
Нелегко бути добрим другом, 

Це як талант і як судьба. 

Рідніше кровних – браття ду-

хом, 

Хто їх розлучить? Смерть хіба! 

А втім, – це істина затерта, 

Завчасно вживана мабуть… 

Суть дружби є самопожертва, 

Тому нелегко другом буть. 

2 грудня 2014 р. в класі було 

проведено годину спілкування на 

тему: «Поговоримо? Чи вмієш ти 

дружити». Метою цього заходу 

було розкрити зміст понять 

«дружба», «дійсний друг»; при-

щепити учням повагу до ціннос-

тей дружби; вчити дружити і 

толерантно ставитися до оточую-

чих; сприяти розвиткові критич-

ного ставлення до себе і своїх 

особистих якостей, терпимості й 

коректності в спілкуванні з дру-

зями. Виховувати любов, пова-

гу та бережне ставлення до 

друзів. 

Поговоримо? Чи вмієш ти дружити? 

Конкурс поробок 

 Традиційно в школі було про-

ведено виставку поробок з під-

ручних матеріалів. В цьому 

році вона була особливо яскра-

вою, різнобарвною та насиче-

ною Кожен клас проявив твор-

чість, неповторність та індиві-

дуальність, використовуючи не 

тільки дари матінки - Землі, а й 

підручні матеріали. В результа-

ті всі поробки - це справжні 

витвори мистецтва. Діти із 

задоволенням розглядали поро-

бки один одного,  ділилися 

враженнями...  

Криворізька загальноосвітня школа - інтернат І - ІІ ступенів №1 

25.12.2014 Випуск №4 

Шкільний квартал 5—В 

Зверніть увагу! 

 Тест: « Чи хороший 

ти друг?» 

 “Зима іде—свята 

веде” 

В этом выпуске: 

Права дитини 2 

День Святого Мико-

лая 
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Подарунки від спон-

сорів 

2 

Тест «Чи вмієш ти 

дружити?» 
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Відкриття новорічної 

ялинки 
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У державній політиці ни-

нішньої України проблеми 

захисту підростаючого 

покоління мають пріорите-

тний напрям. Але слід 

зауважити, що розв’язання 

проблем захисту дитини, 

дитинства від небезпек, які 

існують у сучасному житті, 

далеке від ідеального. 

Забезпечення належного 

захисту прав дитини є 

складовою процесу євро-

пейської інтеграції Украї-

ни і  всі країни, які сьогод-

ні об’єднані в європейську 

співдружність, пройшли 

через серйозне реформування 

системи захисту прав дитини. 

Для втілення в життя зазначе-

них цілей в Україні затвер-

джений Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини, який 

має всі шанси вивести україн-

ську політику в сфері захисту 

прав дітей на якісно новий 

рівень. 

Адже діти - не тільки майбут-

нє України. Діти - сьогодення 

нашої держави. Саме тому 

діяльність із захисту прав 

дитини визначена Президен-

том України як загальнодер-

жавний пріоритет. 

Виклики сьогодення вимага-

ють перегляду процедур реа-

лізації в Україні прав дитини, 

передбачених Конвенцією 

ООН про права дитини і чин-

ним законодавством. До сьо-

годні в законодавстві практи-

чно відсутній принцип дотри-

мання найвищих інтересів 

дитини, який є базовим у 

Конвенції ООН. Саме тому 

багато рішень виконавчої 

судової гілки влади протирі-

чать інтересам дитини. 

Напередодні новорічних свят 

в школу завітали спонсори з 

подарунками для дітей. 

Крім солодких подарунків 

діти отримали светри та 

кросівки 

Права дитини 

Подарунки від спонсорів 

День святого Миколая 
Миколая учні школи відвідали 

храм Святого Онуфрія, де по-

дивились виставу та отримали 

солодкі подарунки. 

День святого Миколая — це 

улюблене та очікуване бага-

тьма дітлахами свято покро-

вителя дітей і мандрівників. 

Воно просякнуте особливою 

атмосферою приготування та 

отримання подарун-

ків. У школі було проведено 

ряд заходів, приуроченні дню 

Святого Миколая.  

Напередодні дня Святого 

Стр. 2 

Шкільний квартал 5—В 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Українські діти 

потребують 

захисту. Найменші 

громадяни мають 

права, які держава у 

своїй Конституції 

зобов’язалася 

виконувати.  
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В парку Богдана Хмельницько-

го  відбулося  відкриття  райо-

ної  Новорічної  ялинки.  

Засяяла новорічними вогнями 

головна ялинка нашого району!  

Різнобарвні вогні запалили разом 

із дітворою та дорослими, котрі 

прийшли на відкриття ялинки 

Творчі колективи району пред-

ставили дітям казкову новорічну 

пригоду. Діти із задоволенням 

приймали участь у різномінтних 

конкурсах, водили хороводи на-

вколо ялинки . 

