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Високобайрацького НВК

Педагогічний колектив НВК направляє значні зусил-
ля на виховання в кожному учневі особистості, яка бе-
реже своє здоров’я та життя. Адже ці два поняття - най-
важливіші цінності для людини. Безпека дітей - це мета 
життя батьків та педагогів. 
У Високобайрацькому НВК було проведено Тиждень 

знань Правил Дорожнього руху на тему «Дорожня грамота».
Тиждень знань Правил Дорожнього руху у Високобай-

рацькому НВК І – ІІІ ступенів  розпочався 09 вересня 2013 
року загальношкільною лінійкою, на якій заступник дирек-
тора з виховної роботи І.В.Потураєва ознайомила дітей із 
планом заходів на тиждень. Цього ж дня у межах класних 
годин були  проведені такі виховні заходи:
класна година «Дорожня грамота» (1 клас, класний керів-

ник В.В.Гавриленко);
класна година «Дорожній рух вивчаємо, про здоров‘я 

дбаємо»  (2 клас, класний керівник З.Б.Бузуляк);
класна година «Безпека дорожнього руху – це життя» (3 

клас, практичний психолог С.Л.Барсукова);
класна година «Твій друг – безпечний рух» (5 клас, клас-

ний керівник В.В.Грінченко);
класна година «Поводження на дорозі» та бесіда: «Без-

пека руху велосипедиста» (6 клас, Ю.В.Харитонова).
Учні 7 класу створювали стіннівку «Дорожня грамота» 

(класний керівник К.О.Братко), а учні 8 класу взяли участь 

у вікторині «Чи знаєш ти дорожні знаки?» (підготувала 
С.П.Літвінова, класовод).

 10 вересня 2013 року учні 1 класу  готували малюнки на 
тему: «Я  маленький  пішохід». Для учнів 4 класу  класовод  
Н.М.Корнета   підготувала  гру-подорож  «Будеш  знати  
правила дорожнього руху, збережеш найцінніше – життя і 
здоров‘я».

 11 вересня 2013 року для учнів 9 та 10 класів було прове-
дено бесіди «Види ДТП. Небезпека на дорогах» та «Пере-
хрестя» (В.П.Ауліна та Д.С.Личов), також для учнів 8 класу 
за участю медичної сестри закладу А.А.Поліщук проведе-
но круглий стіл: «Поведінка учасників і очевидців дорож-
ньо-транспортних пригод. Надання першої долікарської 
допомоги потерпілому».

12 вересня 2013 року для всіх учнів закладу було органі-
зовано практичне заняття «Надання першої допомоги трав-
мованим та потерпілим».

13 вересня 2013 року підведено підсумки Тижня знань 
Правил Дорожнього руху на тему: «Дорожня грамота», у 
якому перемогу здобули учні 4 та 5 класів.
Отже, по проведенню Тижня безпеки життєдіяльності ми 

впевнилися в його результативності та необхідності.
О.А. Єфімова, директор НВК 

І.В. Потураєва, заступник директора 
з виховної роботи
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Про  “Дорожню  грамоту ” 
т а  дорожню  грамотн і с т ь

Журилася лисонька біля хвіртки,
Що не може курочку вкрасти й з”їсти.
Бо господар злого припнув собаку,
Він хоч ще малий,але страшно гавка!
За всю нічку лисонька змордувалась,
В кожну дірку й шпарочку заглядала...
Але вартовий наш, мабуть, не спав!
Бо відразу чулось страшнюче “Гав!”

Тетяна Шевцова

Першій вчительці
Із святом всіх учителів

Відшукаю гарну днину
І до тебе я прилину,

Мов у казку ,в ту далеку мить...
Розпочнем свою розмову,
Дяка Богу,ти здорова!

Та чомусь душа моя болить...

А роки летять,як птахи в даль.
Та не віднесуть мою печаль.
Вчителько моя,моя журба,
Щоб була ти вічно молода...

