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Гімн школи
Слова О. Самарухи
I. Йдемо до знань старанно і уперто,
В життя злітаємо, неначе журавлі.
Де б ти не був, а знай:
34-та - то є найкраще місце на землі
Приспів
Ми хочемо всім людям розказати,
Та почуттів не вимовлять слова:
Ти подруга, учителька, ти - мати,
Яка дітей, мов Сонце, зігріва.
II. І з пам'яті повік не будуть стерті
Всі навички, запаси знань, ідей.
Пронесемо в серцях 34-ту,
Що виростила справжніх з нас людей.
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НАШІ НОВИНИ
16.09.2021 р. учні 6-А класу відвідали міський
захід: «Палац — майстерня творчості й
натхнення».
Для дітей провели цікаві майстер-класи, на
яких вони дізнались про традиції проведення
ярмарків в Україні.

В
рамках
святкування
Дня
бібліотеки було проведено захід
«Подаруй книгу». Учні нашої школи
поповнили асортимент книг у нашій
шкільній бібліотеці задля того, щоб
жодне з поколінь не забувало, що
книга – джерело мудрості!

21 вересня – День миру. У наш нелегкий час
усі повинні використовувати свої можливості
та вступити за встановлення миру.
Учні 34-ї школи підтримали акцію: «Ми за
мир!»
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В нашій школі періодично відбуваються
зустрічі
з
воїнами
АТО.
Герої
розповідають школярам та діляться своїми
спогадами, що пережили за час, проведений в
зоні АТО, показуючи своїм прикладом, що не
тільки
словами
можна
любити
свою
Батьківщину, але й вчинками доводити це.
По
закінченні
зустрічі
учні
11-А
класу побажали воїнам здоров’я, удачі, щастя
та мирного неба над головами.

Літні канікули перегорнули свої останні
сторінки безтурботного дитинства,
на часі – здобуття нових знань та
невгамовне шкільне життя. Тому вже
стало традиційним проведення у вересні
Всеукраїнського місячника-рейду «Увага!
Діти - на дорозі!», мета якого – нагадати
учням, особливо молодшого шкільного
віку про дотримання ПДР. До Вашої уваги,
виступ ЮІР в рамках місячника" Увага,
діти на дорозі".

Ювенальна превенція – важливий
напрямок роботи дільничного офіцера
поліції. Такий вид виховної діяльності
проведено і в нашій школі. Ювенальний
офіцер поліції, закріплений за нашим
закладом, Юлія Грібова розповіла про
найпоширеніші
правопорушення
підлітків та їх наслідки.
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День МИРУ: історія свята
День відмови від насильства і припинення вогню в усіх куточках Землі
відзначається з ініціативи ООН. Міжнародний день миру щорічно відзначається 21
вересня, починаючи з 2002 року, коли на Генеральній Асамблеї ООН була прийнята
відповідна резолюція про встановлення дати святкування.
Мир - головна цінність для будь-якої людини. Захищати його ідеали, зміцнювати
дружні відносини між державами, спільними зусиллями працювати для досягнення
миру в усьому світі - основні принципи, якими керувалася ООН, заснувавши це свято.
День миру був заснований 30 листопада 1981 року і протягом 20 років
відзначався в день відкриття сесії ООН кожен третій вівторок вересня.
У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня миру
щорічно 21 вересня. ООН проголосила свято днем відмови від насильства і припинення
військових дій в усьому світі.

День миру 2016 актуальний як ніколи, адже сучасне суспільство страждає від
міжнаціональних конфліктів, війн, терактів, екологічних лих. Організація об'єднаних
націй закликає в цей день подумати про ці проблеми і шляхи їх вирішення.
В якості емблеми на 21 вересня, Міжнародний день миру, використовують
зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Вперше цей
символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив
у Парижі в 1949 році.
Зображення виконано за мотивами біблійної легенди про те, що Господь в знак
примирення після Великого Потопу надіслав в Ноїв ковчег голубку з гілочкою оливи.
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КОНКУРС МАЛЮНКІВ
ДО ДНЯ МИРУ
Роботи переможців
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Як відзначають Свято вчителя у різних країнах світу?

Традиційно, у багатьох школах України в першу п’ятницю жовтня уроки замість
вчителів проводять старшокласники. І навіть ті, хто давно закінчив школу,
висловлюють улюбленим вчителям слова поваги.
А як свято відзначатимуть в інших країнах?


