
УЧНІВСЬКА  СВІТЛИЦЯ

«НВК» - газета Високобайрацького навчально-виховного комплексу 
Кіровоградської райдержадміністрації. Виходить один раз на місяць.Реєстраційне 
свідоцтво: серія    КГ №   808/385 Р  від 09.04.2013
Головний редактор - Єфімова О.А. Верстка - Братко К.О.
Спосіб друку - офсетний.
Друкування здійснено в друкарні РГ  “Діалог”. Тираж 500. Замовлення № 66

НАМ Є ЧИМ 
ПИШАТИСЯ! 

Газета Високобайрацького навчально-
виховного комплексу Кіровоградської  

райдержадміністрації

Газета видана за сприяння 
Н.І.Федотової, 

С.Чоботарьової, В.Федотової, 
І.Гавриленко,Ю.Лопуш-

нян, І.Федотова,І.Почтар, 
С.Гончарук, В.Родіонової  

СІЧЕНЬ - 
ЛЮТИЙ 2014 РОКУ

№ 8

Газета для тих, 
хто хоче знати!

БЕЗОПЛАТНО

4

У переддень Жіночого свята хочеться 
привітати всю прекрасну половину і по-
бажати натхнення та любові. Розвивати 
творчі здібності дітей - справа нелегка. 
Тож, любі діти, беріть приклад!
Творча особистість... Усього лише два 

слова, але вони містять у собі глибокий 
зміст. Це людина, яка у змозі реалізувати 
свої індивідуальні потреби та можливості, 
має нетрадиційне самостійне мислення, ба-
гатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити 
навколишнє оточення, створює щось нове, 
оригінальне, і неповторне.Особливо, коли 
це жінка. Жінка прийшла на цю землю тво-
рити, дарувати життя.            

 Місце для творчості є у кожній людині, 
але для деяких байрачанок “почуття пре-
красного” має вирішальне значення, тому 
що воно стало сенсом їхнього життя. За-
раз ми розкажемо про жінок, у яких золоті 
руки, золоте серце і добра душа. Прекрасну 
половину людства, наділену Божим даром – 
творити руками чудо.

 Свободчикова Валентина Данилівна. 
Якщо ви зайдете в дім до цієї талановитої 
жінки, то відразу й не збагнете: це жит-
ловий будинок, чи галерея? А чи, може, 
куточок природи, природи невіддільної 
від людського життя. Маленька, тендіт-
на господиня цієї затишної хатини здатна 
уособити величну красу пейзажу, у всій її 
життєвій правді. А скільки вона містить у 
собі звуків, думок, обривків почуттів, мрій, 
вдумливих, глибоких, вічних. Тільки ху-
дожник-пейзажист із високим потенціалом 
духовності може зрозуміти і почути цю по-
езію, музику і таємничу її загадковість. Цієї 
майстерності навчив Валентину Данилівну 
її батько. Він передав свої гени творця не 
тільки доньці, а й онуці Катерині й прав-
нучці Євгенії. Тож і нашим юним художни-

кам-школярам є з кого брати приклад.
  Ткаченко Олена Степанівна обдаро-

вана вмінням вишивати, малювати, в’язати, 
шити, ще й вирощувати квіти. Мистецтво 
кожного творця визначається його ма-

льовничим баченням світу. Але бачення 
буває різне — зірке, проникливе, на-
пружене, жагуче, спокійне, байдуже. 
Бачення Олени  Степанівни Ткаченко 
— довірливе, її мистецтво поетично 
одуховлене. Своє вміння жінка пере-
дала дочці Вірі та онуку Роману. Свої 
вишиті картини Олена Степанівна да-
рує родичам і знайомим. Наприклад, 
портрет Тараса Шевченка сьогодні 
прикрашає стіни дитячого садка у міс-
ті Кіровську Донецької області, інтер-
нат для дітей у Новій Празі і разом із 
портретом Івана Франка прикрашає 
аудиторії Кіровоградського держав-
ного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка.
    У Цуцуран Юлії Єрмолаївни є сво-

єрідне захоплення – вишивання. У Юлії 
Єрмолаївни дуже слабке здоров’я, а вона не 

думає про нього, вона знайшла собі робо-
ту, яка допомагає відволіктися від сумних 
думок, допомагає відпочити від тяжкої се-
лянської роботи. Вишивання, за її словами, 
передалося їй у спадок від тітки, яка була 

до того ж інвалідом. Чим саме воно 
її приваблює, пояснити не може, але 
зізнається, що від голки і нитки, осо-
бливо останнім часом, не може віді-
рватися. Майстриня, вишиваючи, не 
ставить за мету мати від того якусь 
матеріальну вигоду. Вона тільки хоче, 
щоб її вміння і майстерність успад-
кувала її донька Вікторія. Удоско-
налюючи свою майстерність, вона 
робить своєрідні відкриття - щороку 
у творчості додається щось нове, не-
повторне. Відносно узорів, то купує 
спеціальні журнали. Але чи не най-
більшого ефекту домагається вона, 
коли їх комбінує.

