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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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27 жовтня учні 34-ї школи долучились
до традиційного фестивалю «Смак
домашнього тепла», в рамках якого
проводився збір консервації та листівок для
військовослужбовців Збройних сил України
та Національної гвардії України.
Подякувати захисникам України, можна в
будь-який день, але як приємно це робити
разом з друзями. Учнів також пригощали
смачним кулішем. Також ми вдячні учням
9-Б класу за допомогу – Бевзу
Володимиру,Ляху Олегу та Павелку
Арсену.

29 жовтня на базі Вінницького міського
палацу дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної
відбувся пів-фінал інтелектуальної гри
«Нон-стоп». У грі взяли участь 4 команди
міста Вінниці, серед яких і команда 34-ї
школи.
Учасникам гри пропонувалося 7 рубрик,
серед яких запитання з різних галузей , у
яких вони проявили свої здібності, а також
було завдання на командну взаємодію, у якій
всі показали хороший результат. Нашу
школу представляли учениці 10-х класів:
Мельник Ангеліна,Неволя Дар’я,Царюк
Олександра, Пастушенко Анастасія та
Андрейків Кіра.
Пишаємось! Уперед до нових звершень!
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За вікном осінь... Золота пора
року, що вражає багатством кольорів,
плодів та неймовірним поєднанням
фарб. Щорічно в нашій школі
проходить конкурс-виставка осінніх
композицій «Дари осені» серед учнів
5-11 класів. На онлайн-виставці, яка
відбулася 05.11.2021 року були
представлені найрізноманітніші
роботи.
За підсумками виставки серед
учнів 5-8 класів журі відзначило
роботи учнів 5-Г, 6-А та 6-Г класів, 9-Б
та 11-А класу.
Дякуємо всім за участь у виставці та
за свято, готуючись до якого можна
проявити свою фантазію та насолодитися золотими кольорами осені, запахом її дарів.

Осінь – чудова пора. Вона
може бути водночас сонячною й
похмурою, теплою й холодною,
сухою й дощовою. Учні нашої
школи, готувались до прощання
із золотою порою – Осінній бал,
що відбувся 5 листопада.
Осінній бал увібрав у себе всі
найкращі особливості
аристократичного та сучасного
часу. Учасникам було не просто,
конкуренція була серйозна. Усі
конкурсанти ретельно
готувались до заходу, судді
довго вагались при виставленні
оцінок. Але все таки їм вдалось
визначити переможця. За
підсумками 3 місце отримав – 9Б клас, 2 місце отримав – 9-В
клас , а 1 місце отримали – 10-Б
та 9-А класи.
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Толерантність – це насамперед чесність…
Це термін, який означає, що ви терпите
думки інших, навіть якщо ви не
погоджуєтесь. Це мистецтво жити у світі
різних людей та ідей, виявляти свою точку
зору, але при цьому адекватно сприймати
думки інших людей, не порушуючи їх права
та свободу. Водночас толерантність – це не
якісь вчинки, поблажливість чи потурання,
це – здатність сприймати без агресії інший
спосіб життя, поведінку, інші погляди
шляхом встановлення довірливих
взаємовідносин та співпраці .

