
КРАСУНЯ
Чому така я гарна?
Привітна і ласкава?
Бо я - така красива.

І звуть мене Людмила.

ЖУРНАЛІСТ
Журналістом стати мрію,
Бо писати гарно вмію.
Буду я про всіх писать,

Всім Вам твори дарувать.
Тетяна Тургасова, 
учениця 7 класу

БІЛІ  ЛЕБЕДІ

Лебеді білі - скатертина душі.
Лебеді білі - уночі.
Лебеді білі пливуть по воді.
Лебеді білі ведуть по житті.
Лебеді білі як перлина в душі.
Лебеді білі - білосніжні сади.
Лебеді білі - Україна моя.
Лебеді білі - то моє життя.

Інеса Почтар,  
учениця 5 класу

ПРАЦІВНИЦЯМ  - ТРУДІВНИЦЯМ

Роботящі руки рано-вранці встали,
Роботящі руки замісили хліб.
І маленьких діток в школу проводжали,
У портфель дбайливо склали їм обід.
Роботящі руки, Вам складаєм дяку!
Роботящі руки прикрашають світ.
Хто нас пригортає, коли нам погано?
Хто нам дасть пораду у важливу мить?
Ви завжди в пошані, роботящі руки!
Всю людську роботу не переробить!
Роботящі руки, Вам за Вас спасибі!
Роботящі руки, як Вас не любить? 

К.О.Братко

МАМИНІ  ОЧІ 
Мамині очі милі та добрі,
Тільки подивишся - станеш 
хоробрим.
Будеш дивитися в рідні ці очі - 
Одразу обняти маму захочеш.

Софія Гончарук, 
учениця 5 класу

Вартість 
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на три місяці – 

12 грн. 99 коп.
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ЛИСТ ДО ЛІТА ВІД ОСЕНІ
Так холодно стало,
Немов я осталась одна.
Тікає від мене,
Тому що я - не весна...
Кричала ти криком,
Ключем журавлиним втікла.
Не хотіла лишати цю землю,
Але й жити б на ній не змогла.
Прощатися сумно, 
Мій друже, так тяжко...
Але, коли буде кінчаться весна,
Заспіваєш ти двінко, заспіваєш 
протяжно,
Коли доля у тебе така.

Світлана Чоботарьова, 
учениця 9 класу

БАТЬКІВЩИНА
Я люблю свою 

землю,
Свою Батьківщину,

Світ і родину,
Свою Україну.
Як захочу, маму 

поцілую,
Божому ангелу 
помолюсь.
Діві Марії 
поклонюсь. 
Марія Дуриба, 

учениця 4 класу

Із 1- го вересня 2013 року на базі Грузьківського НВК створено Школу сприяння 
здоров’ю. А це означає, що вихованці НВК мають змогу вивчати такі предмети: "Корекція 
танцем", "Валеологія", "Казкотерапія", "Сімейна розмова". Створено комплексну про-
граму "Здоров’я через освіту",  запроваджено ряд здоров`язберігаючих заходів, серед 
яких ритмічна ранкова зарядка, яка є обов’язковою як для дошкільнят, так і для всіх учнів.
Валеологічна служба НВК у складі :  Бондарчук О.М., Мирської А.А., 

Будулатія О.М., Кузнєцової О.А., Кириченко А.М., Тарапаки А.Л., Ле-
леки І.С., Шурунги А.В., працює над реалізацією завдань комплексної 
програми "Здоров’я через освіту ".  Головна мета педагогічного колективу – ство-
рення умов для всебічного розвитку особистості, сприяння фізичному та духо-
вному здоров’ю вихованців. Серед учнів, які допомагають вчителям вирішувати 
ці завдання, найактивнішими є такі: Морар Данило,Тищенко Віталій, Радул Ма-
рина, Бабич Анастасія, Дрегля Іван, Месропян Ілона, Лавренюк Анастасія та інші.
Колектив НВК знайомий із досвідом роботи Шкіл сприяння здоров’ю, які є в нашому 

районі. Щиро поділилися своїми надбаннями педагоги Високобайрацького НВК, за що 
ми їм вдячні і бажаємо все нових успіхів у вихованні, навчанні та розвитку вихованців.

