
    

Шкільна форма відіграє велику роль у житті кожного учня. Цього 
місяця ми провели бліц – опитування серед учнів 5-11 класів  на тему 
« Шкільна форма. Чи потрібна вона». В ході опитування  вияви-
лось ,що старшокласники не вважають за потрібне відвідувати уроки 
у шкільній формі. А надають перевагу носінню джинсового одягу, 
який у країнах Європи використовують як робочу форму. Молодші 
школярі  та учні середніх класів  ходять до школи в учнівській формі. 
Бо перш за все ми є учні.  І ми повинні дотримуватись правил внутрі-
шкільного розпорядку, одним із яких є обов “язкове  носіння шкіль-
ної форми. 
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Крилаті  вислови. 

Посійте вчинок – збере-
те звичку, посійте звич-
ку – зберете вдачу, по-
сійте вдачу – і ви збере-
те долю. 

                                                                                                                    
В. Теккерей 

Кожен – коваль своєї 
долі. 

                                        
Аппій 

Доклади серця свого до 
навчання і вуха свої до 
розумних слів. 

                                                                     
Притчі Соломона. 

Знання складається із 
дрібних крихт щоденно-
го досвіду. 

                                                                            
Д. Писарев. 

 

Після закінчення навчального року другокласник Петрик прибіг додому і радісно за-
кричав: 

Тату, мамо, я зробив для вас економію! 
Яку економію? 
Вам не доведеться цього року купувати мені підручники! 
Чому? 
Я залишаюсь ще на рік у другому класі. 
 
Маленький хлопчик вперше пішов до школи. 
Ну, і чому ж тебе ,синку, навчили? 
Нічому,- зітхнув першокласник. – Звеліли завтра знову прийти. 
 
Не піду до школи! – заявив хлопчик батькам після першого дня навчання. 

 
Чому?! 

 
Ні читати ні писати я не вмію, а розмовляти мені не дозволяють. 

 

Шкільний дзвінок 



День пам’яті героїв Крут 

29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут.  

   Бій під Крутами відбувся  в січні 1918 року на залізничній станції біля села Крути 

на 130-му кілометрі в північно-східному напряму від Києва. Збройне зіткнення сталося між наступаю-

чим на Київ загоном Червоної армії Михайло Муравйова та загоном Української Народної Республіки. 

   Це подія, яка стала одночасно трагічною та героїчною сторінкою в історії Української революції 1917-

1921 років. На залізничній станції Крути під Бахмачем, що на Чернігівщині, студенти-добровольці 

Українського народного університету, Київського університету імені Святого Володимира, учні старших 

класів Кирило-Мефодіївської гімназії та невеликий загін Вільного Козацтва зійшлися у двобої з більшо-

вицькими частинами. 

   Результати бою були передбачуваними, оскільки  молодь не могла протистояти добровільним заго-

ном загартованих світовою війною фронтовиків та матросів. Інших військ Українська Центральна Рада 

на той час не мала. Ціною свого життя юні добровольці зупинили наступ противника на два дні, що 

перешкодило більшовикам відразу захопити місто. 

В тому бою загинуло 250 українських студентів та гімназистів, 10 старшин, 32 юнаки потрапили в по-

лон і були закатовані російськими солдатами. Тіла 30-ти героїв Крут були перепоховані в березні 1918 

року на Аскольдовій могилі. 

У 2006 році на місці бою було відкрито меморіал. 

Подвиг героїв Крут є символом боротьби за свободу і незалежність українського народу. 

 

День Соборності – Українське свято, що відзначається щороку 22 січня в день 

проголошення Акту воз’єднання Української Народної Республіки, що відбуло-

ся 1919 р. офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року. 30 гру-

дня 2011 року за указом президента України Віктора Януковича День Соборно-

сті на офіційному рівні було скасовано, натомість встановлено «День Собор-

ності та Свободи України». 