 За її переконанням, цьому навчати 
повинні у всіх школах. Адже, крім того, що 
цей вид мистецтва розвиває уяву, любов до 
прекрасного, сам процес вишивання ще й 
неабияк заспокоює.
Послідовники у цих талановитих жінок 

є, і це дуже приємно. Тож дозвольте пред-
ставити Куцу Тетяну Олександрівну. Для 
неї в’язання та шитво – це творча робота, 
до того ж робота приємна і зовсім не утом-
лива. Тетяна Олександрівна в’яже спицями, 
гачком, моделює та виготовляє одяг. Вона 
говорить, що ці заняття не лише відганяють 
похмурі думки, але і сприяють гарному на-
строю. Кожна дитина повинна знати якесь 
ремесло. Тоді і вільний час у неї буде про-
ведено на користь.

 Адже результат праці - красиво зв’язана 
чи зшита річ - приносить повне задоволен-
ня.

Поміркуй: 
задачки-жарти з логіки

Пропонуємо вам поміркувати. Відповіді можна в 
письмовому вигляді вкидати в «Скриньку Розумників» у 
рекреації початкових класів. Всі відповіді будуть пере-
вірені. Прізвища переможців будуть опубліковані в на-
ступному номері.

У кiмнатi в кожному кутку сидiло по одному коту i кожний із цих 
котiв бачив ще трьох котiв. Скiльки котiв сидiло у кiмнатi?

 Дах   будинку  несиметричний: один бік пологий, а інший — 
крутий. Півень відклав яйце на гребінь даху. По якому боці поко-
титься яйце — пологому чи крутому?

Один старенький дiдусь святкує кожний свій день на-
родження. Але вiн вiдсвяткував свiй день народження 
лише 20 разів. У який день народився дiдусь?

Сумарний вік членів сім’ї з 4 чоловік дорівнює 68, а 
4 роки назад дорівнював 53. Скільки років молодшому 
члену сім’ї?

Перед вами вираз 987654321=100. Зробіть його ві-
рним, використовуючи 4 знаки «+» або «-» у його лівій 
частині.

Підготувала В.В. Киценко, 
вчитель початкових класів НВК

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

ШЕВЧЕНКУ
Твоя доля, твоє слово...- 
Аж серденько плаче.
Тебе били та знущались - 
Ніхто не побачить...
Не побачить й не почує,
Та не так-то сталось:
Українська рідна земля 
Тебе відцуралась, тільки потім
Пригорнула, гірко заридала
За тобою, наш Кобзарю,
Не опам’яталась.
За тобою, наш Тарасе,
За тобою, милий,
Твою могилу високую
Барвіночком вкрила.
Вкрила тебе та й заснула
Горечком убита,
А на ранок, як на диво,
Виросла могила.
Не забули тебе люди,
По тобі ридають.
Твоє слово, твоє горе - 
Усе пригадають.

Світлана Чоботарьова, 
гурток «Школа журналіста»

А ви прочитали
 про нас на 3-ій сторінці? 

Високобайрацькі майстрині прекрасного

Про підсумки ІІ (районного) етапу 
IV Всеукраїнського конкурсу “Моральний вчинок”

У районному етапі  конкур-
су “Моральний вчинок” взяли 
участь учні Соколівської, Перво-
званівської, Бережинської, Ка-
теринівської, Кіровської, Клин-
цівської, Оситнязької 
ЗШ І-ІІІ ступенів, Грузь-
ківського, Іванівського, 
Созонівського та нашого 
рідного Високобайраць-
кого НВК. Отже, найго-
ловніша новина: членами 
журі дві роботи наших 
учнів було визнано одни-
ми із найкращих проектів 
і продовжили участь у ІІІ 
(регіональному) етапі. Ви-

сокобайрацький НВК 
був представлений на 
цьому конкурсі такими 
проектами: фоторепор-
таж “Люблю куточок 
серцю милий” (творчий 
звіт учнів 2 класу),  тек-
стові матеріали “Кіро-
воградщина. 75 років 
історії. Історія моєї шко-
ли” (гурток “Школа жур-
наліста”), екологічний 
проект (учні 2 класу). 
Саме перші дві роботи 

наших вихованців пройшли у ре-
гіональний етап.

