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І знову Лівобережні забави
3 жовтня 2014 року, в чудовий жовтневий сонячний день, учні, вчителі, батьки
та гості нашої школи брали участь у традиційному загальношкільному
спортивно-туристсько-краєзнавчому святі "Лівобережні забави". З самого
ранку найстарші учні школи з класним керівником Видолоб Н.М., педагогоморганізатором Романенко Н.І. та керівником туристичного гуртка
Веденєєвою О.Є. здійснили екологічний десант, прибравши територію
Гідропарку, яка вже понад 10 років служить місцем проведення свята. Урочисту
лінійку розпочав директор школи Сайко О.В., який привітав усіх присутніх та
побажав учасникам яскравих вражень і перемог. Капітани вишикували команди,
оголосили назви і девізи, заздалегіть підготовлені і присвячені патріотичній
тематиці, тож назви "Хоробрі серця","Єдність","Калина","Козачата" говорили
самі за себе, а девізи - піднесені й урочисті - надихнули дітей на виконання
різних завдань: назвати пам'ятники та історичні місця рідного міста, назвати
флору і фауну України, подолати смугу перешкод, передати естафету, надати
першу швидку допомогу тощо.
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На святі були присутні представники відповідальний за ЦЗ освіти району
Лoгін Л.В. (РНМЦ) та методист районного науково-методичного центру
Карно-Пархоменко Н.В. (РУО). Державний Прапор України виблискував
кольорами на сонці, а щічки та руки дітей прикрашали жовто-блакитні
сердечка. Батьки з не меншим задоволенням допомагали
четвертокласникам, які вперше брали участь у святі. Спортивні естафети,
краєзнавчі вікторини, туристичні перешкоди, свіже повітря,
різнокольорове листя під ногами, дерева в золотому вбранні- всі учасники
отримали не лише нові цікаві знання про свою країну в ігровій формі, але
й поспілкувалися з природою та отримали неймовірну естетичну
насолоду.
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Історія дня вчителя
Щорічно 5 жовтня в понад 100 країнах світу відзначають день учителя, який був
заснований у 1994 році як Всесвітній день вчителя (World Teaches' Day). Це
професійне свято всіх учителів, викладачів і працівників сфери освіти, День, у який
відзначають роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також
їх неоціненний внесок у розвиток суспільства.
День вчителя був заснований 5 жовтня 1966 року в Парижі Спеціальна міжурядова
конференція про статус учителів (Special Intergovernmental Conference on the Status
of Teachers). У результаті представниками ЮНЕСКО і Міжнародної організації
праці був підписаний документ "Рекомендації, що стосуються статусу вчителів"
(Recommendation concerning the Status of Teachers).
5 жовтня 1994 року Всесвітній день вчителя відзначався вперше, і з того часу
святкові заходи незмінно проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах це свято
відзначається в дні перед 5 жовтня. Головне, щоб святкування не співпало з
осінніми канікулами в північній півкулі і з весняними канікулами у південній.
Любі наші вчителі, від щирого серця вітаємо Вас!
Ти - учитель,
Ти - сіяч недремний
І невтомний мудрий садівник.
Знаєш ти предивні таємниці,
Розум твій розпалює вогонь.
Лікар ти, котрий лікує душі
І до сонця повертає всіх,
Капітан - у морі, а на суші Ти наставник юних, молодих.
Ти - коваль, поет і будівничий,
Добротворець і дозорець ти.
До дітей тебе веде і кличе,
Світлий образ нашої мети.
І в день такий урочистий, святковий
Дозвольте Вашу працю вшанувать.
І квіти всі, принесені сьогодні,
Від всього серця Вам подарувать.
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Посвята в лідери
Учнівське самоврядування у нашому закладі сьогодні – це доросле і
серйозне життя, це активна життєва позиція.
Головним завданням учнівського самоврядування є формування та
розвиток соціальної активності.
Головними вимогами успішної роботи учнівського самоврядування є:
- зацікавленість
- чіткий розподіл обов’язків
- оптимальна структура учнівського самоврядування
- гласність
Учнівське самоврядування навчає учнів жити. Виховує: самостійність,
організованість, толерантність, відповідальність за вчинки.
17 жовтня 2014 року в нашій школі відббувся захід - посвята в лідери
учнівського самоврядування.
У заході брали участь члени Шкільного Об’єднання Класів. З
вітальним словом виступили: заступник директора з виховної роботиЮпіна Лариса Володимирівна, педагог організатор-Романенко
Наталія Ігорівна та президент школи-Вірчис Аміна. Після основної
частини відбулася посвята учнів у шкільну раду. На посвяті лідерам
пов’язали галстук. Колір галстука - зелений, бо це колір юності,
успіху, впевненості. Кожен лідер
має ці якості. Ми сподіваємося,
що ця подія назавжди відкриє в
їхньому житті нову сторінку, ім'я
якій - ЛІДЕРСТВО.
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Вітаємо:
Білоножко Вероніку 5-А,
Кожем’яку Катерину 5-Б,
Лісаветіну Дар’ю 6-А,
Полторак Наталію 7-А,
Лівенцова Олександра 8-А,
Диму Маргариту 9-А,
Торопчину Дар’ю 10-А, що стали лідерами, які поповнять давно
вже створену родину «цілеспрямованих, відповідальних, скерованих
на успіх, творчих, працьовитих та креативних лідерів».
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Патріотична осінь
