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Гімн школи
сл. Панкявічене І.А.
1.

2.

3.

муз. Мельник С.П.

Ми приходимо в школу щодня,
Пізнаємо весь світ, виростаємо,
Бо для нас школа – справжнє життя,
Тут дитинства роки проживаємо.
Пр:
Перша школа – найстарша у місті –
Світ думок і бажання й натхнення.
Зустрічає каштанів намисто
Вересневе нове покоління.
Ми крокуємо у майбуття
І знання здобувати готові
Що з’єднала нас на все життя
Щиро вдячні тобі рідна школо!
Пр:
Час невпинно рікою тече
Підростають нові покоління.
Школа, маючи номер один,
Бути кращою в місті повинна.
Пр:
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Останній дзвоник 2012.
Наші випускники - наша гордість

Останній дзвоник для випускників - це свято4
для всіх: для вчителів, випускників та їхніх батьків. Але це водночас і
прощання з безтурботним дитинством та щасливими шкільними роками.
Випускники більше не сядуть за шкільні парти, не почують шкільного
дзвоника.
Це перший крок у самостійне доросле життя.
У цьому році ми пишаємося нашими випускними класами: 11-А
класом, класний керівник Копан Тетяна Григорівна, 11-Б класом,
класний керівник Калиній Тетяна Любомирівна.
У 2012 році 59 випускникам видано атестати про повну середню
освіту.
Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»
Куцу Богдану та срібними медалями «За досягнення у навчанні» Алфімову Анну, Несенчука Юрія, Шевченко Ольгу і Швець Юлію. Їхній
випуск був урочистим, ніжним та водночас хвилюючим.
Зі смутком роставання проводжали випускників вчителі та батьки.
Перед очима учнів пролетіло все їхнє шкільне життя: і моменти радості,і
їхні шкільні пригоди, і тяжкі навчальні будні. Вчителям буде тяжко їх
забути, адже вони залишили свій слід в їхніх серцях.
Ми бажаємо нашим випускникам удачі та щасливої життєвої
дороги.

І знову нас до школи дзвоник запросив
Ось і настала вже осінь. Літо ще ледь помітно догорає в
теплому промінні сонця. Діти вже повернулися від бабусь та
дідусів, а хтось – із моря.
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Вони нетерпляче чекали цього дня, щоб знову побачитися з
рідною школою та вчителями, обмінятися враженнями про своє
літо, щоб знову сісти за парти та поринути в цікавий та
загадковий світ знань.
Лінійка. Перший дзвоник. Першокласники стоять святково
одягнені – в костюмах та з бантиками. Кожен у руках тримає
букетик квітів.
Усі з великим нетерпінням чекають, коли ж уже пролунає
перший дзвоник. І ось одинадцятикласник тримає на руках
дівчинку, яка дзвонить у дзвоник, наче виграє якусь особливу
мелодію, що нам дуже знайома.

День учителя
Учитель - це чи не одна з найважливіших професій. Учителі
нас навчають, виховують та віддають частинку душі з любов'ю та
теплом.
І ось саме сонячного, теплого осіннього жовтневого дня до
нас завітало свято «День учителя». Сонечко надворі світило так
яскраво, як і вчителі освітлюють нам дорогу в майбутнє. В цей
день школярі вирішили подарувати вчителям святковий концерт,6
в якому взяли участь учні 1-11 класів.
У цьому році в нас також був день учнівського
самоврядування, де учні мінялися місцями з учителями та
проводили уроки під їхнім контролем. Це було, з одного боку,
непросто, тому що потрібно було докласти багато зусиль, щоб
учні слухались та урок вийшов цікавим і пізнавальним, але, з
іншого боку, дуже хотілося дізнатись, як це бути на місці
вчителя.

