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28 листопада 2014 року на будівлі 
Високобайрацького навчально-вихов-
ного комплексу встановлено меморі-
альну дошку Анатолію Бузуляку, який 
загинув 29 липня 2014 року під міс-
том Сніжне в результаті мінометного 
обстрілу терористами у віці 27 років. 
Наш попередній номер було майже по-
вністю присвячено цьому героїчному 
хлопцю. 
До подій неоголошеної війни на Схо-

ді нашої держави новітній історії Укра-
їни бракувало героїв, людей, які були 
б взірцем для інших. Нині ж у країні 
тисячі тих, кого, без сумніву, можна на-
звати героями. Серед них – Анатолій 
Бузуляк.
Матері неможливо повернути сина, 

але він продовжує жити в нашій 
пам’яті, в серцях своїх рідних та дру-
зів. А відтепер про молодість, обірвану 
війною нагадуватиме байрачанам  ме-
моріальна дошка  як вічний біль і сму-
ток.
На заході були присутні: депутат об-

ласної ради, помічник народного де-
путата України Станіслава Березкіна 
І.М. Малик , голова Кіровоградської 
райдержадміністрації В.Р. Дайдакулов, 
заступник голови районної ради Т.Л. 
Маліцька, Високобайрацький сіль-

ський голова Д.С. Личов, начальник 
відділу освіти Кіровоградської райдер-
жадміністрації С.В. Крамаренко, голо-
ва ФГ «Високобайрацьке» О.В. Гераси-
мов, вихователь дитячого садка, перша 
вчителька, класний керівник Анатолія, 
його однокласники та однокурсники, 
представники природничо-географіч-
ного факультету Кіровоградського 
державного педагогічного університе-
ту імені Володимира Винниченка та 
представники Кіровоградської військо-
вої частини спецп-
ризначення і, зви-
чайно ж, вихованці, 
учні та працівники 
Високобайрацького 
навчально-виховно-
го комплексу. А од-
ним словом - наша 
високобайрацька 
громада. 
Всі вони говорили 

про те, що остан-
ні місяці змінили 
український народ, 
згуртували його, 
що ми вже ніколи 
не будемо такими, 
як колись і що  ме-
моріальна дошка 

Анатолію Бузуляку  не стане просто 
табличкою на стіні будівлі навчально-
виховного комплексу, що згадка про 
одного із тисяч полеглих у боях за Не-
залежність та Єдність України переда-
ватиметься із покоління у покоління, і 
що на подвигах героїв виростуть діти, 
котрі й розбудують уже нову, сильну, 
єдину не на папері, а по духу Україну. 

Продовження читайте на 2-ій 
сторінці номера.

    Наш сайт в Інтернеті     http://vysoki-bairaky.com.ua

Батько й мати в моєму житті 
Мої найрідніші люди – це батьки, вони мене зростили, за що я 

їм надзвичайно вдячний. Мама і тато мене одягають, годують, на-
вчають, виховують і це мене так радує, подовше б так!
Мої батьки – приклад для мене. Батько – це моя опора, в ньо-

го руки золоті, він уміє все. Навчив мене робити годівничку, 
дерев’яні полички і ще багато іншого. За це я йому буду завжди 
вдячним. У нього широкі мужні плечі, темні очі. Він працює ко-
жен день, щоб одягати мене, мого брата та сестру, тому що він нас 
любить і завжди буде любити. Його характер твердий, як камінь, 
але коли мова йде про дітей, то він стає ніжним. На свята  батько 
завжди купує нам подарунки. Якщо його заберуть на війну, то в 
нашій сім’ї не буде опори, і я цього не переживу. 
Моя матуся - це пелюстка ромашки, яка завжди приголубить і 

скаже ніжні слова. Мама - найлагідніша людина в моєму житті, 
вона любить усіх дітей однаково (і це важливо!), тому що вона 
- МАТИ. Матусенька знає мене дуже добре: знає навіть, коли в 
мене погані новини, а коли - хороші. І це мене тішить. Якщо по-