Школа-це світ в мініатюрі, а кожен світ для свого розвитку потребує традицій.
Одним з традиційніх свят у нашій школі є “Свято осені”. Цьогорічним
лейтмотивом квіткової виставки була Україна!
Україна з її болем і надією, втратами і вірою, незрівнянною красою і жагою до
життя! До життя у мирі!
Робота кожного класу була унікальною, сповненою любов’ю, патріотизмом та
духом перемоги!
Перед вельмишановним журі ( заступник директора з НВР Ночвінова Н.В.,
заступник директора з ВР Юпіна Л.В. та педагог-організатор Романенко Н.І)
постала нелегка задача: виділити кращих серед кращих.
І безперечно, усі роботи були кращі, і тому, крім призових місць, кожний клас
отримав перемогу в унікальних номінаціях:
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5-А клас посів ІІ місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Козацькому роду нема переводу”
5-Б клас посів І місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Осіння карта України”
6-А клас посів І місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Єдина Україна”
7-А клас посів ІІІ місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Осінь в Україні”
8-А клас посів ІІ місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Вільна Україна”
9-А клас посів І місце за найкраще виконання та захист тематичної
композиції “Пам’яті героїв”
10-А клас посів ІІІ місце за найкраще виконання та захист
тематичної композиції “Єдність”
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Мої враження про фільм
“Поводир, або Квіти мають очі”!
Кінофільм “Поводир” вражає до
глибини душі. Уньому йдеться мова
про знищення української нації і її
культури!
Україна. Тридцяті роки.
Американський інженер Майкл Шерлок разом із сином приїздять до
Харкова допомагати будувати соціалізм. Він закоханий в Ольгу
Левицьку, на яку давно накинув оком впливовий працівник НКВС.
До Майкла потрапляють секретні документи, про підготовку
вилучення продовольства у населення та репресії. Це стає однією з
причин його смерті. Син Майкла, не маючи інших шансів вижити в
чужій країні, стає поводирем у сліпого кобзаря Івана Кочерги. Життя
хлопця різко змінюється....
Під час перегляду кінофільму, від першого до останньго кадру стрічки,
панувала абсолютна-тиша!!!Всі одразу перенеслись у той страшний час,
і дивилися фільм з величезною цікавістю, захопленням, співчуванням
героям і пишаючись ними.
Цей фільм, за словами режисера-сценариста, Олеся Саніна, був
повністю знятий в Україні на реальних подіях 1934 року. Також
відображені події, що спричинили на українських землях- Голодомор
1932-1933рр.
Реалістична картина, повне занурення в представлену епоху,
неперевершена гра акторів та навіть якісні спец-ефекти, і все це українське кіно.
Стрічка вразила до глибини душі, це
було дійсно сильно, яскраво,
емоційно, естетично та патріотично!!!
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Для нас Україна понад усе!
Доброчинність була традиційною для українців, але її тривалий час
винищували. Ми хочемо відродити традиції. Суспільство загалом — школи,
церкви, молодіжні організації — має долучитися до доброчинності і навчити
дітей робити добро.
Узагалi у світі рух волонтерства, благодійництва стає дуже потужним. У
цивілізованому суспільстві завжди, як ти їдеш кудись на роботу чи у
навчальний заклад, питають, що ти робив у своєму селі чи місті, як ти міняв
світ на своєму рівні. Якщо ти не можеш сказати, що долучався до добрих
справ, тебе не сприймають як повноправного громадянина. Ми, українці, не
зможемо інтегруватися у цивілізований світ, поки не зрозуміємо, що у
кожного є індивідуальна відповідальність за суспільство і довкілля.
У нашій школі відбулась патріотчна акція ”Українська армія і народ – єдині”.
Учні, батьки та вчителі зібрали, постільну білизну, предмети гігієни,
медикаменти та продукти для захисників Вітчизни. Учні молодших класів
написали зворушливі листи воїнам, прикрасивши їх малюнками. Школярі
середніх класів виготовили обереги, старшокласники готують відеоролики
для бійців. Приємно відмітити патріотичний настрій учнів та батьків, з яким
вони передавали речі. З великою шаною та гордістю дівчатка 9а класу
сортирували речі та продукти для відправки в АТО.
Очолив акцію директор школи Сайко О.В., організацією роботи опікувались
заступник директора з виховної роботи Юпіна Л.В. та педагог-організатор
Романенко Н.І. Вчитель початкової школи Сайко Т.Ю. налагодила зв’язок з
благодійною організацією в підтримці АТО “Крила Фенікса”, представник
якої 06.09.14 забрав наш посильний внесок для 11-го та 12-го батальйонів
бійців Києва та Київської області. Волонтер Сергій розповів про жахливе
становище цих підрозділів, які в результаті обстрілу втратили все. Стримано
подякував юнаків 10-А класу, які допомагали пакувати речі, та пообіцяв
передати бійцям листи маленьких учасників акції.
Волонтер був щиро здивований активністю шкільного колективу, особливо
його вразило те, що окрім спальних мішків та палаток, батьки придбали
броніжелет, а отже життя бодай одного воїна можна врятувати.
Організатори “Фенікса” пообіцяли не лише вручити воїнам речі та листи, а й
зняти відеокаматеріал і передати адміністрації школи.
Героям слава!
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Новий рік!

