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 День знаний — это 

первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бантов, 

и, конечно, традиционные 

уроки мира. Это самый дол-

гожданный день для тех, кто 

впервые переступит школь-

ный порог. 

 1 сентября — это 

праздничный день для всех 

школьников, студентов и их 

родителей. Мы поздравляем 

вас с этим замечательным 

днем и желаем вам вспом-

нить о самом важном: о муд-

рости в жизни. Пусть в жиз-

ни вас и ваших детей всегда 

будет место знанию, мудро-

сти, которые помогают 

справляться с житейскими 

неурядицами.  

 Мы хотим поздравить 

всех учеников с началом но-

вого учебного года! 

 Валерия Корниенко 

День знаний 
   2)Очень часто писанину мы 

выделяем текстовыделителя-

ми. Но как понять, какой из 

них и для чего предназначен? 

На помощь придет скотч с 

бумагой. Теперь мы можем 

легко определить, какой из 

определителей отвечает за ту 

или иную работу. Например, 

черный отвечает за формулы. 

3)Учительница ни за что по-

ставила двойку в школе? От 

этой оценки можно избавить-

ся. Обычно это делают ласти-

ком или лезвием. Но есть 

риск повредить края. Повтор 

видео предлагает свой метод, 

проверенный на деле. Берем 

тонкий скотч его в аккурат-

ные треугольники и стираем 

двойку. Фишка в том, что 

скотч отдирает верхние слои 

бумаги  

4)Если ты не хочешь идти на 

физкультуру, а физрук злой 

или строгий, не умоляй и не 

плачь - возьми пригоршню 

мела, грязи, пыли, муки или 

другого сыпучего материала 

(но легко отмывающегося) и 

помажь спортивный костюм - 

покажи его физруку. Ска-

жи, что упал, вымазался и 

прочее - и теперь, чтобы не 

испачкать маты (или чтобы не 

ругала мама, или пятно не 

присохло или другой любой 

отмаз) тебе нужно это замыть

-почистить. Теперь точно физ

-ра пройдет без тебя.  

5)В качестве такой подставки 

под канцелярские принадлеж-

ности подойдет обрезанная 

жестяная банка. Только мы 

рекомендуем вам аккуратнее 

быть с острыми краями. Мож-

но обклеить их самоклеющей-

ся бумагой или изолентой.  

6) Как всегда быть в курсе 

того, какие уроки и где будут 

проходить? Можно поставить 

на заставку смартфона распи-

сание.  

7)Конспекты можно отметить 

разными цветами маркеров, 

чтобы не запутаться в них, 

когда достаете из сумки или 

рюкзака.  

8)Ноутбук постоянно пере-

гревается? Можно поставить 

его на картонную подставку 

для куриных яиц, такое реше-

ние продается в любом про-

дуктовом магазине, но при 

этом очень эффективно. 

9)Клавиатура на ноубуке 

сильно запылилась?  Просто 

проведите несколько раз ли-

пучкой. 

10)Как использовать 

точилку, не мусоря? 

Просто поместите ее в 

упаковку из-под тик-

така и весь мусор оста-

нется внутри.  

 Камила Бедика 

 Не все всегда получает-

ся идеально, поэтому так важно 

уметь находить выход  из сло-

жившейся ситуации. В этом 

помогут эти советы. 

 1)Часто не можешь 

найти нужную тетрадку в 

сумке? Давай их подпишем. 

Берем самоклеющуюся бума-

гу, обычную или цветную. 

Приклеиваем маленький ку-

сочек на тетрадку. Подписы-

  ваем. После этого мы с лег-

костью можем различить 

каждую тетрадь. Как видите, 

среди множества тетрадок, 

помеченные нами найти ста-

ло ) легче. 

Школьные лайфхаки 
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  28 вересня 1918 

народився Василь Су-

хомлинський – видат-

ний український ра-

дянський педагог, 

публіцист, письмен-

ник, мислитель. Він 

досяг слави й пошани, 

став Заслуженим учи-

телем України, Героєм Соціалістичної Праці 

СРСР. Василь Олександрович Сухомлинський – 

публіцист, поет, людина з полум’яним серцем, 

видатний педагог та письменник сучасності. 35 

років свого життя він віддав школі. В. Сухом-

линський – заслужений учитель України, лауре-

ат Державної премії імені Т.Г. Шевченка. З його 

ім’ям пов’язані збагачення і піднесення педа-

гогічної науки ХХ століття. Велика, самобутня 

спадщина вченого з плином часу привертає все 

більше уваги.  