гані новини, то вона не буде кричати, а пояснить, як краще вийти з 
тієї чи іншої ситуації. Коли хтось з дітей захворіє, то вона хвилю-
ється і лікує нас сама: зробить, наприклад, чай з варенням і сидить 
біля мене, поки я його не вип’ю. 
А якщо я довго не видужую, то вона веде мене до лікаря. 
Ще я дуже люблю, коли на різні свята ми всі разом ідемо на 

природу відпочивати. Розводимо багаття, смажимо м’ясо, граємо 
в різні ігри. Я бігаю по лісу або вилажу на дерева, щоб розди-
витися краєвид. По завершенню відпочинку ми всі разом гасимо 
багаття, збираємо свої речі, все сміття, яке залишилося після нас, 
і йдемо додому. 
Я завжди намагаюсь допомагати своїм батькам, може, не за-

вжди виходить, але вони ніколи не сварять, а тільки лише чомусь 
постійно таємниче посміхаються один одному.
Мої батьки – найкращі, і я це знаю, тому що я їх люблю!

Юлій Кобренюк,
учень 7 класу НВК

Напередодні дня Збройних Сил України у нашому Високобай-
рацькому НВК було проведено добровільну акцію "Привітай воїна 
АТО зі святом". Учні НВК вирішили, що намалюють для своїх За-
хисників малюнки, напишуть листи та приготують солодощі. Як 
вирішили, так і зробили. Кожен із учнів приготував для солдатів, 

хоч і маленький, зате від 
чистого серця, подару-
нок.
А в п'ятницю, 5 грудня 

2014 року, дирекція НВК 
запросила військовос-
лужбовців Кіровоград-
ського 3 окремого полку 
спеціального призначен-
ня, колишніх учнів шко-
ли Гавриленка Ігоря та 
Андріященка Андрія  на 

теплу зустріч із вихованцями НВК. Військові розповіли про свій 
полк, про будні солдатської служби та про те, як вони, перебуваючи 
в зоні АТО протягом 6 місяців, звільняли від терористів та росій-
ських найманців  населені пункти Донецької та Луганської облас-
тей, мужньо тримали оборону Донецького аеропорту, за що вороги 
стали їх називати "кіборгами".
Учні НВК спеціально для військових декламували власні вірші 

про мужність, героїзм, патріотизм та Мир. Після зворушливих  по-
етичних хвилин директор НВК О.А. Єфімова вручила воїнам дитя-
чі малюнки з листами і солодощі для того, щоб вони передали  їх 
на Схід своїм побратимам.
Ігор з Андрієм подякували всім присутнім за зворушливі хви-

лини спілкування та подарунки. А в неділю, 7 грудня, посилки від 
учнів нашого НВК "поїхали" на Схід країни в зону АТО до наших 
українських Захисників.

В.В.Гавриленко,
вчитель початкових класів Високобайрацького НВК

Вихованці НВК вітали воїнів АТО

Якщо ми - громада, то ми - непереборна сила

Правила безпечного спілкування 
із домашніми та дикими тваринами
До диких тварин в нашій країні в осно-

вному відносять лисиць, вовків та кабанів. 
Особливо небезпечні лисиці, які частіше 
хворіють на сказ.
Сучасна людина рідко стикається з ди-

кою природою. Ми частіше бачимо тварин 
у зоопарку, ніж у їхньому природному се-
редовищі існування. Тому найчастіше люди 
забувають про елементарні правила безпе-
ки. Але ж звірі можуть не тільки наляка-
ти, а й завдати людині каліцтва. До слова, 
нападають дикі тварини на людей тільки в 
крайньому випадку. Найчастіше це відбу-
вається, якщо застати зненацька звіра або 
загрожувати його потомству. Деякі тварини 
стають вкрай агресивними під час шлюбно-
го періоду.
Якщо ви зіткнулися з диким звіром, то 

вам знадобиться величезне самовладання, а 
також уміння швидко мислити в критичних 
ситуаціях:

1. Не варто піддаватися панічним настро-
ям. Пам’ятайте, що звір теж вас боїться. 
Тому намагайтеся не поводити себе агре-
сивно, не кричіть і не робіть різких рухів. 

2. Ніколи не дивіться тваринам в очі. Це 
може викликати у них агресію. У тварин-

ному світі пильний погляд позначає попе-
редження про напад. Таким чином, тварина 
може вирішити вас випередити і напасти 
першим.