Дитинство - це коли день починається з першим променем сонця,
звуком тихих маминих кроків, запахом теплого хліба, співом птахів
і триває довго-довго. Це коли дерева великі, а ти внизу і помічаєш
так багато: і мурашки, і бджолу на квітці, і пухнасту гусеницю, і
чуєш, як росте трава, і мрієш залізти на найвище дерево, і
переплисти найширшу річку.
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Тільки в дитинстві твої фантазії — це і є реальність. Тільки в
дитинстві біль від розбитих колін зцілюється ласкавим маминим
дотиком і сльози висихають самі по собі від її теплого голосу.
Тільки в дитинстві ти відчуваєш себе таким великим і важливим,
коли крокуєш поруч із татом, підлаштовуючись під його великі
кроки, а твоя долонька надійно спочиває в його міцній руці. Варто
подумати про дитинство, і пам’ять підкине дивні моменти, так що
подумаєш: «Невже це я, невже це було зі мною?» І в кожного ці
спогади особливі, щодня в дитинстві — це щось особливе.

ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ГОЛОВАТОГО
У листопаді в закладі відбувся виховний захід, присвячений пам’яті
Юрія Максимовича Головатого, Героя Радянського Союзу, ім’я якого
носить наша школа. Він був підготовлений учителем історії Рудич
Любов’ю Дмитрівною та гуртком «Музейної справи».
Наш славетний земляк народився 2 червня 1923 року в м. Борисполі
в сім'ї вчителя. У 1931 році Юрій Головатий почав навчання в8
Ставищанській школі, а в 9-ому класі він перевівся до Бориспільської
середньої школи №1 у зв’язку з переїздом сім'ї
до
м. Борисполя. Закінчив школу в 1941 році і був призваний до лав
Червоної Армії. Навчався в Тюменському артилерійському училищі за
скороченою програмою 6 місяців. У 1942 році пішов на фронт діючої
армії в чині молодшого лейтенанту.
У 1943 році за форсування р. Дніпра йому було присвоєно звання
Героя Радянського Союзу і військове звання старшого лейтенанта та
призначено на посаду командира мінометної роти.

Потім третій Сталінградський механізований гвардійський корпус,
до складу якого входила І рота Головатого, був перекинутий на
Прибалтійський фронт Ризького напрямку.
У запеклих боях із ворогом батарея підбила п’ять танків, з них два
перших танки підбив сам Головатий. Коли командира сусідньої роти
було вбито, командування взяв на себе Юрій Максимович. Побіг до
першої гармати і відкрив вогонь по «Тиграм». З чотирьох танків він
підбив два, а інші два танки продовжували наступ. Головатий зумів
зробити ще один постріл і підбив третю машину. Потім він схопив дві
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протитанкові гранати і, поранений, не дивлячись на страшний біль,
став повзти назустріч страшному чудовиську. Кинувши гранату, він
підбив і четвертий танк. У тяжких муках на руках своїх бойових друзів
25 вересня 1944 року Юрій Головатий помер. Його поховали в м.
Болдоне.

Покрова – День козацтва
За легендою, в цей день військо
давніх русів на чолі з Аскольдом
взяло
в
облогу
центр
православ'я — Константинополь,
намагаючись
захопити
місто.
Мешканці столиці Візантії в
10
гарячій молитві звернулись до
Богородиці з проханням про
порятунок. І Богородиця, за
оповіданнями,
з'явилася
перед
людьми та вкрила їх своєю
покровою (омофором). Після цього
вороги вже не могли побачити цих
людей. Як вказують деякі джерела,
вражений
Аскольд
та
його
дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. За
іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія
юродивого під час облоги Константинополя військами агарян.
Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла
їх під свій захист – покров. Після цього війська противника
відступили, а місто було врятовано. Відзначення свята Покрови має
дуже глибоку історію в Україні. Хоча свято було впроваджене ще з
часів хрещення Русі, особливе шанування Покрови Богородиці
починається з 12 століття, при князеві Андрієві Боголюбському, який і
збудував першу на Русі Покровську церкву - на річці Нерль біля свого