Ти мені простягнеш руку,
Як там діти і онуки?

А у мене сльози на очах...
В тебе очі вже не сині,
А волосся сиве-сиве,

Сотні долей на твоїх плечах!

Я тебе не відпущу, ніколи,чуєш!
Ти в душі моїй навічно будеш!
Бо в руках твоїх моє життя,
Перша Вчителько моя...

Тетяна Шевцова. 16.09.2013

В Україні є багато письменників та письменниць, а моя мама - одна 
з них. Вона пише про все.  Мамині вірші зачаровують всіх. У її  тво-
рах просто неможливо не помітити лелійність, ніжність та водно-
час - силу, яку вона передає нібито в звичайних, простих словах. 

Світлана Чоботарьова, учениця 9 класу НВК 

Високобайрацькому НВК 30 
років! Присвячую

Я твої намалюю тридцять-
Зорями в небі!

А вітрам, якщо будуть злитись,
Скажу, що так треба!

Я доріжку вквітчаю барвінком,
Встелю споришами...

Там, де діти сміються дзвінко,
Де ридають від щастя мами...

Де наука панує й думок
Безкінечні простори манять!

Де вчителів теплі руки
Свою ніжність без ліку дарять...
В твої тридцять, кохана Школо,

Я тобі подарую небо!
Чисте,чисте!І сонця коло!

Всім скажу, що сьогодні так треба!!!!
Тетяна Шевцова. 28.08.2013

Веселинка
Веселинка рано встала,
Потягнулась досхочу,
Із тарілки посьорбала
Із сметанкою борщу.

Посміхнулась ніжно мамі,
Тата цьомнула у щічку,
А бабусі проспівала,
Де гуляла цілу нічку.

По яких її просторах
Феї снів водили.

То літали понад морем,
То в лісах блудили...

Не забулася про кицю,
Молочка їй налила,
Взяла чистої водиці,
Ніжну квітку полила.

Врятувала павучка,
що упав додолу...
І маленького жучка
Принесла додому...

Цілий день пісні співала,
рятувала світ...

Мама спатоньки вкладала
У жаркий обід...

Ввечері в траві для мами
Збирає росинки..

Ох і дівчинка - забава,
Наша веселинка...

Тетяна Щевцова

На виконання доручення Кабінету Міністрів України до листа Націо-
нального олімпійського комітету України, наказу директора департамен-
ту освіти і науки, молоді та спорту від 16.08.2013 у Високобайрацькому 
НВК було проведено Тиждень фізкультури та спорту. 
У рамках тижня класні керівники провели Олімпійські уроки. 
Однак, найбільше захоплення та ажіотаж викликали змагання з троє-

борства серед учнів НВК. Отож, за результатами спартакіади місця се-
ред учасників розподілилися таким чином: 
ДІВЧАТА: 2-4 класи:  І місце - А.Лопушнян, ІІ місце - І.Киценко, 

І.Гумпер, М.Дуриба (з однаковою кількістю балів);
5-7 класи: І місце - С.Овчіннікова, ІІ - І.Олєйник, ІІІ - В.Родіонова;
8-10 класи: І - С.Чоботарьова, ІІ - І.Грейцаровська, ІІІ - О.Гуцалюк;
ХЛОПЦІ: 2-4 класи:  І місце - Д.Бєлов, ІІ місце - А.Пятов, І.Федотов 

(з однаковою кількістю балів);
5-7 класи: І місце - М.Петренко, ІІ - Ю.Кобренюк, ІІІ - М.Кравчук;
8-10 класи: І - В.Горбенко, ІІ - В.Киценко, ІІІ - О.Чудін.
Як бачимо, спортсменів і спортсменок у нас вистачає. Всі переможці 

отримали почесні грамоти на загальношкільній лінійці. Спортивні зма-
гання - це невід’ємна складова успішного фізичного виховання учнів. 