     Прес-служба Грузьківського НВК    

І ще  одна Школа сприяння здоров’ю 
у районі – Грузьківський НВК

Тихе, але небезпечне полювання
«Тихе полювання» — це збір грибів. Кожен рік від отруєння гри-

бами помирають люди. Особливо не може перебороти отруту орга-
нізм дитини. То чим же для нас є гриби: друзями чи ворогами?
Декілька століть тому в європейських країнах королівськими 

наказами забороняли збір грибів. Все тому, що деякі гриби дуже 
отруйні, і королі вважали, що краще не їсти грибів зовсім, ніж по-
мерти від отруєння.
     Отруєння може виникнути при вживанні в їжу не лише отруйних 
грибів, таких як червоний і сірий мухомори, несправжній опеньок, 
бліда поганка, несправжня печериця тощо. Отруїтись можна і їстів-
ними грибами, якщо вони зіпсовані: покриті слизом, увіллю, довго 
зберігалися. Навіть тривале кип’ятіння не знищує отруйних речо-
вин, що знаходяться у грибах.
Юному грибникові необхідно відрізняти їстівні гриби від неїстів-

них, добре знати отруйні гриби.

• Обережно: гриби!

Козак Мамай  (козак-мамай, козак-бродяга) — ідеалі-
зований образ козака і українців загалом в Україні. За-
хисник українського народу, степовик, мандрівник, воїн, 
мудрець, казкар і характерник в одній особі. Його образи 
можна зустріти майже в кожній хаті поряд з іконами. З 
іменем (назвою) тісно пов’язаний стародавній термін 
«мамаювати» (мандрувати, козакувати, вести козачий 
спосіб життя), «ходити на мамая» (іти навмання, куди 
очі дивляться). 

Про гостей із Південної Кореї читайте на с.2-3

Впровадження європейських стандартів превентивної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 року № 1314 “Про затвердження плану заходів з реалі-

зації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД на 2009-2013 роки” було визначено регіонального координатора, відповідального за реа-
лізацію завдань проектних заходів за підтримки Глобального фонду та Європейського Союзу - Желєзнову Тетяну Петрівну, завідувача 
науково-методичною лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Кіровоградського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Управлінням освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації 
було зроблено ряд заходів щодо реалізації вище зазначених проектів. 
Одним із таких заходів є постійно діючий семінар - звіт вчителів основ здоров’я, педагогів-тренерів загальноосвітніх навчальних за-

кладів, які впроваджують превентивні проекти “Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)” 
та “Захисти себе від ВІЛ”. 17-18 жовтня директор Високобайрацького НВК О.А.Єфімова та практичний психолог закладу С.Л.Барсукова 
взяли участь у роботі цього семінару. Це був неоціненний досвід. Адже розбудова і перетворення всієї освіти у здоров’язбережувальну 
і здоров’яформуючу, життєтворчу інституцію - це ключове питання сучасності. Дуже важливо відчувати підтримку держави у цій важ-
ливій справі, як важливо знайти однодумців. Превентивна освіта - це стратегічний напрямок реалізації державної політики, а тому - за 
нею майбутнє.

«Не завидую нікому — ні панам, ані царю.
 Богу своєму святому я за все благодарю!
 Хотя титлом і не славен, та жизнь весело веду,
 У ділах своїх ісправен, я вовік не пропаду».

(Із народної пісні про козака Мамая)

Козак Мамай 
і Високі Байраки

Легенда оживає
За свідченнями старожилів села Високі Байра-

ки побутує така легенда 
про козака-характерника 
на ймення Мамай. Він 
мандрував нашим Диким 
полем і спинився, знема-
гаючи від спраги. Довго 
йшов Мамай, злізши з 
коня (бо жалів бідну жи-
вотину, яку теж мучала 
спрага!). Ноги підгинали-
ся, але не з тих був Мамай, хто здається. Краще 
вже померти на полі ратному, ніж від спраги! Не 
козацька то смерть. 
Почав Мамай молитися до Бога, щоб той послав 

йому сили для вижиття. Та й коня було шкода. 
Раптом відчув козак запах вологої землі, помчав 

щосили туди, де чулося йому спасіння від спраги. 

Та кінь зовсім знемігся і впав, не маючи зовсім 
ніяких сил піднятись. Мамай залишив коня і лед-
ве не повзком дібрався до життєдайного джерела. 