         Усе найцінніше, створене В. Сухомлинсь-

ким, не тільки назавжди увійшло до скарбниці 

вітчизняної педагогіки та національної духовної 

культури, а й знайшло своє поширення у різних 

країнах світу  

        Василь Олександрович створив реальний 

зразок особистості з живими думками і почуття-

ми, визначив її вчинки і дії. При цьому він 

обґрунтував шляхи, засоби і методи формування 

людини відповідно до цілей суспільства з 

урахуванням індивідуальних і вікових особли-

востей розвитку дитини. Важливу роль він при-

діляв сім'ї як місцю, де людина починає творити 

добро ще з малих літ. Адже немає нікого до-

рожчого для дитини, ніж матір, батько, дідусь та 

бабуся. У книжці «Як виховати справжню лю-

дину» автор наголошує на відносинах між діть-

ми і батьками. Багато уваги приділено тому, аби 

діти ставились до батьків з любов'ю та берегли 

їх спокій. Педагог вважав, що перед кожною ди-

тиною, навіть найважчою, вчитель повинен від-

крити ті сфери, де вона зможе досягти своєї вер-

шини, сформувати свою людську гідність, свою 

душу. Тому й створив «Азбуку моралі», котра 

вчила осягати суть добра і зла, честі й безчестя, 

азбука стала засобом подолання емоційної необ-

хідності відкривати здатність відчувати стан ін-

ших, вміння ставити себе на місце іншої люди-

ни. Ось поради великого педагога підліткам.  

1. Негідно добувати свої благополуччя, радо-

щі, втіху, спокій за рахунок утисків, не-

влаштованості, горя, хвилювання іншої лю-

дини. Не давай себе скривдити, але й інших не 

кривдь… 

Ми прагнемо до того, щоб у дитячому колективі 

панувала гармонія благополуччя, радості, 

щастя. Благополуччя однієї дитини не повинно 

обмежувати благополуччя іншої. 

2. Негідно залишати товариша в біді, небез-

пеці, проходити байдуже повз чуже горе, 

страждання. Моральна глухота і сліпота, зде-

рев’яніння серця — одна з найогидніших 

вад. Відчуття чужої біди і розуміння того, що 

залишитися осторонь від цієї біди бридко і гид-

ко, — одна з основних ліній всієї виховної робо-

ти. 

3. Негідно користуватися результатами праці 

інших, ховатися за чужу спину.Це сфера дуже 

тонких духовних стосунків. Бути трудівни-

ком — честь, бути дармоїдом — безче-

стя. Виховання такого погляду ми вважаємо 

осередком переконань, на основі яких фор-

мується громадянин. 

   Дуже важливо, щоб першим здивуванням, 

першим одкровенням, яке переживе людина, 

була думка: це зробив я, своїми власними зусил-

лями, цього досяг я своїм розумом. 

4. Негідно бути боязким, розслабленим; 

ганебно виявляти нерішучість, відступати 

перед небезпекою, нити. Боязкість і нерішу-

чість породжують боягузство, підлість, зрад-

ництво. Хоробрість і відвага — джерела муд-

рості. Там, де небезпечно, я повинен бути пер-

шим — таке моральне правило наш педа-

гогічний колектив прагне зробити нормою по-

ведінки. 

Я переконаний, що тільки у хоробрісті та відвазі 

людина по – справжньому висловлює і пізнає 

сама себе. 

5. Негідно давати волю потребам і при-

страстям, що ніби вийшли з-під контролю 

людського духу. Тобі хочеться їсти або пити, 

відпочити або погрітися біля вогнища — цього 

потребує твоє тіло, але не забувай, що ти — лю-

дина! Задовольняючи свої потреби, ти повинен 

проявляти благородство, стриманість, витримку. 

Це не тільки скромність. Це щось вище і 

значніше: владарюючи над своїми потребами і 

пристрастями, ти підносиш свою духовну суть. 