 

ВІдкриття новорічної ялинки 

Тест: «Чи вмієш ти дружити?» 

помічаєш, і поспішиш схова-

тися. Б) кинулися на допомо-

гу подрузі (одного). В) Розка-

жеш про це її (його) батько-

ві ... коли побачиш його. 

4. Ви з класом поїхали на 

екскурсію. Раптом одна з 

твоїх подруг (один з твоїх 

друзів) виявляє, що не взяв 

(а) з собою їжі. Як ти вчи-

ниш? А) Скажеш їй (йому), 

щоб наступного разу він (а) 

краще збиралася в поїздку. Б) 

Поділишся з нею (з ним) сво-

їм обідом. В) Скажеш про це 

вчителя, щоб він що-небудь 

придумав. 

- Отже, підіб'ємо підсумок. 

Більше відповідей А: Мож-

ливо, настав час сісти і поду-

мати, чому ніхто не допома-

гає тобі у важких ситуаціях. 

Справжня дружба передбачає 

взаємну допомогу і підтрим-

ку. Покажи своїм друзям, що 

ти в будь-яку секунду гото-

вий (а) прийти їм на допомо-

гу. 

Більше відповідей Б: Ти 

чудовий друг! На тебе можна 

покластися в скрутну хвили-

ну. Таких як ти цікаві події і 

пригоди з друзями чекають 

на кожному кроці. Найголов-

ніше - твої друзі знають, що 

завжди можуть покластися на 

тебе! 

Більше відповідей В: Ти 

турбуєшся про своїх друзів, 

особливо коли вони опиня-

ються у складній ситуації, але 

дружба - це не тільки приєм-

не проведення часу. Твої 

друзі повинні бути впевнені, 

що завжди можуть розрахо-

вувати на твою допомогу. У 

тебе великі задатки. Щоб 

стати справжнім другом, по-

думай про те, як їх реалізува-

ти. 

1. Ви зібралися в кіно, але 

раптом з'ясовується, що у 

твоєї подруги (друга) немає 

грошей на квиток. Як ти вчи-

ниш? А) Підеш в кіно одна 

(один). Б) позичив подрузі 

(одного) грошей. B) Знайдеш 

богатенького приятеля, який 

міг би зводити вас в кіно. 

2. Ти хочеш запросити подру-

гу (друга) разом провести 

вечір, але вона (він) вже обі-

цяв (а) своїй мамі зробити 

прибирання. Як ти вчиниш? 

А) Проведеш вечір одна 

(один). Б) Допоможеш їй 

(йому). Чим швидше ви закін-

чите роботу, тим більше часу 

залишиться на веселощі. В) 

Подзвониш інший (-ому) 

подружці (одного). 

3. Ти йдеш по вулиці і раптом 

бачиш, що шайка хуліганів 

пристає до твоєї подруги 

(друга). Як ти вчиниш? А) 

Зробиш вигляд, що ти їх не 

Стр. 3 

Випуск №4 

Без дружби ніяке 

спілкування між 

людьми не має 

цінності.  

Сократ   



Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: 555-555-5555 

Факс: 555-555-5555 

Эл. почта: someone@example.com 

Поместите здесь справку о вашей организации. Назовите ее цели, ука-

жите местонахождение, дату создания, дайте краткие исторические 

сведения. Приведите список предлагаемых ею основных товаров, услуг 

и программ, сообщите, в каких регионах она оперирует (например, на 

рынках Европы или США), какие категории заказчиков обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для получения дополнительных све-

дений. 
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Список имен и должностей руководите-

лей вашей организации - хороший способ 

придать бюллетеню конкретный, персо-

нифицированный вид. Если ваша органи-

зация невелика, можно привести список 

всех ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о ценах на 

основные товары и услуги, поместите их 

здесь. Вы можете сообщить читателю о 

других формах взаимодействия с вашей 

организацией. 

Можно также напомнить читателю о ка-

ком-либо повторяющемся событии, на 

котором он мог бы присутствовать, 

Эта статья может состоять не более чем 

из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и отправ-

ляется по почте, то эта статья будет рас-

положена на обратной стороне. Поэтому 

она должна легко восприниматься визу-

ально. 

Это легко сделать с помощью представ-

ления материала в виде вопросов и отве-

тов. Вы можете привести здесь вопросы, 

полученные от читателей после выхода 

предыдущего выпуска, или ответить на 

часто задаваемые вопросы. 

например о деловом завтраке для незави-

симых продавцов в третий четверг каждо-

го месяца или же о проводимых вами 

благотворительных мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь же можно 

разместить клип или другой графический 

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

Организация 

Мы в Вебе! 

example.com 

Пояснительная подпись под рисунком. 