3. Ні в якому разі не біжіть і не повер-
тайтеся до тварини спиною. Кращий варі-
ант - це спочатку завмерти на місці, а потім 
повільно починати задкувати. Як тільки ви 
відійдете на відстань 10 метрів, то відходи-
ти можна вже боком.

4. Уникайте диких тварин. Пам’ятайте 
що небезпечними можуть бути і вовк, і ли-
сиця. Тварини нападають на людину, якщо 
вони поранені, перелякані несподіванкою 
або захищають своє потомство. При явно 
агресивному поводженні тварин можна ви-
користовувати як засіб захисту  вогонь або 
стукати палицею по дереву.

5. Ніколи не розоряйте звірині кубла і 
лігва. Не намагайтеся погладити дитинчат 
тварин, це може призвести до біди.

6. Будьте уважні і обов’язково обробляй-
те укуси. Пам’ятайте, що дикі тварини мо-
жуть занести у кров різноманітні віруси.
Якщо вашу дитину вкусила домашня 

або дика тварина - це серйозний привід за-
непокоїтися, особливо, якщо це не просто 
подряпина, а повноцінна рана, в яку потра-
пила слина тварини. Діяти потрібно відразу 

ж, не відкладаючи і не сподіваючись на те, 
що вам пощастило і нічого страшного не 
станеться.
Отже, що робити в першу чергу батькам, 

якщо їхню дитину укусили домашні або 
дикі тварини? Тактика першої допомоги 
передбачає спочатку зупинити кровотечу, 
якщо вона, звичайно, є. Далі слід обробити 
рану і накласти на неї пов’язку. Тут хочеть-
ся зробити особливий акцент на декількох 
важливих моментах. По-перше, потріб-
но ретельно обробити не тільки безпосе-
редньо рану, але і місце навколо неї, куди 
потрапила слина тварини, мильним роз-
чином. По-друге, перед тим, як накладати 
пов’язку на прокушене місце, потрібно 
змастити його антибактеріальною маззю. 
І, по-третє, не накладайте пов’язку гер-
метично, не варто також заклеювати рану 
пластиром.
Будьте обережні! Не дратуйте та не тор-

кайтесь навіть безпечних на вигляд тварин! 
Особливо слідкуйте за дітьми, які з вели-
кою цікавістю пізнають світ! 

І.В. Потураєва, 
заступник директора

  з навчально-виховної роботи 
Високобайрацького НВК

10 грудня 2014 року в рамках предметного 
тижня хімії та біології було проведено урок-ді-
лову гру «Наркотики і алкоголь – хвороби сус-
пільства, соціальне зло» для учнів 8-11 класів. 

 Про них пишуть, говорять, показують по 
телебаченню. Кожен чув про можливі наслід-
ки вживання цих засобів, про пекельну залеж-
ність від героїну, про ризик передозування, про 
небезпеку водіння машини в стані сп’яніння, 
про розумову деградацію людини, яка довгий 
час уживає наркотики, про ризик захворюван-
ня на рак у результаті паління. Основною ме-

тою цього заходу було встанови-
ти причини, наслідки, природу дії 
наркотиків, алкоголю; переконати 
учнів у неприпустимості вживан-
ня наркотиків та алкоголю, визна-
чити основні шляхи профілак-
тики;  а також поглибити знання 
учнів про одну з найпоширені-
ших хвороб століття - алкоголізм. 

Ю.В. Харитонова, 
вчитель хімії та біології 

Високобайрацького НВК

Ще раз про хвороби суспільства нагадати буде не зайвим!!
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З метою підвищення інтересу до вивчення навчальних пред-
метів, виявлення і підтримки  обдарованих учнів,  протягом І 
семестру 2014-2015 н.р. вчителі НВК спрямовують учнів до 
участі у різноманітних конкурсах. А саме: в жовтні 2014 року 
були проведені шкільні предметні олімпіади з навчальних 
предметів (українська мова та література, історія, іноземні мови 
(англійська, німецька), математика, фізика, хімія, біологія, гео-
графія, інформатика, екологія, астрономія). В яких взяли участь  
44 учня Високобайрацького НВК і отримали такі результати: 
з української мови та літератури брали участь 8 учнів: з них 