К.О. Братко, керівник гуртка 
«Школа журналіста»

ДВОХСОТИЙ БЕРЕЗЕНЬ
До Шевченкового 200-річчя лишилося не так багато 

часу. Ця знакова постать в історії нашої культури за-
вжди буде викликати емоції. Тарас Шевченко - це не 
тільки визначна особистість в історії України, а це, на-
самперед, людина, яка увійшла в число борців за волю 
українства. Саме їхньою понівеченою долею було за-
плачено дорогу ціну свободи, волі та незалежності 
держави, по землі якої ми зараз ходимо. Його «Кобзар» 
разом із святою Біблією люди читали цілими родина-
ми, вивчали його напам’ять, а малеча вчилася читати за 
цією книгою. Бо такий близький Шевченко був людям, 
бо розумів усі їхні болі і радощі, і возвеличував свою 
рідну землю у кожнім слові своїм, і навіть між рядків.

Живи, Кобзарю, і для наших дітей та онуків. Інакше: 
де ж вчитися їм патріотизму, любові і моралі.

ДУМКИ ПРО МАМУ
Найкраще, найрідніше, найласкавіше слово для кожної 

дитини - це слово “мама”. Мама нас навчає, зігріває сво-
їм теплом. Тільки від маминого слова так хороше стає на 
душі. Мама - мудра, мама - єдина. Тільки вона знає, як по-
водитись, як зробити так, щоб нам всім було добре. Адже 
наші матусі нас розуміють, бо ми їх так любимо.

Вікторія Коростієнко, учениця 2 класу
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 Афганістан - рана,

 яка ще не загоїлась
Війна в Афганістані — збройний конфлікт, у якому бра-

ли участь урядові війська Афганістану і Радянського Со-
юзу проти повстанських груп моджахедів. Розпочалась у 
грудні 1979 року нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на 
президентський палац у Кабулі і вбивством президента 
країни Хафізулли Аміна і його оточення та введенням у 
країну «обмеженого контингенту» Радянської Армії. Ві-
йна за офіційними радянськими даними тривала до виводу 
основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. В 
результаті цієї війни загинуло (за міжнародними дани-
ми, прийнятими також і СРСР) близько 1,5 млн або 10% 
з числа тодішнього населення країни. Радянські втрати, 
за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч 
військовослужбовців. Але це тільки за офіційними...

У Високобайрацькому НВК 13 лютого силами вчителя 
С.П.Літвінової, класного керівника 8 класу, та учнів 8 класу було 
проведено загальношкільний виховний захід до річниці цієї тра-
гічної війни. У проведенні також взяли участь Н.І. Федотова та 
учні старших  класів. А найочікуванішим гостем став запроше-
ний ветеран афганської війни, житель нашого села Іван Петрович 
Карпенко, який люб’язно погодився прийти на цю зустріч і по-
вернутися у своїх спогадах у ті пекельні дні. Що можна спитати 
про війну? Що можна сказати про війну? Це неймовірно важко... 
І всі дуже хвилювалися, чи складеться діалог. Іван Петрович, як 
почесний гість, і всі присутні уважно слухали поетичні рядки 
про війну, підготовлені учнями, з душевним трепетом дивилися 
запропонований відеоматеріал. Зокрема, всіх дуже розхвилював 
показ відеоряду на пісню О.Розенбаума «Черний тюльпан». Учні 
із захопленням слухали розповіді старшого прапорщика Івана 
Петровича. Вражаючі картини поставали в уяві всіх присутніх: 
оживали загиблі друзі, піднімалися високі гори і їхали по афган-
ським дорогам наші солдати, а у небі снували «чорні тюльпани» і 
кожен день міг стати останнім. Довелося охороняти трьохкіломе-
трову ділянку баграмської дороги, яка в народі звалася «зеленка». 
Це була стратегічно важлива ділянка. А працювати було складно. 
уявити тільки: близько 60 кг амуніції носити повсякчас на собі. 
А якщо щось знімеш - можеш загинути без жилета, чи без каски. 

Молодь іноді нехтувала правилами безпеки і платила за це жит-
тям. Довелося супроводжувати і «вантаж 200», і навіть не раз... 
Ми повинні це знати і пам’ятати заради майбутнього.
Іван Петрович Карпенко сказав вражаючі слова про ту війну: 

«Афганістан - це країна, яку ще ніколи і ніхто не завоював. Це 
такий народ, який неможливо підкорити.» І ми, знаючи це, все 
одно  намагалися це змінити.  
Та життя не стоїть на місці, і покоління змінюють покоління. 