Новий рік - це свято, якого всі з нетерпінням
чекають. Напередодні Нового року люди готують
один одному подарунки, прикрашають свої оселі та
просто радіють тій чарівній атмосфері, яка панує у
передноворічну пору. І ми, учні 128 школи, не
виключення.
24 грудня у нашій школі
відбувся новорічний концерт, який підняв усім
настрій та подарував чудові емоції. Шкільний
музично-драматичний театр "Гармонія" як завжди
підготував неймовірні виступи, а випускниця школи
Ктітарева Катерина та тріо
"Метелики"своїм танцем
змусили всіх поринути у магію Сходу. А не менш
вражаючим відкриттям став інструментальний
ансамбль “Гармоніка” під
керівництвом випускника
нашої школи Соболя Володимира. Крім цього,
творчість та креативність наших учнів не дозволила
їм сидіти на місці - вони також взяли участь у цьому
концерті: співали, грали на гітарі. Але те, що вразило
абсолютно всіх - танцювальний флеш-моб,
проведений учнями 8х-10х класів. Яскраве диско, сучасні танці та запальний
рок-н-рол показали красу, активність та водночас грацію рухів, а головне - їх
виконавців. Та звичайно ж, остаточно неймовірним цей вечір зробили наші
майже професійні ведучі - Левченко Анастасія та Луценко Іоланта.
А завершенням чудового концерту стала не менш чудова дискотека для
учнів старших класів. Всі були несказанно раді та приємно і активно
провели час.
І у підсумку хотілося б сказати, що цей новорічний концерт пройшов дійсно
на висоті та неодмінно усім запам'ятався. Тож будемо з нетерпінням чекати
наступного.
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Новини початкової школи
У початковій школі наприкінці жовтня пройшов
тиждень «Початкової школи». Учні брали участь у
конкурсі малюнків на тему «золота осінь». Цікаво
та яскраво пройшли змагання у вмінні
декламувати вірші про
осінь.
Найкращі малюнки
прикрасили
приміщення початкової школи. Жоден учень не
залишився осторонь, коли відкрилась виставка
проробок з овочів та фруктів «Овочево-гарбузова
феєрія». Які прекрасні творчі роботи принесли діти!
Батьки, також, не залишились осторонь, кожен зміг
показати свої вміння і талант. Завершився тиждень
переглядом вистави «Гарбузова родина» у виконані
учнів 3-х класів.
На урочистій лінійці були підведені підсумки, журі
обрало кращих учнів у різних номінаціях. Кожний
учасник був нагороджений грамотою та цінним подарунком.
25.12.2014 року в середній загальноосвітній школі
№128 пройшла акція « Помічники Діда Мороза»
^ Учні молодшої школи і батьки з великим
задоволенням підтримали акцію по збору теплих
речей і новорічних подарунків для бійців зони
АТО.
^ Школярі власноруч виготовили новорічні
іграшки і новорічні листівки з побажаннями миру і швидкого повернення
до своїх сімей.
^ Учні старших класів зібрали найнеобхідніші медикаменти і засоби гігієни.
11^ Подарунки і листівки волонтери передадуть батальйону «Київська Русь»