двоє учнів посіли призові місця: Юлія Чемойдан, учениця 7 
класу; Олексій Венгер, учень 11 класу; 
з екології брав участь 1 учень; 
з англійської мови -  4 учнів,  з них 1 учень посів призове 

місце (Чудін Олександр, учень 9 класу); 
з математики взяли участь 8 учнів, з них двоє посіли призові 

місця: Ірина Гавриленко, учениця 6 класу, та Юрій Маслюк, 
учень 7 класу; 
з фізики взяли участь 5 учнів: з них один  посів призове місце 

(Юрій Маслюк, учень 7 класу); 
з хімії брали участь 5 учнів, з них один посів призове  місце - 

Максим Кравчук, учень 7 класу; 
з історії взяло участь 3 учнів, з них 1 посів призове місце - 

Олексій Венгер, учень 11 класу; 
з географії брали участь 5 учнів, з них 1 посів призове місце 

- Олександр Чудін, учень 9 класу; 
з біології брали участь 4 учнів, з них 1 посів призове місце - 

Олексій Венгер, учень 11 класу. 
Учні, які посіли призові місця в шкільних олімпіадах, мали 

можливість  показати свої знання у районному етапі пред-
метних олімпіад. І, хоча в цьому році ніхто з учнів у районних 
олімпіадах не посів призового місця, але учні НВК продемон-
стрували  належний рівень.

 Не треба забувати про Міжнародний  мовно-літератур-
ний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тара-
са Шевченка та ХІV Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика, в якому наші учні завжди активні 

учасники. Так честь нашого закладу на районному етапі кон-
курсу з української мови імені Петра Яцика в листопаді 2014 
року захищали 4 учня. Це учениця 3 класу Валерія Яковлєва 
(вчитель – З.Б. Бузуляк), учениця 4 класу Анастасія Сомен-
ко (вчитель – В.В. Киценко), учениця 5 класу Ірина Гумпер 
(вчитель – К.О. Братко К.О.), учениця 6 класу Інеса Почтар,  
(вчитель – К.О. Братко). За результатом даного конкурсу ми ві-
таємо ученицю 6 класу Інесу Почтар з її вчителем К.О. Брат-
ко за зайняте  друге місце на районному етапі із кількістю 21 
бал (із 22балів). А якщо згадати 2013 рік, то під керівництвом 
вчителя Н.М. Корнети учениця 4 класу Ірина Гумпер зайняла 
2 місце у районному етапі конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика. 
Крім того, учні НВК під керівництвом ЗДНВР О.О. Пархети 

беруть активну участь у інших різноманітних конкурсах Всеу-
країнського та Міжнародного рівнів. Так наші учні (23 учасни-
ки) в конкурсі «Колосок – весна – 2014» отримали такі резуль-
тати:

13 золотих сертифікатів: Л. Тургасова, С. Варченко, Д. 
Семенова, Д. Аджамська, А. Сіянко, О. Андреєв, Т. Нікітен-
ко, В. Коростієнко, В. Яковлєва, І. Киценко, Д. Грищенко, І. 
Гумпер, А. Лопушнян;

16 срібних сертифікатів різного рівня: Т. Кавецький, М. 
Дуриба, В. Родіонова, І. Гавриленко, І. Почтар, Є. Амбросі-
мова, О. Луньова, А. Соменко, Н. Нікітенко, О. Вєхтєва (дея-
кі учні отримали по 2 срібних сертифікати).
У березні 2014 року учні 2-9 класів брали участь в Міжна-

родному математичному конкурсі «Кенгуру», за результата-
ми якого отримали відповідні сертифікати, а саме: 

1 сертифікат високого результату (А. Дубіна - учениця то-
дішнього 2 класу); 

10 сертифікатів з добрим результатом (І. Федотов, А. Дубі-
на, А. Лопушнян, С. Гончарук, С. Овчіннікова, Ю. Маслюк, 
В. Яковлєва, І. Киценко, М. Дуриба, І. Гумпер);

10 сертифікатів учасника (Є. Амбросімова, В. Коростієн-
ко, Е. Озерний, А. Соменко, О. Луньова, В. Сметенко, І. Гав-
риленко, Ю. Чемойдан, В. Федотова, С. Чоботарьова, 