загородного замку Боголюбове. Перші монастирі на честь
Покрови Богородиці виникли в Північній Русі - Звєрін
Покровський у Новгороді (12 ст.) і Покровський в Суздалі
(1364). На території України найстарішою церквою, яка
присвячена святу Покрова, є церква в селі Сутківці
Хмельницької області, зведена у 1467 р. як фортеця
білокам'яна Церква Покрови на Нерлі 1165 р.
Покрова Пресвятої Богородиці була одним із найголовніших 11
свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних
храмів та шанували особливо ікони Покрови. Деякі Покровські
храми, переважно 18 століття вціліли до нашого часу.
Перлиною української архітектури можуть вважатися
Покровський собор Харкова, зведений у 1689 р. у стилі
мішаного козацько-московського бароко, та київська
трьохбанна церква Покрови на Подолі, що зведена у 1766 році
видатним Григоровичем-Барським. Свято Покрови Пресвятої
Богородиці не випадково вважається днем створення
Української повстанської армії (УПА). Цього дня, починаючи з
2005 року, в містах України відбуваються хода та мітинги
прихильників українського націоналізму.
Загальновідомою ознакою Покрови є те, що вона покриває
Землю або листям, або снігом. Зібраний урожай (достаток) та
більш-менш вільний час дають можливість для проведення
весіль.

Свято Покрови в нашій школі
15 жовтня 2012 року в нашому закладі відбулося свято «Козацькі
забави», приурочене до Дня Покрови.
Захід підготувала комісія «Культури та дозвілля» Парламенту
учнівського самоврядування. Це було свято для найменших школярів,
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першокласників.
На сцені був і справжній гетьман, і писар, у ролі яких були Бевзенко
Павло, Антонов Олексій, учні 11-А класу.
Учні також грали в козацькі забави, демонструючи всім свою чудову
фізичну підготовку.

Веселі перерви
Парламент учнівського самоврядування, а саме комісія «Милосердя»
протягом грудня організувала «веселі перерви» з учнями молодших класів.
До програми ввійшли ігри та пісні з рухами.
Дружно шагаем мы тра-та-та,
тра-та-та
Это веселый наш танец
ЛАВАТА.
Ручки есть?
Есть, есть.
Мои ручки хороши, а у соседа
лучше. Мы танцуем буги-вуги,
Поворачиваем круги и в ладоши
хлопаем вот так: Хлоп, хлоп.

Джар, джар, джарочка,
Чи варила, душа мила,
Чи варила, джар?
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА
Посмішка

Бо життя у нас єдине.

Посмішка – це сонця промінь,

Знай, що цінна кожна мить.

Що на обличчі світлім сяє.

За вікном летять сніжинки,

А почуттів різноманітних повінь

За вікном - казковий світ.

Душа із посмішкою має!

Хай життя в танку вирує

Тому я посміхаюсь та радію

Не злічить щасливих літ!

І світлими думками світ зігрію.

Дученко Максим

Життя прекрасне, коли маємо надію

Моєму Борисполю

І чарівну здійсненну мрію!

Бориспіль – рідне місто,

Юлія Зонь

Ріднішого ти міста не шукай.

За вікном летять сніжинки

Сади квітучі та калин намисто,

За вікном уже краса.

Із серця ти свого не відпускай!

І вбираються ялинки –

Ось тут мій дім і моя школа,

Їх чекають чудеса.

Всі мої друзі та рідня,

Це зима – пора казкова,

І перша вчителька ласкава,

Поспішає Новий рік.

Яка знання мені дала.

Це – народження нового,

Це моє місто із церквами,

Змінюється віком вік…

З історією, що не горить,

Час біжить, не гай хвилини.

З безкрайніми, багатими полями,

Поспішай добро творить,

Побачити це - незабутня мить!
Юлія Зонь
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«Міс Осінь» у нашому закладі
16 листопада відбувся «Осінній бал» для учнів 9-11-х класів.
Учасниками конкурсу «Міс Осінь» були Панасюк Олександра, Савсюк
Кароліна,

Тригуб

продемонстрували

Анна,
високий

Солошенко
рівень

Анна.
підготовки.