Вітаємо!
№

П.І.Б.

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

Дима Маргарита
Сергіївна

9

укр.мова
укр.літ

ІІІ

Балбас В.О.

2.

Луценко Іоланта
Олегівна

10

укр.мова
укр.літ

ІІІ

Веденєєва
О.Є

10

укр.мова
укр.літ

ІІІ

Веденєєва
О.Є.

4.

Сачлі Дар’я
Сергіївна

9

англійська

ІІ

Павлина О.В.

5.

Кондакова Аліса
Юріївна

10

англійська

ІІ

Павлина О.В.

Лєбєдєва Валерія
6.
Миколаївна

10

англійська

ІІІ

Павлина О.В.

8

хімія

ІІІ

Козлова Р.О.

9

хімія

ІІІ

Козлова Р.О.

10

хімія

ІІІ

Козлова Р.О.

Козлов Григорій
10.
Олександрович

10

хімія

ІІІ

Козлова Р.О.

Торопчина Дар’я
Олегівна

10

хімія

ІІІ

Козлова Р.О.

Торопчина Дар’я
3.
Олегівна

7.
8.
9.

11.
12

Сенін Євгеній
Артурович
Сачлі Дар’я
Євгенівна
Анохін Захар
Володимирович

Літературна вікторина сторінки
життя
великого
кобзаря
прізвище Шевченко?

1 Звідки пішло
Заселення Кирилівки почалося дуже давно. Це село було запорізьким, де стояв отаман
Кирило. З архівних джерел відомо, що в 1600-х роках в селі проживав Іван Швець. У Івана
була одна донька Єфросинія. Січовик Андрій (прадід поета) пристав до Єфросинії і став
прозиватися Шевченком – бо в ті роки приймак брав жіноче прізвище.
2. Назвати імена батьків Тараса Шевченка.
(Катерина, Григорій).
3. Як звали братів і сестер Шевченка?
(У Тараса було два брати і три сестри, він був третьою дитиною. Микита, Катерина,
Ярина, Тарас., Марися., Йосип).
4. Де і коли народився Т.Г.Шевченко?
(25 березня /9 березня 1814 р. в селі Моринці Звенигородського повіту на Київщині
(Черкаська область).
5. Скільки років було Тарасу, коли померла його матуся, батько?
(9 років – мати 1823 р., 11 років – батько 1825 р.)
6. Де поневірявся Т.Шевченко, осиротівши?
(Був попихачем у дяка П.Богорського, наймитував у попа, потім пас громадську отару).
7.Яким твором, якого письменника захоплювався малий Тарас?
(І.Котляревського “Енеїдою”, творами Сковороди).
8.Хто був учителем малювання Тараса?
(диякон Євфем, дяк-маляр с.Стеблів, с.Тарасівка).
9.У яких творах поет пише про своє нещасливе дитинство?
“Мені тринадцятий минало”, “Сон”, “І виріс я на чужині”, “І золотої, й дорогої”).
10. З ким дружив Тарас у дитинстві?
(Сусідські діти – Данило Бондаренко, Оксана Коваленко, Павло Могильний, Іван Сокира).
11. Який талант проявився в Шевченка раніше – художника чи поета?
(Ще в дитинстві у Тараса з’явилися здібності до малювання).
12. За що поміщик П.Енгельгардт звелів висікти свого козачка?
(Повернувшись з бенкету, застав за малюванням, кричав, що той палить свічки і т.д.).
13. У якому році викуплено Тараса Шевченка з кріпацької неволі?
(1838 р.)
14. Хто був ініціатором викупу з кріпацтва, хто брав у цьому участь?
(Сошенко, Жуковський, Григорович; художник Брюлов К. змалював портрет
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Жуковського і за виручені гроші викупили Тараса).

