосередності… 

Так тримати! 

Драчук Оксана, 6-Б клас 

«Шепетівська орда» на землях 

волинських…  
Багатьом семикласникам 20 жовтня 

запам’ятається як день, коли в «святу» робочу 

п’ятничку вони громили простори Луцька. А 

якщо бути точним, то замок Любарта й торговий 

центр «Порт Сіті». Не хвилюйтесь: замок стоїть 

(на те він і фортеця, щоб витримувати навали 

туристів), ми повернулись у повному складі, усі 

живі й здорові . А, і з океаном вражень й емоцій 

ми розповідали батькам, що бачили й чули. 

Шановні вчителі, ми хочемо ще!..  

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 

Слідами війни… 
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників – день, котрий кожен 

свідомий українець має пам’ятати.  

У цей День ми – учні ЗОШ №1 – приєднуємося до 

вшанування всіх, хто забезпечив це звільнення! 

Друга світова війна принесла з собою таку безліч 

трагедій, віроломства і зруйнованих доль, що до цих пір 

все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, 

які торкнулися практично всіх на нашій спільній землі. Є 

суд історії.  

Вже майже досконально вивчені всі масштаби цієї 

згубної війни. Її причини, її наслідки. Перемога. Це була 

перемога зі сльозами на очах. Це були сльози радості і 

одночасно сльози горя. Це не можна описати 

простими словами. Складні формулювання так 

само не підійдуть. Не можна висловити те, що 

відчували наші батьки і діди, матері і бабусі, на 

очах яких відбувався весь жах однієї з 

найкривавіших воєн на нашій планеті. Не можна 

висловити, але ми і не маємо права забути те, що 

розповідали нам свідки, які так чи інакше брали 

участь в цьому. Інакше це може повторитися. І ми 

говоримо: «Ніхто не забутий!», «Ніщо не 

забуто!». Будемо пам’ятати і навчимо своїх 

нащадків! 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Між нами дівчатами про наболіле… 
Дівчата вже з ранніх років розуміють, що охайний і доглянутий вигляд – це запорука успіху.  

Ця стаття буде корисною всім юним модницям, адже мова піде про зачіски! Часто буває, що 

вранці в поспіху просто нереально змайструвати якусь 

придатну зачіску на голові у дівчинки, яка вередує і усілякими 

хитрощами намагається уникнути процесу. Зачіски в школу 

за п'ять хвилин – ідеальний вихід для того, щоб уникнути 

таких небажаних ситуацій… 

Найпростішими і популярними шкільними зачісками є 

хвостики, кіски 

та пучки. 

Це найлегше – 

зробити хвостик. 

Високий, 

низький, хвости 

на два боки, 

сполучені хвости. Актуальні хвости в поєднанні з 

начосом, випущеними  пасмами, плетінням джгутом і 

кучерями. Експериментуйте і створюйте різні варіації 

на цю тему. 

Пучок – 

зачіска на кожен 

день в школу. 

Акуратно 

зібране в пучок 

шевелюра – це 

ідеальний 

варіант для 

шкільних буднів. 

Довге волосся повністю прибране і не створює 

дискомфорт своїй господині. Пучки можуть бути 

зроблені на маківці, потилиці і навіть збоку.  

Косички і плетіння різної складності відмінно 

підійдуть не тільки власницям довгого, але і 

середнього волосся. Учениці початкових класів 

через одну приходять в школу з косами, 

кошиками або 

колосками. А 

ось дівчатка-

підлітки 

з'являються із 

заплетеними 

головами значно рідше. Причина тут в тому, що виконувати 

плетіння самостійно незручно. У будь-якому випадку варто 

починати з простих варіантів (традиційна коса, джгут, колосок), 

а потім вже можна переходити на більш складні техніки 

(французька коса навпаки, квадратні коси).  