К.О. Братко

Тетяна Шевцова - 
талановита творча 

особистість
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  У День Учителя прийміть вітання
На Вчителі тримається школа. До хорошого вчителя діти залюбки ідуть на урок, а про улюбленого 

вчителя пам’ятають усе життя. У наш складний час дуже хочеться чути теплі слова від учнів, їхніх 
батьків та колег не тільки у свято. Тому що, коли вчитель не відчуває віддачі, то  його професійне 
щасливе життя перетворюється на нестерпну муку. Тоді учитель просто  йде з професії, він байдужіє до 
своєї роботи. Нещасливі лікарі калічать тіло, а нещасливі вчителі калічать дитячі душі. Дай нам, Боже, 
професійного щастя!

К.О. Братко 

Слово  до Вчителя
Учителю! Складна твоя дорога!
Учителю! Ти зупинись на мить.
Поглянь на школу, на усе довкола.
Душа твоя не може не любить!
Учителів колишніх не буває,
Учителем стають на все життя.
Учителю, літа твої минають,
Але в душі немає каяття.
Ти йдеш сюди і рідних проминаєш,
Для тебе, мабуть, учні - то рідня.
У класах ти екзамен свій склада-
єш,
Отой екзамен, що зовуть “життя”...
О, скільки дітвори пустив ти в сер-
це!
І кожен з них лишив у ньому слід.
Можливо, хтось образив?.. - 
Ти не сердься!
Бо це ж дитина, це майбутній рід.
Ти точно пам’ятаєш чиїсь сльози, 
чиїсь образи, чийсь дитячий сміх,
Ці погляди учнівські, дощ, моро-
зи...
Забути це - не вистачить ста літ.
Учителю! Ти тільки не здавайся,
Тримайся міцно і тримай удар.
Ти стільки вже зробив - тим і пи-
шайся.
Лишайся вчителем - хто б що там 
не казав.

Іди й неси дитині своє серце,
Зумій не погасить дитячу душу!
Я повторю:  учителю, не сердься!
Кажи собі “Я хочу”, а не “Мушу”.

 К.О. Братко

ВЧИТЕЛЬ  -  це  людина,  що навчає  наших дітей писати, чита-
ти, рахувати, малювати.              
Також вчитель нам як мама. Вона нас любить, і ми її - теж. Учи-

тель багато чого може цікавого розповісти про живу природу та 
життя відомих людей, про мистецтво.

Андрій Ушаков,учень 8 класу 

Вчитель – це той, хто дає знання і багато іншого. Він може 
допомогти тобі майже у будь-якому питанні. Вчитель – той, хто 
знає багато чого цікавого, пізнавального про світ. Вчитель може 
розповісти нам якнайцікавіше про те, що може нам знадобитися у 
майбутньому. Вчитель дає нам знання.

Валентин Якушов, учень 7 класу

                      Чи важко бути вчителем?
    Кожен із нас, напевно, задумувався: як це бути вчителем? 

Спочатку можна подумати, що  це легко: ходити по класу і 
розказувати про якісь незвичні нам науки. Але  перед тим, як 
судити,  треба поглянути пильніше: ви побачите ті безсонні ночі, 
проведені над конспектами, і все це заради того, щоб донести, 
розказати нам щось нове і незвідане.

    Я не буду далеко заходити, і наведу вам приклад, який 
стосується моєї школи.

 У моїй школі працює багато вчителів. Візьмімо, наприклад, 
вчителя історії Грінченка  Віталія Вікторовича: він заради якихось 
45 хвилин, напевно, проводить ночі над книгами. Адже, що б ми у 
нього не спитали, Віталій Вікторович завжди знайде відповіді. А  
Валентина Петрівна! У неї є дуже великий талант: за допомогою 
лінійки і  добрих слів вона будь-якого  учня зможе примусити 
працювати на  уроці.
А ще в нас є Наталія Іванівна , вчитель музики, без неї  я не 