Всі

дівчата
Приємною

несподіванкою для всіх став виступ «Міс Осінь – 2011» Чаплюк Юлії. 15
Корону і номінацію «Міс Осінь – 2012» здобула наймолодша учасниця
конкурсу – Кароліна Савсюк.

«Випускниця-чарівниця – 2013» та «Містер Х – 2013»
11 жовтня в нашому місті відбувся творчий конкурс

«Випускниця-

чарівниця – 2013» . Наш заклад представляла Юлія Чаплюк, учениця 11-А
класу,

представник

«комісії

Культури

та

дозвілля»

учнівського

самоврядування, яка також займається в хореографічному колективі
«Міленіум». Юлія достойно представила нашу школу, з чим ми її вітаємо.
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У грудні наш одинадцятикласник Заяць Олександр став
учасником міського
Візитку Саша показав у стилі репу разом зі своїми
однолітками Євгеном
« Рок-н-рол».

Новий рік – свято дитинства

Баба: Ой, бідненький, тільки
про смачненьке і думаєш,
худнути треба, он подивися
скоро відправлю тебе на
«Зважені та щасливі».

Дід: А чого це ти так
на мою жінку
дивишся? Ти хоч
справжній Дід Мороз
чи переодягнений
хуліган?

Колобок: Відпустіть, у мене
Баба і Дід з голоду
помирають.

Ведмідь: Дітки,
замерз трішки,
пограймося та
погріймося. Ідіть
до мене в коло
пограємо в
«ЛАВАТУ»
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Я – Колобок,
Смачненький пиріжок
Увесь такий
смачненький
Та такий гарненький
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Я фермер-заєць.
У мене є ферма, де я вирощую
моркву і капусту!
Я колобків не їм!

То все казки, що вовки
колобками живляться.
Вовки люблять м'ясо.
Ось я, наприклад,
влаштувалася сторожем
на м'ясокомбінат.

Ну й нерозумні ж ці
звірі: всі повірили,
що я — екстрасенс!

Парламент учнівського самоврядування
Учнівське самоврядування –
це процес організації
учнями життєдіяльності
свого колективу
Мета ПУС :
- Залучити учнів
до змістовної,
різноманітної, цікавої
діяльності;
- Створити умови масового
залучення до
організаційної роботи;
- Забезпечити захист прав та
- Формування і розвиток
соціально активної особистості;
- Пропаганда здорового способу
життя;
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Напрямки роботи Асоціацій Учнівського Самоврядування:
1.Комісія «Інформаційно - редакційна»
Керівництво інформаційною
роботою у школі ;
Підготовка матеріалів і
випуск шкільної газети ;
Художнє оформлення
шкільних заходів ;
2. Комісія «Спортивно – масова»
Організація спортивних
заходів, змагань;
Залучення учнів до здорового
способу життя;
Охорона здоров’я та безпеки
життєдіяльності учнів;
3.Комісія «Милосердя»
Організацій позакласної
роботи в початкових
класах;
Організація благодійних
акцій;
Робота з ветеранами;
4. Комісія « Культури та дозвілля»
Підготовка та проведення
свят,
Концертів;
Дискотек;