І пам'ятайте, що головне при підборі зачіски – це її гармонійне 

поєднання з вашою зовнішністю та стилем одягу. Юність 

дозволяє ставити сміливі експерименти, але міру треба знати завжди. 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 
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Танець – пульс нашого життя 
Сучасні учні люблять спілкування, танці та 

мобільні телефони, а не люблять спорт, 

культуру і добрі справи. 

Танець. Для чого ми танцюємо? Хто це 

придумав? Навіщо? 

За історичними довідками, танець існував 

завжди. Спочатку танцем, під музику вітру чи 

дощу задобрювали різних богів. Згодом танець 

набув ширшого значення, завдяки ньому люди 

відпочивали від своїх проблем. Цей вид 

мистецтва стрімко розвивався, і на сьогоднішній 

день відомо понад 250 видів танцю. Він один: 

народний, інтимний, бальний, східний, але такий 

різний танець. 

«Танець – це твій пульс, биття твого серця, 

твоє дихання. Це ритм твого життя. Це 

вираження в часі і русі, в щасті, радості, смутку і 

заздрості…» Жак д'Амбуаз. 

Наше життя подібне танцю, причому у 

кожного воно не відповідає якомусь 

конкретному виду танцю, воно різноманітне. 

Хтось кружляє в ритмі вальсу, хтось тоне в 

пристрасному танго, а хтось танцює «Танець 

маленьких каченят». Так-так, може бути й таке. 

Все це тому, що наш характер тісно 

переплітається з характером танцю. 

Я крокую вперед, не зупиняюся, ставлюся до 

всього з посмішкою. Як і в танцях, так і в житті 

з’являються нові ідеї, плани і нові повороти долі, 

а також щось нове, надихаючі, після чого 

хочеться реалізувати це в житті. 

Світенко Юлія, 7-Б клас 

Про добро, яке вселяє надію… 
Якщо людина має добре серце, то вона буде 

безкінечно сіяти любов, роблячи цей 

недосконалий світ добрішим.  

Сьогодні ми пропонуємо тобі дізнатися імена 

зірок, які не шкодують власних гонорарів і щедро 

жертвують гроші на благодійність. 

Джоан Роулінг, авторка «Гаррі Поттера» 

завдяки своїй фантазії і письменницькій 

майстерності заробила гонорар в розмірі 

мільярда доларів. Але статус мільярдера 

протримався за нею недовго. Третину свого 

статку Джоан віддала на благодійність. 

Мільярдер, засновник мережі Facebook Марк 

Цукерберг, незважаючи на свої неймовірні 

статки, до грошей ставиться достатньо 

прохолодно. На день народження своєї доньки 

він залишив повідомлення в своїй соціальній 

мережі, де зізнався, що впродовж життя віддасть 

99% пакета акцій Facebook на благодійність і 

громадську діяльність. 

Відома українська співачка Тіна Кароль після 

трагічної смерті чоловіка стала справжнім 

філантропом. Свої гонорари, отримані за сольні 

концерти, вона передає у власний благодійний 

фонд «Полюс тяжіння», який займається 

купівлею необхідного медичного обладнання в 

онкологічні дитячі відділення простих міських 

лікарень по всій Україні. 

Кожен з нас може зробити для когось щось 

добре, не маючи таких статків як зірки, але 

значення такого вчинку буде не меншим… 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Sad story 
Сумно про це говорити, але попри заслуги учнів, відзначених в проведених шкільних конкурсах, 

нашу ініціативу ніхто не підтримав. Мова йде про оголошений у вересневому «Рукописі» конкурс 

написання статтей до газети. 

Чи це просто пасивність, чи неймовірна завантаженість учнів, але редакції дуже прикро 

констатувати факт такої, певно, байдужості, адже той, хто хоче знаходить шлях, а хто не хоче – 

відмовки… 

Словом, ми вважаємо, що нашим учням треба дати шанс реабілітуватися. Солоденький приз 

зачекався!!!  