уявляю ні одного шкільного свята.  Вчитель  зарубіжної літератури 
- це Світлана Павлівна: вона завжди  розказує щось цікаве про 
літературу. Звісно, я не могла забути про дорогоцінного вчителя 
української мови та літератури. Катерина Олександрівна навіть у 
саму важку хвилину знайде вихід. І, звісно ж, Юлія Василівна, 
вчитель хімії та біології: не було ні одного уроку, на який би вона  
прийшла без якоїсь доповіді чи цікавої розповіді про біологію. 
Ще в нас є вчитель трудового  навчання Дмитро Сергійович, 

який завжди тримає все під контролем. Вадим Олександрович, 
вчитель інформатики,  завжди допоможе. 

Шановні вчителі, ми вдячні вам за вашу працю! 

Світлана Чоботарьова,
учениця 9 класу  Високобайрацького НВК

  Життя… Воно дивовижне, непередбачуване, гір-
ке і солодке, одноманітне і барвисте, часом сумне 
чи радісне, але дивовижне й цікаве. А найголовніше 

(що дуже шкода) – дається один раз. 
Та життя – це справді велике диво! 
І саме нам випало щастя жити на дивовижній Зем-

лі. Тому треба цінувати кожну його хвилину, радіти 
сонцю і ранковій росі, вічним зорям у нічному небі, 
кожній квіточці, що прийшла у цей світ так само, як 
і ми.
Людське життя... Неповторне та звичне, радісне, 

сповнене глибоких переживань…
Люди, їх мільйони... усі вони зовсім різні й чимось 

неповторні. Вони, мов ті зорі на небі, що горять сво-
єрідним світлом.
Так, життя кожної людини - це стежина, устеле-

на жовто-гарячими чорнобривцями, духмяними 
вишеньками. Кожне життя дається нам якоюсь ди-
вовижною квіткою, яка вранці вмивається росою, 
зустрічаючи новий день, ніжно простягає руки-пе-
люстки до сонця, щоб захистило її від усього злого 
й недоброго, а ввечері тихо й сумовито складає свою 
голівку до матері-землі, сподіваючись наступного 
дня побачити цей світ кращим.

Мати Тереза, лауреат Нобелівської премії світу, 
громадянка світу в  найвищому розумінні цього сло-
ва, залишила тим, хто вступає на життєвій шлях, ду-
ховний заповіт, в якому сказано:
Життя - це шанс. Скористайся ним.
Життя - це краса. Милуйся нею.
Життя - це мрія. Здійсни її.
Життя - це виклик. Прийми його.
Життя - це обов’язок. Виконай його.
Життя - це гра. Стань гравцем.
Життя - це цінність. Цінуй його.
Життя - це скарб. Бережи його.
Життя - це любов. Насолоджуйся нею.
Життя - це таїна. Пізнай її.
Життя - це юдоль бід. Перебори все.
Життя - це пісня. Доспівай її.
Життя - це боротьба. Розпочни її.
Життя - це безодня невідомого - не бійся всту-

пити в неї.
Життя - це удача. Шукай цю мить. 
Життя таке чудове - не марнуй його. 
Це твоє життя. Борони його.

 
С.Л.Барсукова, практичний психолог НВК

Життя твоє - безцінний дар. 
Не забувай про це ніколи.

Лариса Шевчук

Ділимось 
досвідом

11 вересня 2013 року до Висо-
кобайрацького та Созонівського 
НВК завітали начальники відді-
лів освіти, молоді та спорту До-
линського та Новоукраїнського 
районів зі своїми колегами. Під 
час зустрічі начальник відділу 
освіти, молоді та спорту Кіро-
воградської райдержадміністра-
ції С.В.Крамаренко поділилась 
досвідом з питань утворення та 
організації роботи навчально-ви-
ховних комплексів.

  Свою роботу презентували  і 
директори Високобайрацького 
НВК О.А.Єфімова та Созонів-
ського НВК Л.І.Золотоверх.