Японія. Цікаво, що в Японії не святкують День вчителя! Але в них культ вчителів,

чому ж так? В Японії вчитель — найбільш шанована професія, це найповажніша
людина в суспільстві. Японські підприємці дуже радіють, коли в їхні магазини
приходять вчителі, вважають це великою честю для себе. У метро для них існують
окремі місця, для педагогів відкриті окремі магазини, вони не стоять у чергах
за квитком на будь-який вид транспорту. Навіщо японським вчителям окреме свято,
якщо кожен день їхнього життя — немов свято?


Аргентина. Тут День учителя став одним з головних національних свят, його

відзначають

11

вересня.

Оголошують

загальний

вихідний,

і

аргентинці

із

задоволенням вітають вчителів.


США. У Штатах відзначають цілий «Тиждень вдячності вчителям» на початку

травня. Діти традиційно власноруч підписують улюбленому вчителеві листівку.
В епоху електронних повідомлень отримати такий подарунок справді приємно!


Китай. День учителя припадає на 28 вересня — це день народження філософа

Конфуція. Щоб привітати вчителів, до школи приходять і колишні учні, які самі вже
стали батьками. У цей день лунає багато теплих слів, а діти дарують вчителям квіти
і готують святкову програму.
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Індія. День вчителя святкують тут 5 вересня, у день народження колишнього

президента Індії, філософа, науковця і громадського діяча Сарвепаллі Радхакришнана.
Також існує традиція самоврядування. Учні старших класів міняються місцями
з викладачами і самі проводять уроки. Звичайно, у цей день усім вчителям говорять
багато теплих слів подяки.


Канада. Тут дуже душевно відзначають свято вчителів, яке теж припадає на 5

жовтня. Нещодавно випустили навіть цінну марку, присвячену цьому дню.


Вірменія. У День вчителя, який святкують у першу суботу жовтня, кажуть багато

теплих слів подяки викладачам. Професія вчителя вважається тут однією з найбільш
важливих і шанованих.


Ліван. Урочистості з нагоди свята тривають цілий тиждень — з 3 по 9 березня.



Таїланд. Учителям співають величальних пісень і підносять їм подарунки у вигляді

цілої таці з квітами, фруктами та свічками. Відбувається це дійство 16 січня.


Чехія та Словаччина вітають педагогів 28 березня. Саме в цей день у Моравії

народився Ян Амос Коменський — один з найвидатніших вчителів світу. На честь
Коменського проходить конкурс «Золотий Амос», де номінантів на премію висувають
самі учні.


Бразилія. Тут свято відзначають 15 жовтня. Раніше упродовж довгого навчального

семестру з 1 червня по 15 грудня існувало всього 10 відпускних днів. І кілька
викладачів захотіли організувати ще один вихідний, щоб перервати напружену роботу
і уникнути перевтоми. Вирішили, що 15 жовтня вчителі та учні принесуть домашню
випічку, щоб влаштувати невелике шкільне свято, яке успішно організували. У 1960х на державному рівні ухвалили закон, який закріпив за 15 жовтня статус святкового
дня. І хоча він не є вихідним, але в цей день у школах проходять різні святкові
заходи.
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НАШІ ТАЛАНТИ ВІТАЮТЬ ПЕДАГОГІВ
З Днем вчителя, дорогі учителі!
Бажаємо щастя та радості,
Щоб гарно навчали Ви!
Хай радість буде з Вами.
Нехай у Вас лише радість буде на душі,
Ви – найкращі вчителі!
Хай мудрість не покидає Вас,
Ми дуже любимо Вас!
Смішна Емілія, 5-Г

Вчитель
У серці кожного із нас,
Мабуть, що завжди буде
вчитель,
Що був із нами весь свій час,
Немов в душі моїй
мислитель.
Творець пізнання і краси,
І вічних цінностей природи,
Тобі радієм ми завжди,
І йшли із радістю до школи.
Спасибі, вчителі, за працю,
За мудрі настанови і думки,
За те, що з нами, як ніколи,
Такими добрими були.
За те, що вірили священно
У наші успіхи в житті.
Це було дійсно недаремно –
Ми стали гідними Людьми!!!
Причепа Артем, 8-В
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