Отже, редакція газети «Рукопис» оголошує конкурс на найкращу статтю серед 

школярів ЗОШ №1. Темою статті має бути щось із зацікавлень сучасних учнів, наприклад, настільні 

ігри, футбол, малярство, тощо. Обсяг роботи – половина аркуша А4 12-им шрифтом.  

Роботу необхідно здати до 24 листопада 2017 р. в кабінет педагога-організатора, обов’язково 

вказуючи авторство (хто написав) і з якого класу. 

Автор найкращої статті буде нагороджений публікацією в газеті, можливістю стати учасником 

нашої дружньої видавничої сім’ї та солоденьким смаколиком.  

Головний редактор, Гуля Олена 
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Жартівливий гороскоп 

Яких тільки гороскопів не придумають! Десятки 

зодіакальних описів і прогнозів складають у сукупності 

наш портрет – починаючи з характеру і закінчуючи 

особливостями поцілунків і манерою ліпити сніговиків.  

Автори гороскопів виявляють політкоректність, 

описуючи людей, що належать до того чи іншого знаку 

Зодіаку так, ніби бояться при особистій зустрічі з ким-небудь 

з них отримати хороших стусанів. Створюється враження, 

що на їх шляху зустрічалися виключно самі «білі і пухнасті» 

представники знаків. Але хтось же повинен протиставити їх 

вишукування суворої реальності. І зробить це наш 

жартівливий гороскоп. Настав час подивитися правді в очі! 

Овен спочатку хапається за зброю, потім починає 

задавати питання, і ніхто не в силах зупинити цей прущий 

бульдозер, який не визнає жодної думки, крім власної. 

У Тельця в житті дві головних любові – смачно їсти і 

примножувати свій стан, бажано за чужий рахунок. 

Близнюки живуть на шалених обертах і часто не 

встигають навіть за власними бажаннями, але завжди 

встигнуть провернути якусь сумнівну справу. 

Раки – професійні страждальці, які завжди і скрізь 

знайдуть привід для розладу і образи, а в рідкісні хвилини 

прихильності залюбки вчать жити тих, хто їх про це не 

просить. 

Лев настільки самозакоханий тип, що швидше 

застрелиться, ніж дозволить комусь собою керувати. Втім, 

швидше він застрелить того, хто зважиться на спробу його контролювати. 

Дів хлібом не годуй, а дай кого-небудь розкритикувати або про щось 

потурбуватися. Життя з цими шанувальниками чистоти і досконалості – 

прямий шлях до ореолу мученика. 

Терези не розлучаються з кишеньковим дзеркальцем, своєю загадковою 

посмішкою нагадують Чеширського Кота і примудряються в ході 

суперечки зайняти позицію відразу всіх сторін. 

Скорпіон – параноїк, якому скрізь ввижаються змови. Займає по 

відношенню до світу оборонну позицію і вважає, що кращий захист – це 

напад. 

Стрілець – то філософ, то базіка, здатний за одиницю часу видати 

рекордна кількість нікого не цікавить інформації. 

Козеріг спить і бачить себе начальником і, йдучи до цієї мети, вперто таранить своїми рогами 

будь-які перешкоди, навіть якщо це живі люди, тому краще на його шляху не попадатися. 

Водолій витканий із сюрпризів, причому далеко не завжди приємних, стурбований долею 

людства і ніколи не помічає, що коїться у нього під носом. 

Риби – професійні плакальники й рятувальники душ, при цьому їх власний внутрішній світ існує 

паралельно реальності. 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 

Над випуском працювали: 
Головний редактор Гуля Олена. 

Заступник редактора Кушпель Поліна. 

Команда талановитих кореспондентів: Ротаєнко Тетяна, Тарасюк Олександр, 

Мартинюк Римма, Урсу Тетяна, Щур Богдан, Гурш Вікторія, Кушпель Поліна, 

Світенко Юлія, Сорочинська Дар’я, Мельник Вероніка, Блащук Софія, Драчук Оксана, Дитина Ганна. 