Продовження з першої сторінки 
Сценарій до відкриття було підготовлено силами педа-

гогічного колективу НВК. Слова, що звучали, торкалися 
найпотаємніших струн людської душі. Неможливо було у 
певні моменти стримати сльози. Для Тоші звучали спеці-

ально для нього написані рядки, було змонтовано відео-
фільм, який демонструвався під час заходу. А завершило-
ся все ліричною піснею, яку виконали у дуеті вчителі НВК 

В.О. Коваленко та І.В. Сільницька. 
Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять 

Анатолія. Кожен вчитель та працівник, кожен учень та ви-
хованець дитячого садочка НВК поклав квіти до меморі-
альної дошки Анатолія. По завершенню урочистої ліній-

ки учні та всі бажаючі пройшли на єдиний 
урок на тему «ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ – В 
ІМ’Я ЖИВИХ».
По закінченню заходу усіх було запроше-

но на поминальний обід. Для його організа-
ції наш постійний меценат О.В. Герасимов 
виділив близько 5 тисяч гривень. Сільська 
рада та місцеві підприємці нашого села (В. 
Масенко, З. Є. Іванова, А.Л. Григорян, І.І. 
Куян) допомогли придбати та роздати кож-
ному присутньому на заході поминальні 
пакунки з цукерками та печивом, а також 
булочки, як вимагає того звичай.  
Здавна українці все вирішували грома-

дою. Громада була суддею і захисником, 
громада помагала у будь-якій справі. Ми 
висловлюємо вдячність усім, кого згадали 

у цій статті ще раз. Разом ми - велика сила.
К.О. Братко,

вчитель української мови і літератури НВК

Ми не стоїмо на місці!

В. Киценко).  
Також брали участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі 

«Левеня» (вчителі: О.О. Пархета та Ауліна В.П.), де 1 учень 
отримав добрі результати – В. Киценко, а 6 учнів сертифікати 
учасника (В. Федотова, О. Чудін, С. Чоботарьова, В. Горбен-
ко, О. Венгер, К. Антоненко). Учень 6 класу Ю. Маслюк брав 
участь у конкурсі з інформатики «Бобер-2013», який організо-
вував вчитель інформатики Коваленко В.О. та отримав від-
мінний результат (І місце). Вчитель історії В.В. Грінченко  
організував участь у Всеукраїнському інтерактивному кон-
курсі юних істориків «Лелека», в якому взяли участь 10 учнів і 
отримали такі результати:

1 срібний сертифікат (І. Почтар);
1 бронзовий сертифікат (Ю. Лопушнян);
8 сертифікатів учасника (І. Гавриленко, В. Родіонова, С. 

Овчіннікова, 
М. Петренко, 
В. Федотова, 
О. Чудін, С. 
Чоботарьова, 
В. Киценко). 
П’ять  учнів 

під керівни-
цтвом  вчите-
ля світової лі-
тератури С.П. 
Л і т в і н о в о ї 
брали участь 
у конкурсі 
«Лукоморье», 
який приніс 
сертифікати 
учасників І. 
Гавриленко , 
С. Овчінніко-
вій, І. Почтар, 
С. Гончарук, 
С. Чоботарьо-
вій. 
В ч и т е л ь 

української мови та літератури К.О. Братко організувала 
проведення конкурсів «Патріот» та «Соняшник». У конкур-
сі «Патріот» взяло участь 13 учнів, в результаті всі отримали 
сертифікати учасників (Є. Амбросімова, В. Коростієнко, В. 
Яковлєва, Е. Озерний, О. Вєхтєва, І. Киценко, О. Луньова, А. 
Соменко, В. Сметенко, М. Дуриба, С. Гончарук, І. Почтар , І. 
Гавриленко). В конкурсі «Соняшник» брали участь 13 учнів, 
в результаті 2 учня отримали диплом переможця (І. Гумпер, М. 
Дуриба), 1 учень - диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня 
(І. Киценко), 1 учень - диплом І ступеня регіонального рівня 

(В. Запара), 9 учнів - сертифікати учасників (В. Коростієнко, 
В. Яковлєва, Е. Озерний, А. Соменко, О. Луньова, І. Почтар, 
І. Гавриленко, С. Овчіннікова, М. Лопушнян).