5.Комісія «Навчальна»
Робота з правопорушниками;
Перевірка наявності в учнів
шкільної форми;
Організація та проведення
інтелектуальних заходів;
6. Комісія «Екологія»
Організація прибирання на
території школи;
Підготовка та проведення
екологічних заходів;
Контроль озеленення в
класних кімнатах;
7.Комісія «Право та партнерство»
Співпраця з представниками
батьківського комітету,
педагогами;
Захист прав та інтересів
учнів під час спірних та
конфліктних ситуацій;
Налагодження стосунків з
правозахисними
структурами.
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Рубрика «Цікаве інтерв’ю».
Інтерв’ю з Шевченко Людмилою Василівною
1. Чи ви в дитинстві мріяли стати вчителькою? І чому саме
стали вчителем української мови та літератури?
- Так, з дитинства мріяла бути вчителькою. Навіть ще коли21
навчалася в молодших класах у школі, то вже була вчителькою
– допомагала навчатись своєму молодшому братику.
Насправді, в дитинстві мені подобалася моя перша
вчителька, і я хотіла бути схожою на неї – стати вчителем
молодших класів. Остаточне рішення я прийняла по закінченню
школи і вступила на факультет російської мови та літератури
Вінницького педагогічного інституту. Трудову діяльність
вчителем я розпочала в Бориспільській ЗОШ №1 в 1990 році.
Згодом заступники директора мені запропонували години
української мови та літератури. Як ви встигаєте одночасно бути
директором, вчителем, мамою та дружиною?
- Щоб усе встигати, мені доводиться рано вставати та пізно
лягати спати. Але заради своїх близьких та улюбленої роботи я
готова на все.

2. Нам відомо, що ваш молодший син Максим пішов цього
року до 1 класу. Чи подобається йому навчатися? І як ви себе
почуваєте, «ідучи до школи втретє»?
- Так, йому дуже подобається навчатися, але він
втомлюється через перенавантажений графік у школі. А я
трішки відвикла від
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- допомоги своїм дітям з уроками, адже мій старший син
Василь уже давно виконує домашні завдання самостійно.

3. Для кожної людини слово “щастя“ має різне значення. Що
для вас означає бути щасливою?
- Бути щасливою для жінки – це найголовніше, А запорука
щастя – займатися улюбленою справою, мати люблячого
чоловіка, який завжди і в усьому підтримає та здорові діти, які
радують своїми вчинками.
4. Відкрийте нам таємницю: які відбудуться зміни в нашій
школі найближчим часом?
- Ось на сьогодні проведений по всій школі Інтернет. Також
намагаємося поповнювати навчальні кабінети комп’ютерною
технікою, яка дуже важлива для навчання учнів та програмним
забезпеченням. А також шукаємо спонсорів для здійснення мрії
щодо добудови школи для початкової ланки та актової зали за
проектом, який зробив депутат міської ради Шапіро Б.А.

Інтерв’ю з Даниленко Тетяною Миколаївною
-

-

-

- Тетяно Миколаївно, в якій школі Ви навчалися?
Я навчалася в ЗОШ № 3 м. Борисполя.
За що ви отримали першу двійку в школі?
Це було так давно… За поведінку, точно.
Ким Ви мріяли стати в майбутньому?
23
Учителем… Із самого дитинства.
Саме учителем української мови та літератури?
Ні, в мене було бажання стати вчителем початкових класів.
Але, на жаль, мені не вистачило одного бала під час вступу
до педагогічного училища.
Як ви проводите свої вихідні?
Люблю відпочивати вдома: почитати улюблені газети,
послухати музику, влітку – працювати на присадибній
ділянці, консервувати.
А ви прогулювали уроки в школі?
Тоді були такі часи, що за прогули могли зняти піонерський
галстук. Це було найбільшим покаранням.
А що для Вас є «щастя»?
Щастя – це, на мою думку, коли в сім’ї всі здорові. Якщо в
родині все добре, то і на роботі, відповідно, теж усе гаразд.

Інтерв’ю з Мельник Світланою Петрівною
- Світлано Петрівно, в якій школі Ви навчалися?
- Я навчалася в школі, в яку повернулася працювати, а саме в
школі №1.
- А чи отримували Ви двійки? І якщо так, то коли отримали
першу?
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- Першу двійку я отримала за те, що малювала на уроці
письма. Моєю вчителькою була Волохонська Лідія
Олександрівна, прекрасна, широкої душі людина, вміло
підбирала ключик до кожної дитини. От вона і розказала
моїм батькам про те, як я сказала в першому класі: « Я не
хочу писати, а хочу малювати».
- Ким Ви мріяли стати в дитинстві?
- Хореографом. Я займалася танцями, навчалася в музичній
школі – все це мені дуже подобалося.
- Яке у Вас було хобі?
- Хобі в мене було багато. Я ходила до музичної школи,
грала на фортепіано, співала в хорі і в шкільному вокальноінструментальному ансамблі. Я грала ще на перших
радянських клавішах.
- А що для Вас є щастя?
- Для мене щастя ділиться на декілька підвидів. Перше і
найголовніше – це бути мамою і відчувати гордість за свою
дитину. Друге щастя - це жіноче. Також для мене щастя -