Протягом 01.11-05.11.2021 року був проведений «Тиждень Толерантності».
Учні 5-11 класів активно брали участь у заходах,таких як : Виставка стінгазет
«Толерантність очима дітей» , створювали відео : «Толерантність – це…» , проводили
акцію «Посмішка товаришеві» , та створювали інформаційний буклет «Толерантність у
житті».
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Інтернет та електронні гаджети стали невід’ємною частиною нашого життя. Майже
кожен підліток проводить щонайменше третину свого вільного часу у соціальних мережах
та інтернеті. Також там активно розвивається торгівля, і можна придбати навіть те, що не
можна знайти в магазинах у реальному житті. У зв’язку з цим, також активно розвивається
і шахрайство. Багато людей вважають, що це ніколи їх не торкнеться і вони нікому не
потрібні, але насправді натрапити на шахрая не так вже й складно, тому що в інтернеті їм
навіть легше «працювати», ніж у реальному житті.
Розглянемо найрозповсюдженіші випадки шахрайства в інтернеті.
 Сайти-двійники. Такі сайти повністю повторюють собою певний існуючий і відомий
сайт. Вони майже нічим не відрізняються по дизайну від оригінальних, і навіть їх адреса
дуже схожа і відрізняється лише непомітними для звичайного користувача ознаками,
наприклад, доменом (наприклад, замість .ua стоїть .com), або схожими символами
(наприклад, замість sait.com стоїть cait.com). На такий сайт можливо помилково
натрапити, і, не важко здогадатися, що якщо ви введете туди свій пароль або дані
банківської картки, вони потраплять у руки шахраїв.
 Шахрайські інтернет-магазини та продавці. Існує
дуже багато інтернет-магазинів, у тому числі
шахрайських. Майже всі такі магазини та продавці
працюють по однаковому алгоритму. Ви
замовляєте товар, сплачуєте за нього гроші і
чекаєте, доки продавець не відправить його вам по
пошті, але товар вам ніхто не відправляє, вас
ігнорують, постійно переносять дату відправки або ж просто заблоковують
 Знайомства в інтернеті. Знайомлячись з іншою людиною в інтернеті, потрібно
пам’ятати, що вона може виявитися зовсім не тою, яку вдає з себе. За образом подруги
чи друга вашого віку може приховуватися доросла людина.
Чи можна повернути кошти, якщо ви втратили їх через шахраїв? Це дуже складно, і
більшість спроб закінчується невдало.Ось кілька простих порад, дотримуючись яких,
ви не натрапите на шахраїв в інтернеті.
 Не переходьте по невідомим і підозрілим посиланням та ні в якому разі не вводьте свої
особисті дані та паролі на них.
 Не завантажуйте невідоме ПЗ з невідомих сайтів. Користуйтеся тільки офіційними
сайтами і застосунками та перевіреними джерелами.
 Використовуйте надійні паролі, окремі для кожного облікового запису, та регулярно
змінюйте їх. Також використовуйте двофакторну автентифікацію.
Автор : Угрюмова Катерина
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Не дивлячись на те, скільки засоби масової інформації, батьки та вчителі у школах
наголошують на шкідливості куріння, кількість курців з кожним роком тільки
збільшується, у тому числі серед молоді. По статистиці, 40% чоловіків в Україні курять, та
більше 50% підлітків хоча б раз пробували тютюн. Не останню роль в цьому відіграють
сучасні технології, за допомогою яких були створені електронні сигарети. Це пристрої, які
наповнені спеціальною рідиною. При курінні з них виходить пар, схожий на тютюновий
дим. Наповнювач може бути різним в залежності від моделі пристрою. Якщо вірити
рекламним обіцянкам, електронні сигарети цілком безпечні та допоможуть кинути палити.
Чи так це насправді – давайте розберемося.
Електронні сигарети мають низку переваг над звичайними, вченими були проведені
дослідження, які довели негативний вплив як на здоров’я курця, так і на здоров’я
оточуючих. Рідина, яка знаходиться в сигареті, містить в собі нікотин, який потрапляє в
дихальну систему, після чого потрапляє в кров і розповсюджується по всьому тілу.
Нікотин – це шкідлива наркотична речовина, яка викликає залежність. Найбільше він
впливає на серцево-судинну систему, нирки та легені. При тривалому впливі він може
викликати рак. Потрапляючи до викликає залежність та завдає негативного впливу на всі
внутрішні системи організму, провокує розвиток патологій. Залишається і головна
проблема – залежність від куріння, причому не тільки психологічна, але й фізична. В
деяких сигаретах були знайдені токсичні речовини, які отруюють організм, та було
доведено, що її куріння може супроводжуватися виділенням канцерогенів. Отже,
електронна сигарета не може бути цілком безпечним замінником звичайних.
Потрібно визнати і те, що електронні сигарети мають переваги над звичайними.
Завдяки тому, що в них не містяться смоли, чадні токсини і інші шкідливі домішки,
створюється менше навантаження для дихальної системи, а отже, менший вплив на
здоров’я. Також електронна сигарета має менший негативний вплив на оточуючих людей,
оскільки завдяки відсутності шкідливих домішок вони не розносяться з тютюновим
димом. Але це не означає, що можна курити поряд з немовлятами та тваринами.
Цікаво також і те, що шкода від електронної сигарети може бути навіть більшою, ніж від
звичайної: курці використовують її більш активно, тому що думають, що вона безпечна
для організму, і від того отримують тільки більше шкоди.
залежність, та точно не допоможуть кинути
палити або усунути негативний вплив на
здоров’я. Отже, на питання, яка сигарета краща
– електронна чи звичайна, відповіді на даний
момент не існує, будь-яке куріння є шкідливим
для організму та викликає рак легень. Краще
зовсім позбавитися від залежності, аніж
користуватися сумнівними альтернативами.
Автор : Угрюмова Катерина
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Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська акція «16 днів
проти насильства». Метою акції є привернення уваги до проблем насильства у сім’ї, жорстокого
поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Період кампанії охоплює
такі важливі дати: 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 1
грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 3
грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 5 грудня –
Міжнародний день волонтера; 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;
10 грудня – Міжнародний день прав людини.
20 грудня 1993 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію по усуненню насилля по
відношенню до жінок.
У грудні 1999 року Генасамблея оголосила 25 листопада як міжнародний день боротьби з
насильством щодо жінок.
Насилля по відношенню до жінок є одним з найбільш широко розповсюджених порушень прав
людини в сучасному світі. З ним важко боротися і воно
призводить до катастрофічних наслідків. Воно може проявлятися
у фізичній, психологічній та сексуальній формах.
 У всьому світі кожна третя жінка хоча б раз у житті
стикалася з фізичним або сексуальним насильством. Цей рівень
майже не змінився за останнє десятиріччя, не дивлячись на те,
що прикладаються великі зусилля по усуненню цієї тенденції.
 Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, в
Європі приблизно 25% жінок страждають від фізичного або
сексуального насильства.
 Через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 та
локдауни, число випадків насильства по відношенню до жінок,
особливо домашнього, зросло у 5 разів. Це сталося через стресові умови, режим соціального
дистанціювання вдома, недоступність механізмів захисту, обмеженості доступності послуг,
наприклад, обмеження роботи телефонів довіри, кризисних центрів, центрів тимчасового
перебування тощо.
Насилля з боку партнера призводять до серйозних проблем фізичного, психічного та
репродуктивного здоров’я жінок. Воно може призводити до травм, психічних розладів та
летальних наслідків.
Насилля також має величезний вплив на дітей. Діти, які ростуть в сім’ях, де має місце насилля,
можуть страждати від багатьох розладів поведінки та емоційних розладів, які в подальшому житті
можуть призводити до здійснення насилля або нездатність протидіяти йому.
Діти, що ростуть у атмосфері насилля, в майбутньому з великою вірогідністю будуть вважати, що
така поведінка є нормою і можуть припуститися помилки батьків.
Насилля по відношенню до жінок можна подолати. Нині в Україні впроваджуються та
розробляються шляхи протидії та боротьби з домашнім насильством. Зокрема, існує закон про
кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства, країна приєдналася до
кампанії ООН проти нього, започаткована загальнодержавна кампанія.
Також, 25 листопада відзначається «День Білої Стрічки», яка є міжнародним символом боротьби
проти всіх форм насильства над жінками.
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