Та не випив води перший. Козак 
зачерпнув води у пригорщу, стулив 
руки міцно, як тільки зміг і поніс 
вологи своєму вірному коневі. 
Кажуть люди, що з того джерела 

виросла річка. А козак за врятовані 
два життя навік віддячив джерель-
цю. От і говорять у наших Байра-
ках, що то і є та річка Мамайка, яка 

ще маленьким джерельцем врятувала легендарно-
му Мамаєві життя. Свідки померли, а назва живе і 
понині, навіваючи сум за давно минулою славною 
козаччиною і лицарством українським. 

Записали учні 5 класу 
Високобайрацького НВК

Як пов’язаний козак Мамай із моїм селом?
Козак Мамай - це не просто персонаж історії, а людина, яку знає, певно, весь світ. 

Людина, перед якою схилявся народ. Він пройшов і біль, і страх, і смерть. Козак цей був 
справедливий і відстоював свою думку. 
Моє  село Високі Байраки розташоване в долині річки Мамайки, що є притокою річ-

ки Інгул, і впадає в неї за 12 км від Кіровограда і за 2 км від станції Канатово. У 1960 
році з Високими Байраками “злилося” село Мала Мамайка, яке назву свою отримало 
від річки Мамайка. Схоже на те, що козак Мамай жив у моєму селі.

Інеса Почтар, учениця 5 класу 



Республіка Корея (кор. «техан мінгук», «Велика країна народу хан») або Південна Корея — країна у Східній Азії. Розташована у 
південній частині Корейського півострова. Межує на півночі з Північною Кореєю. На сході омивається Японським морем, на заході 
— Жовтим, на півдні — Східно-Китайським морем. Володіє декількома десятками островів, найбільші з яких — Чеджудо, Чедо і Ко-
джедо. Столиця — Сеул, «глобальне місто», друга за розміром міська агломерація у світі. Знаходиться в помірному поясі на переважно 
гірській місцевості.
Недавня історія: оголошена республікою в 1948, у 1950 напала Північна Корея, війна йшла до 1953. У 1961 і 1980 сталися військові 

перевороти, до 1987 йшли студентські заворушення за встановлення більш демократичного режиму правління. Підписано акт про 
ненапад із Північною Кореєю в 1991. У 1992 увійшла до ООН. Підписано пакт з Північною Кореєю про взаємні інспекції ядерних 
об’єктів в 1992.
З 60-х років економіка Південної Кореї розвивається рекордними темпами. Рівень життя в країні зараз може бути прирівняний рівне-

ві життя в менших країнах Європейського Союзу. Уряд країни сприяв імпорту сировини та нових технологій до країни коштом кінцево-
го продукту, заохотив ощадливість та капіталовкладення проти перевитрат капіталу. У 2005 році уряд країни запропонував економічні 
реформи. Зараз країна має помірну інфляцію, у 2005 році вона становила 2,8%. В країні відносно невеликий відсоток безробіття - 3,7% 
у 2005 році. Південна Корея заробляє експортом товарів більше, ніж витрачає, чим демонструє свою стабільну економіку.
Валовий внутрішній продукт складається з таких основних секторів — сільське господарство 3,3%, промисловість 40,3%, послуги 

56,3% (на 2005 рік).
Розподіл робочих місць на 2005 рік такий — сільське господарство 6,4%, промисловість 26,4%, послуги 67,2%.
Сільськогосподарські товари — рис, коренеплоди, ячмінь, фрукти і овочі, велика рогата худоба, свині, птахи, молочні продукти, 

яйця, риба.
Головні промисловості країни — електронна, телекомунікації, автомобільна, хімічна, суднобудівна, сталепрокатна.
Експортує напівпровідники, прилади для бездротового зв’язку (телефони), автомашини, комп’ютери, сталь, суднобудівну продук-

цію, нафтопереробну продукцію.
Партнери в експорті у 2005 році — Китай 21,8%, США 14,6%, Японія 8,5%, Гонконг 5,5%.
Імпортні товари — машини та механізми, електроніка, транспортне обладнання, технічна олія, сталь, органічні хімікати, пластик.
Партнери в імпорті у 2005 році були Японія 18,5%, Китай 14,8%, США 11,8%, Саудівська Аравія 14,8%.
Країна посіла восьме місце в рейтингу Світового банку «Doing Business» за 2013 рік.