15. Хто купив картину і за скільки?
(Дружина Миколи І).
16. У 1839 р. за постановою Академії художеств Шевченка нагороджено якою
відзнакою?
(Срібною медаллю ІІ ступеня за малюнок з натури у 1840 р.).
17. Як називалася перша збірка творів Тараса Шевченка?
(“Кобзар”).
18. Які твори ввійшли до першої збірки Шевченка?
(“Кобзар” 1840 р. Вміщено 8 творів. “Думи мої, думи”, “Перебендя”. “Катерина”,
Думка”, “До Основ’яненка”, “Тарасова ніч” та ін.).
19. У які роки Шевченко відвідує Україну?
(1843-1844 рр., 1845-1847 рр., 18 -18 р.)
20. Де і коли був заарештований Шевченко?
(5 квітня 1847 р. на переправі через Дніпро в Києві).
21. Що було причиною заслання Шевченка?
(Революційні вірші, альбом поезій “Три літа”, які жандарми знайшли при арешті,
сатирична поема “Сон”).
22. Назвіть першу надруковану баладу Шевченка.
(Балада “Причинна”)
Хто написав музику? (Український композитор Д.Крижанівський).
23 .Який композитор написав близько 100-а мелодій на слова Шевченка?
(Український композитор М.В.Лисенко).
24 .Якою широковідомою народною піснею розпочинається поема “Причинна”?
(“Реве та стогне Дніпр широкий”).
25. З якої поеми ці слова?
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями.
Бо москалі – чужі люди,
Роблять лихо з вами.
(“Катерина”)
26. Кому присвячена поема “Катерина”?
(В. Жуковському).
27. Які поеми Шевченка названі жіночими іменами?
“Катерина”, “Марія”, “Мар’яна-черниця”).
28. Кому присвячено вступ до поеми “Марія-черниця”?
(Оксані
Коваленко – подрузі дитинства).
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29. З якої поезії ці слова?
А щоб збудить химерну волю,
Треба миром, громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру
Та й заходиться вже будить…
(Я не нездужаю, нівроку…”)
30. У якому творі героїня призналася своєму
синові, що вона його мати?
(“Наймичка”).
31. У якому творі матері сниться щасливе життя сина?
(Вірш “Сон”, “На панщині пшеницю жала…”)
32. Переклад якого уривка поеми Київської Русі зробив Шевченко?
(“Плач Ярославни” із “Слово о полку Ігоревім”.
33. У якому творі авторові усі події наснилися?
(Поема “Сон”).
34. Драматичні твори Шевченка?
(“Назар Стодоля”).
35. З якого твору ці частини: Інтродукція. Свято в Чигирині. Громада. Треті півні.
Червоний бенкет. Гупалівщина. Лебедин, Гонта в Умані. Епілог?
(Поема “Гайдамаки”).
36. Як називався записник, у якому Тарас Шевченко записував свої твори під час
заслання?
(“Захалявна книжечка”).
37. Чому Т.Шевченко написав “Заповіт” у 1845 р.?
(Хвороба).
38. Скількома мовами перекладено “Заповіт”?
(150-ма).
39. За участь у якому таємному товаристві засуджено Т.Г.Шевченка?
(Кирило-Мефодіївське товариство).
40. Яка картина Шевченка носить таку ж назву, як і його поема?
(“Катерина”).
41. Які жіночі портрети ви ще знаєте, написані рукою Шевченка-художника?
(“Портрет Ганни Закревської”, “Самаритянка”, “Катерина”, “П.Маклеєвської”,
“Горпенко”, “Кейкаутової”).
42. За які мистецькі твори Т.Г.Шевченко одержав звання Академіка?
(За гравюри у 1861 р.)
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43. Який російський поет присвятив вірш до смерті поета?
(“Всё он изведал: тюрьму, Петербург
Справки, допросы, жандармов любезности
Всё — и раздольную степь Оренбургскую
И её крепость…”)
(Некрасов).
44. У яких країнах є пам’ятники Т.Г.Шевченку?
(Канада, Америка, Австралія, Франція та ін.).
45. Які прозові повісті ви пам’ятаєте?
(збереглося 9 – “Наймичка”, “Варнак”, “Княгиня”, “Музикант”.
“Несчастный”, “Капитанша”, “Близнецы”, “Художник”, “Прогулка с
удовольствием и без морали”).
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