-

-

займатися улюбленою справою, бачити результат цієї
справи і що твій труд недаремний, коли діти виростають і
досягають успіху.
Що ви побажаєте молодим учителям?
Я бажаю вчителям завжди залишатися молодими душею, з
радістю іти на роботу і забувати повсякденні проблеми, а
ще – здоров’я, терпіння, життєвого оптимізму, родинного
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затишку.
Хто у вашому розумінні ідеальний вчитель?
Ідеальний учитель – це вчитель, який переймається
проблемами дітей, намагається зрозуміти кожну дитячу
особистість, вчитель, який завжди іде в ногу з часом. Це
людина творча, активна, відкрита, щира душею і любить
свою
роботу.
Вчитель
має
бути
вимогливим,
доброзичливим у ставленні до своїх вихованців, мудрим
порадником, другом. Мене тривожить те, що зараз
випускники не хочуть вибирати професію вчителя, через те
що вчитель має невисоку зарплату. Не бійтеся цього факту,
адже це поважна професія, і якщо ви любите дітей, вам
цікаво весь час навчатися нового – вибирайте професію
вчителя. А ми, вчителі, сподіваємося, що у світі зміниться
ставлення до освіти, вчителів, бо школа – це «фундамент»,
досвід дитини на все її доросле життя.

Інтерв’ю з Юлею Чаплюк,
учасницею міського конкурсу «Випускницячарівниця 2013»
1.Чому ти вирішила піти на конкурс?
- До цього конкурсу я брала участь у подібних заходах . Тим
паче, що мені подобається активний спосіб життя. Цей конкурс 26
дає можливість захищати честь своєї школи , здобути досвід та
нових друзів.
2. Наскільки сильною була конкуренція?
- Усі учасниці конкурсу були гарними та достойними
конкурентами , а тому заслуговували на перемогу.
3. Які почуття в тебе були під час конкурсу?
- Під час цього конкурсу я отримала неймовірні відчуття,
адреналін. Треба швидко переодягнутися, не забути слова,
думати. як ти виглядаєш на сцені. Адже ти весь час перед
об’єктивом камери, це – як на знімальному майданчику якогось
кіно.
4. Хто і як допомагав тобі в підготовці до виступу?

- Мені допомагали близькі друзі, родичі, батьки, вчителі …– всі,
кому я не байдужа: моя мама, заступник директора Світлана
Петрівна, педагог-організатор Анна Сергіївна, класний керівник
Тетяна Петрівна, моя подруга Щегель Настя, однокласник Женя
Кривошликов, дівчата з танцювального гурту, і, звичайно, мій
директор Людмила Василівна.
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5. З яких етапів складалася твоя підготовка ?
- Я довго готувалася до цього конкурсу: спочатку продумала
представлення професії – хореограф – це те, що мені близьке, над
чим я працюю змалку; потім готувала візитку, в якій мені
допомагали всі, хто мене підтримував. Узагалі одному зробити
це складно.
6. На твою думку, як за тебе вболівала група підтримки?
- Чесно кажучи, я навіть не очікувала на те, що за мене будуть
так уболівати. Мені було так приємно бачити всіх їх там, у залі .
8. Які ти даси побажання чи поради майбутнім конкурсанткам ?
- Найголовніше – це не боятися зважитися на участь, побороти
хвилювання…головне – це участь, а не перемога.
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