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії
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Про  робочий  візит представників Німець-
кого товариства та міжнародної організації 
Grassroot Soccer варто розповісти більш детально.
Діяльність Німецького товариства міжнародного спів-

робітництва (GIZ) та міжнародної організації Grassroot 
Soccer (GRS) «Fair Play – Чесна Гра» - спрямовано на роз-
виток життєвих навичок дітей та молоді й запобігання на-
сильству та поширенню ВІЛ/СНІДу за допомогою футболу.
Набуття молоддю нових знань й життєвих навичок у процесі 

гри у футбол – головна мета проекту «Fair Play – Чесна Гра». У 
рамках даного проекту педагоги-тренери, що пройшли відповідне 
навчання, завдяки проведенню незвичайних і цікавих спортивних 
занять на основі концепції чесної гри допомагають молоді утри-
матись від шкідливих звичок і прищеплюють їй дух здорового 
способу життя, відповідальності та поваги до себе й оточуючих. 

19 вересня з робочим візитом до науково-методичної лабора-
торії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці 
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут після-

дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» заві-
тали: представник Німецького товариства міжнародного співробіт-
ництва (GIZ) Юлія Кирилова – регіональний координатор проекту 
«Fair Play – Чесна Гра» та Віталій Рутус – програмний менеджер  
міжнародної організації Grassroot Soccer (GRS) («Футбол для всіх»).
Також координатори проекту відвідали Високобайрацький 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської ра-
йонної державної адміністрації (директор НВК Оксана Ана-
толіївна Єфімова та педагоги-тренери Світлана Леонідівна 
Барсукова і Ірина Василівна Потураєва). У даному закладі 
було проведено відкрите заняття, яке засвідчило високий про-
фесіоналізм педагогів-тренерів з даного напрямку діяльнос-
ті та продемонструвало неабияку зацікавленість дітей цим 
проектом, їх бажання бути активними учасниками і надалі.
Після проведення занять учні мали змогу обговори-

ти гру, висловити свої думки й задати запитання регіональ-
ному координатору проекту та програмовому менеджеру.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

КОРЕЙСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 
НА ВИСОКОБАЙРАЦЬКІЙ ЗЕМЛІ: 
ПОЧАТОК ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

30 жовтня 2013 року в рамках реалізації на території області со-
ціального проекту “Будівництво дитячого майданчика на терито-
рії навчально-виховного комп-
лексу “загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний на-
вчальний заклад” у селі Високі 
Байраки” до  нашого НВК за-
вітали високі гості: делегація 
представників корейської ком-
панії “Самчолі” (“Samchully”) 
на чолі із генеральним дирек-
тором бізнес-відділу з питань 
побутового газу цієї компанії 
Кан Бьон Ілем та головою 
профспілки бізнес-відділу з 
питань побутового газу Ко 
Йон Джином у складі 28 чо-
ловік, а також серед почесних 
гостей  - Віктор Серпокрилов, 
перший заступник голови об-
ласної державної адміністра-
ції, відповідальні за виконання 
програми С.В.Лобанова, за-
ступник директора департа-
менту економічного розвитку 
і торгівлі обласної державної 
адміністрації, А.В.Маліцький, 
голова районної державної ад-
міністрації, О.І.Євміна, голова районної ради, Д.В.Гуд, головний 

спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності та прямих іно-
земних інвестицій департаменту економічного розвитку і торгівлі 

обласної держав-
ної адміністрації, 
С.В.Крамаренко, 
начальник від-
ділу освіти, мо-
лоді та спорту 
Кіровоградської 
районної держав-
ної адміністрації. 
Відбулося урочис-
те вручення до-
кументів на комп-
лект обладнання 
для дитячого ігро-
вого майданчика 
директору НВК 
О.А.Єфімовій. Під 
час церемонії від-
криття ігрового 
майданчика для 
високобайрацьких 
дітей представни-
ки корейської де-
легації виголоси-
ли вітальне слово 
для всіх присутніх 