Сини Івана Карпенка теж військові. У нього саме такі діти, заради 
яких він мав вижити тоді, заради яких живе зараз. І не зміг наш 
гість прийти без гостинців для учнів, за що ми дуже вдячні. 
Не зважаючи на складні випробування, ця людина лишилася 

оптимістом. І це закономірно, адже лише побачивши смерть, змо-
жеш оцінити коштовність кожної хвилини життя. Іван Петрович 
побажав нашим дітям блакитного неба над головою, а головне - 
миру. Скільки варте це слово! Нехай нам і нашим дітям ніколи не 
буде з чим порівнювати. Нехай слово «війна» лишиться тільки у 
підручниках історії.

К.О. Братко, 
вчитель української мови і літератури НВК

7 лютого 2014 року у дошкільному структурному підроз-
ділі Високобайрацького навчально-виховного комплексу від-
булася прем`єра постановки музичної української народної 
казки «Рукавичка», ролі в якій виконали вихованці дитсадка, 
а режисером – постановником була їх музичний керівник та 
вихователь Потєєва Наталія Леонідівна.
Метою заходу було сприяння бажанню дітей брати участь 

у театралізованій грі, формувати артистизм, засоби емоцій-
ної виразності, активізувати навички мовленнєвого спіл-
кування дітей, виявляти художньо – творчі здібності, ви-
ховувати почуття взаємної приязні, дружби, підтримувати 
позитивні емоції дітей.
На заході була присутня адміністрація закладу, учні школи 

та батьки маленьких артистів. Вистава пройшла із великим 
успіхом, глядачі були у захваті від артистизму дітей, костю-
мів,  майстерно виготовлених  декорацій.

Зустріч із казкою та музикою

14 лютого 2014 року у дошкільному структур-
ному підрозділі Високобайрацького НВК від-
булося відкрите музичне заняття, в ході якого 
музичний керівник Потєєва Наталія Леонідівна 
вчила дітей розпізнавати музичні твори за жан-
рами: пісня, танок, марш; розрізняти і впізнава-
ти музичні інструменти за їх назвою та звучан-
ням. Поряд з новим матеріалом діти закріпили 
вміння виконувати рухи відповідно до музики, 
виразно передавати характерні особливості різ-
них образів; удосконалили свої  здібності співа-
ти природним голосом без напруження, розви-
вали тембровий та звуковисотний слух, почуття 
ритму та динаміки, вміння характеризувати по-
чуту музику. Виховання бажання дітей слухати 
музику, співати, передавати позитивні емоції 
оточуючим на занятті відбувалося за допомо-
гою психогімнастики з елементами масажу, му-
зично-дидактичних ігор «Пісня, танок, марш», 
«Високі – низькі», «Кого зустрів Колобок», 
«Відгадай, який інструмент звучить» та «Ти-
хіше-дужче в бубон бий»; ритмічних вправ за 
картками «Ритмічне лото з колобком». Вітання 
на початку заняття та прощання - в кінці відбу-
лося також у музичній формі, що помітно зняло 
напругу у дітей і настроїло їх на ліричний лад. 

З 3 по 8 лютого 2014 року у Високобайрацькому НВК в рамках Тижня 
іноземних мов відбулася інсценізація казки Шарля Перо “Червона Ша-
почка” англійською мовою. 
Ролі зіграли:
Червона Шапочка –  Софія Гончарук (5 клас)
Сірий Вовк – Максим Кравчук (6 клас)
Мама – Інеса Почтар (5 клас)
Бабуся –  Ірина Гавриленко (5 клас)
Мисливець –  Юлій Кобренюк (6 клас)
Глядачі заворожено слухали акторів і спостерігали, що відбувалось на 

сцені та в залі. Після завершення вистави глядачам було запропоновано 
оцінити гру акторів та обрати найкращих, на їхній погляд, виконавців 
своєї ролі за допомогою аплодисментів. Гучними оплесками зустріча-
ли всіх акторів, але найбільші овації  отримали Максим Кравчук (Сірий 
Вовк) та Софія Гончарук (Червона Шапочка). 

Л.В. Зоріна, вчитель англійської мови НВК

FAIRY-TALE in English 
по-високобайрацьки 

Що за слово дивне “війна”? Війна: пекуча, зла, розлучниця. Вона торкнулася 
кожного на моїй землі. Багато втрат. Солдати, які пішли на війну, виконували свій 
обов’язок. Деякі не повернулися із поля бою. Але в кожної матері, яка втратила свого 
сина, болить серце і душа.
Я хочу, щоб кожна людина (і доросла, і мала) пам’ятала і не забувала своїх героїв.

Інна Олєйник, гурток «Школа журналіста»

Думки до теми Поставте скибку хліба на стакан,
І голови схиліть в скорботі вічній
За тих, кого убив Афганістан,
Чиї він душі зранив і скалічив...
О, Україно! Ніжно пригорни
Усіх живих синів своїх, як мати,
Щоб ми уже не бачили війни,
Не чули щоб ніколи звук гармати.