 У Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі  
«Колосок – осінній – 2014» взяли участь 24 учня (результати 
будуть на кінець навчального року). Із них 13 учнів 1-2 класів, 7 
учнів 3-4 класів, 2 учня 5-6 класів, 2 учня 7-8- класів.  

  12 учнів нашого закладу у грудні 2014 року вперше взяли 
участь у Міжнародній  природознавчій  грі «Геліантус»-2014 
(координатор О.О. Пархета). Це 3 учнів 1-го класу, 5 учнів 
3 класу, 3 учнів 4 класу та 1 учень 7 класу. В Міжнародному 
конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бо-
бер» (координатор Коваленко В.О.) в листопаді 2014 року  взяли 
участь 3 учнів. І навіть онлайн-конкурси не лишились поза ува-
гою наших вчителів та учнів. Так збірна команда з учнів 7, 8, 9 

та 11 класів (Ю. Мас-
люк, М. Кравчук, В. 
Якушов, О. Чудін, 
О. Венгер, К. Анто-
ненко) взяли участь 
в першому етапі 
Всеукра їнського 
Інтернет -турніру 
із природознавчих 
дисциплін під ке-
рівництвом вчителя 
біології  Ю.В. Хари-
тонової. 
Але на цьому 

участь наших учнів 
у різноманітних кон-
курсах не закінчу-
ється, їх ще чекають 
такі конкурси, як 
Міжнародний  мате-
матичний  конкурс 
«Кенгуру» (березень 
2015р.), Всеукраїн-
ський фізичний кон-
курс «Левеня» (кві-

тень 2015року), Всеукраїнський конкурс з українознавства 
«Патріот»(лютий 2015року),  Всеукраїнська українознавча гра 
«Соняшник»(березень 2015 року), Всеукраїнський інтерактив-
ний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»(січень-квітень 
2015року) під керівництвом вчителів НВК.

О.О. Пархета,
заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
Високобайрацького НВК

Я хочу миру на Україні
Мирного неба – на всій Землі!
Лагідні промені сонця ясного
Щоб зігрівали душі людські,
Щоб не гриміли повсюди гармати,
Щоб не плакали матері,
Щоб повернулись живими солдати
Й настав кінець страшній війні.
Сходе, Заходе, Центр Вкраїни –
Об`єднайтесь, прошу вас, брати!
Руки дружби подайте віднині,
Щоб ми миру могли досягти!       

Софія Гончарук, 
учениця 6 класу НВК

Я хочу миру на Україні Про користь гарячого 
харчування школяра

Сучасний школяр повинен 
їсти не менше чотирьох разів 
на день, причому на сніда-
нок, обід і вечерю неодмін-
но має бути гаряча страва. 
Для зростаючого організму 
обов’язкові молоко, сир, кис-
ломолочні продукти - джере-
ла кальцію і білка. Дефіцит 
кальцію і фосфору також до-
поможуть заповнити рибні 
страви. Як гарнір краще ви-
користовувати не картоплю 
чи макарони, а тушковані 

або варені овочі (капусту, бу-
ряк, цибулю, моркву, бобові, 
часник і капусту). За день 
школярі повинні випивати 
не менше двох літрів рідини, 
але не газованої води, а фрук-
тових або овочевих соків.
Харчування школяра має 
бути збалансованим. У меню 
школяра обов’язково пови-
нні входити продукти, що 
містять не тільки білки, жири 
і вуглеводи, а й незамінні 
амінокислоти, вітаміни, де-
які жирні кислоти, мінерали 
й мікроелементи. Ці компо-
ненти самостійно не син-

тезуються в організмі, але 
необхідні для повноцінного 
розвитку дитячого організму. 
Співвідношення між білка-
ми, жирами і вуглеводами 
має бути 1:1:4. Калорійність 
раціону школяра повинна 
бути наступною: 7-10 років - 
2400 ккал, 14-17 років - 2600-
3000 ккал на добу.
Якщо дитина займається 
спортом, вона повинна отри-
мувати на 300-500 ккал біль-
ше.

А.А.Поліщук,
сестра медична 

Високобайрацького НВК