6. Негідно мовчати, коли твоє слово — це 

чесність, благородство і мужність, а мовчан-

ня — легкодухість і підлість. Негідно говори-

ти, коли твоє мовчання — чесність, благород-

ство й мужність, а слово — легкодухість, 

підлість і навіть зрада. Як багато говорить про 

гідність людини, її уміння бути мудрим волода-

рем слова, майстром, що володіє цим тонким 

людським інструментом! 

7. Негідно справжньої людини не тільки об-

манювати, лицемірити, плазувати, пристосо-

вуватися під чиюсь волю, але й не мати влас-

ного погляду, втратити своє обличчя. Огидно 

гидко нашіптувати. Нашіптувати, обмовляти 

товариша — рівнозначно пострілу в спину. 

Тут ми вступаємо в сферу дуже тонких людсь-

ких стосунків, благородство і чистота яких бага-

то в чому визначають моральний погляд люди-

ни на все життя. 

Щоб виховувати мужність слова і мужність 

мовчання, вихователю самому треба бути шля-

хетним і мужнім. 

Треба вміти поважати власний погляд, переко-

нання маленької людини, особливо підлітка, 

навіть тоді, коли не все у його поведінці, здаєть-

ся, нам зрозумілим і виправданим. 

8. Негідно легковажно кидатися словами, да-

вати нездійсненні обіцянки. Одну з дуже тон-

ких граней людського характеру, яку відточує 

вихователь, я бачу в тому, щоб вихованець був 

особистістю кристально чистого і твердого сло-

ва. 

       Для цього необхідно виховання в юній душі 

того, що я назвав би благородством волі. З ма-

лих років людину треба вчити ставити перед со-

бою цілі, спрямовані на самовиховання, самов-

досконалення. 

     Нехай ця мета спочатку буде, здавалось б, 

незначною; але людина не повинна жити дарем-

но; нею має рухати прагнення; досягнення мети 

хай приносить їй радість і гордість. 

9. Негідна надмірна жалісливість до самого 

себе, як і безжальне ставлення, байдужість до 

іншої людини. Негідне надмірне перебільшен-

ня особистих кривд, горя, страждання. Негідна 

слізливість. Людину прикрашає витримка. Сль-

ози, які розраховані на те, щоб викликати 

жалість близьких, не тільки принижують люди-

ну, а й послаблюють її здатність до самовихо-

вання витримкою, благородством волі. 

10. Негідно пиячити і переїдати. Алкоголь і 

людина так само несумісні, як розпуста і 

вірність. Алкоголь затуманює свідомість і 

звільняє інстинкт, зводячи людину до тваринно-

го стану. Я вважаю, лише важливою місією 

школи затвердити в юній душі презирство до 

цієї мерзоти. 

              Наш ідеал — краса повинна стати міри-

лом власної гідності, щоб насолода і краса зли-

лися воєдино. Чим тонше розуміння і відчуття 

прекрасного, тим глибше відраза до всього гру-

бого і тваринного 

        

    Тетяна Харенко 

   Волшебные уголки Запорожского края 
   Вода там круглый год - 13 градусов. 

Секрет озера в том, что его питают 25 

подземных источников. Местные жители 

утверждают, что вода обладает силой из-

лечивать любую хворь. Многие едут сю-

да, чтобы на себе испытать чудодействен-

ность Панского озера. Одной из известных по-

сетительниц Панского озера была Екатерина 

II.  Панское озеро находится на террито-

рии ландшафтного заказника 

«Пристины». 

      Кстати на Панском озере есть еще и 

родник. Вода из него  чистая и очень вку-

сная,  моя бабушка очень ее любит.  

 

Именно из этого 

родника и еще из 

многих других и 

протекает вода в 

само озеро.  

   Поэтому если вы 

еще не были на 

Панском озере,  то 

обязательно съез-

дите следующим 

летом. 

 

 

Лера Корниенко 

  Сегодня я расскажу вам об одном очень кра-

сивом месте,  ко-

торое находится 

недалеко от Запо-

рожья в селе Гри-

горьевка. Природа 

там очень краси-

вая, но самое гла-

вное -  чистый во-

здух. Несмотря на 

то, что это место 

находится недале-

ко от трассы, бо-

льшое количество 

деревьев очищает 

воздух.  

Заповіти великого педагога    

Виховуй у собі Люди-

ну—ось що найголов-

ніше, інженером мож-

на стати за п’ять 

років, учитись на лю-

дину треба все життя 

  В. Сухомлинський 