на заході. Учасники заходу провели огляд приміщення Висо-

Корейська делегація перебувала на нашій землі три дні. Цікаво 
було спілкуватися із представниками іншої країни, із носіями ін-
шої культури. Але всі, кому довелося познайомитися із цими пре-
красними людьми, помітили, що прикметною рисою їх менталь-
ності, манери поведінки є непідробна щирість і доброзичливість, 
відкритість і дружелюбність. Це працьовитий народ із відкритим 
серцем, дуже схожий на нас, тільки виглядає трішечки інакше. 
Попрацювали наші гості на славу: допомогли у ремонті цоколя, 

розвантажили та змонтували, а потім установили подарований ди-
тячий майданчик. Найцікавішим для малечі НВК було невимуше-
не спілкування із волонтерами, які організували і провели із ви-
хованцями ДНЗ цікаві тренінгово-ігрові заняття. Вони підкорили 
дитячі серця своєю душевністю і винахідливістю у спілкуванні. На 
пам’ять у малечі лишилися не тільки іграшки, а також безліч фото-
графій із новими корейськими друзями. 
В якому захваті були наші діти! Учні отримали масу задоволен-

ня від спілкування з корейськими гостями. Їм довелося усвідомити 
вже вкотре, що мовний бар’єр - річ абсолютно не страшна, коли ти 
вчиш англійську мову у школі (адже представники Кореї володі-
ють нею на високому рівні). Крім того, вихованці ДНЗ навіть без 
англійської знайшли спільну мову із відкритими і добрими корей-
ськими волонтерами.

ПОДАРУНКИ
Волонтери компанії “Samchully” подарували Ви-

сокобайрацькому навчально-виховному комплексу:
ігровий комплекс вартістю 111 758 грн., 
сухий басейн - 6 910 грн.,
багатофункціональний набір «Веселка» - 13 430 
грн.,
гойдалку металеву - 7 128 грн.,
качалку-балансир - 3 150 грн.,
пісочницю велику - 3 190 грн.,
пісочницю «Зірочка» - 2665 грн.
бесідка - 31 195 грн
Всього подарунків було придбано на 179 426 грн.

кобайрацького НВК. Презентацію закладу проводила директор 
НВК О.А.Єфімова. Після цього всі гості пройшли до актової зали 
закладу, де були присутні також Н.М.Соменко, Високобайраць-
кий сільський голова, колектив працівників навчально-виховно-
го комплексу, представники територіальної громади села. Для 
поважної делегації було проведено урочистий концерт «Україна 
- це доля, Україна - це мати, Україна - це пісня». Представники 
корейської делегації, а також поважні гості були вражені таланта-
ми дітей Високобайрацького НВК. У концерті також взяли участь 
представники зразкового хореографічного ансамблю Івано-Бла-
годатненського НВК, капела юних бандуристів «Україночка» 
Кіровоградської музичної школи №2 імені Мейтуса, ансамбль 
«Сусідоньки» Високобайрацького СБК. Метою  цього заходу було 
ознайомити високих іноземних гостей із культурою нашої держа-
ви, показати всю багатогранність широкої української душі, пре-
зентувати таланти молодого покоління вихованців та учнів нашої 
землі. Незабутнє враження на глядачів ( і це було помітно за ре-
акцією зала!) справили вихованці ДНЗ Високобайрацького НВК, 
які спеціально для цього свята у якості подарунку підготували 
український народний танець. Чого тільки варті були костюми 
наших діток! Дивлячись на такі виступи, можна з упевненістю 
стверджувати, що Україна має талант, і талант цей - наші діти!  

К.О.Братко

ОПТИМІЗМ
Сприймай життя таким, як воно є!
Тож треба жити, треба просто жити.
Сприймай життя таким, як воно є!
Хай вітер плаче за опалим квітом.

Кім Соволь

Багатством не хизуйтесь і не заздріть
У бідності нікому!
Не кажіть,
Що світ без дурнів...
Треба просто жить,
Як хочеться. Аби собі на радість!

Кім Соволь

ПОЕЗІЯ - ЦЕ ЗАВЖДИ НЕПОВТОРНІСТЬ
Кім Соволь - один із найвідоміших корейських 

поетів ХХ століття. Пропонуємо нашим читачам 
долучитися до мистецтва дружнього народу. Бага-
то з його поезій були покладені на музику і стали 
улюбленими піснями мешканців цієї країни.


