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ТЕМА НОМЕРУ: 

 «Будьте добрішими, коли це можливо. 

А це можливо завжди (Далай-лама)» 

Переможець міського конкурсу дитячої преси  
«Золотий диктофон» -2010, -2011, -2012, -2013, 2014, 

2015р.р. 
у номінації «Газета ІІІ тисячоліття” 

Лауреат XIV Міжнародного конкурсу шкільних медіа–2013 
Переможець обласного конкурсу дитячої преси  

КЗ «НВК школа І-ІІ ступенів—ліцей «ГАРАНТ» 
  Читайте  

в нашому перед-
новорічному ви-

пуску 

ПЄРЄМЄНИ 
ЛИСТОПАД-

ГРУДЕНЬ’ 2018 

        Прогулюючись прос-

тором неосяжного Інтер-

нету натрапила на вірш 

невідомого автора, який 

оприлюднила Олена Па-

ливода. Напередодні Дня 

Святого  Миколая він 

зібрав більше 1000 вподо-

байок. Певна, уїдливий 

сарказм зачепить кожно-

го від великого до мало-

го: 

У небі, небі темному, 

Де ходить Миколай, 

Листів вже назбиралось, 

Хоч в вогнище скидай. 

А в тих листах написано 

МІЛЬЙОНИ ПОБАЖАНЬ, 

За голову хапається 

Старенький бородань. 

Колись в молитві радісній 

Прохали дітлахи 

отримати цукерочки, 

ведмедики, ляльки, 

Чи пряника, чи коника, 

чи книжечку, чи м’яч, 

Тепер таке прохають всі, 

Що хоч сідай і плач:(( 

Данилко он, з Тернополя, 

замовив гіроборд, 

І це серед замовлень ще 

Далеко не рекорд. 

Прохає Настя лялечку, 

Таку, немов жива. 

І у старця небесного 

СивІє голова. 

Бо він пройшов крамницями – 

Отетерів від цін. 

Та ж народити справжню 

Дешевше буде всім... 

Іринка хоче “Епла”, 

Не старшого, ніж «6», 

Сашко – боксерську грушу, 

щоби зганяти злість, 

Ігорчик про навушники 

Фірмові попросив, 

«Щоб не якась дєшовка» - 

в листі наголосив. 

Олеся хоче шубку 

(і ляльці, і собі), 

І золоті прикраси, 

і пірсинг на губі, 

Василько просить тачку, 

щоб їзили батьки… 

Поставили задачку 

Старому малюки… 

І журиться старенький 

на хмарці крижаній, 

Ніяк не зрозуміє, 

коли відбувся збій? 

Чи, може, сам і винен, 

бо тупо завтикав, 

Коли літ з 20 тому 

він СКРОМНІСТЬ роздавав. 

І діти виростали, 

Батьками стали всі, 

Не вміють відмовляти 

Ні дітям, ні собі. 

І просять в Миколая, 

БЕЗ МІРИ, ще і ще, 

І забувають часом, 

З чого почалось все. 

Коли на перше місце 

Велична і свята 

Ставала дуже скромно 
СЕРДЕЧНА ДОБРОТА… 

Йому старому й мудрому, Все 

видно із гори.  Він знає—

тільки вибрані  отримають 

дари... 

           Люди, схаменіть-

ся! Згадайте про  те спра-

вжнє і  цінне, яке так не-

обхідно кожному щодня: 

ЗДОРОВ'Я, ЖИТТЯ, 

ЛЮДИ, ЯКІ НАС ОТО-

ЧУЮТЬ, БЛИЗЬКІ ТА 

РІДНІ. Гроші засліпили 

багатьох. Немає доброти, 

є лише існування, бігани-

на за наживою. Нехай 

слова з пісні 

“Чудотворець Миколай” 

наштовхне нас на шлях 

істини: 

Біля нас живе бабуся, 

Що просити хліба мусить, 

Бо не може вже ходити, 

І ніхто у цілім світі 

Про старесеньку не дбає 

І нічим не помагає. 

Прошу я у Миколая - 

Хай про неї він згадає. 

Все, що він мені готує, - 

Хай бабусі подарує. 

- Я у Бога завжди прошу 

Не цукерок і не грошей, 

А здоров'я мамі й тату, 

Миру, щастя в нашу хату, 

Миру, щастя всій родині, 

Усій нашій Україні.  

Юлія Уставицька,  

учитель НВК 

Чому дехто не 

отримає подарунки 

у День Святого 

Миколая?....с. 1 

Ідемо до нових ус-

піхів……..с. 2 

Подорож Диким 

Заходом........с. 2 

 

Тиждень добрих 

справ……….с. 3 

 

Календарик добра 

та позити-

ву……….с. 4-5 

Добро. Що це?  

…………….с. 4 

Країна добрих 

справ………..с.6 

Спортивна сторін-

ка …………...с. 7 

Ідемо до нових ус-

піхів……….с.8 
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   . 

         20 грудня відбулося урочисте 

нагородження переможців міського 

етапу конкурсу "Вчитель року". 

Вітаємо лауреатів конкурсу від 

НВК - учителя географії Фастова 

Івана і вчителя французької мови 

Кристину Кабанову! Бажаємо пер-

шості в обласному етапі!   

   Добро в житті людини … Звідки воно береть-

ся? Коли я замислилась на тему добрих вчинків, 

мене зацікавило питання: «Що таке добро?» Я 

відкрила тлумачний словник і прочитала: 

«Доброта — це внутрішнє відчуття людини, яке 

можна висловити як словами, так і вчинками». 

Ось якими вчинками я можу робити добрі спра-

ви: погодувати птахів взимку, зібрати іграшки й 

книги для дітей в дитячий будинок, допомогти 

мамі по дому, посміхнутися перехожому… В 

сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у 

день святого Миколая опікуватись сиротами та 

знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.  

Для добрих справ не треба чекати слушної наго-

ди, їх треба робити кожен день. Також, важливо 

бути ввічливим і з повагою ставитися до людей, 

особливо до старших за віком. 

Якщо тебе оточують добрі люди, ти сам стаєш 

добрішим. Не дарма існує прислів’я: “Скажи ме-

ні, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти”.  

Валерія НАРТОВА, 10 клас 
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   Уже стало доб-

рою традицією святкувати у ли-

стопаді ДЕНЬ НАРО-

ДЖЕННЯ НВК 

"ГАРАНТ"! Цьогоріч 

учням та вчителям 

"Гаранту" було пода-

ровано квиток, який 

завдяки машині часу 

переніс усіх на Дикий 

захід, де існують свої 

правила, та панує не-

стримне бажання до 

пригод і веселощів!  

Позаду шалена підготовка, ре-

петиції, пошуки костюмів! Свя-

то в “Гаранті” розпочалося з 

тематичного флешмобу до яко-

го могли долучитися усі охочі. 

Учителі дефілювали у своїх но-

вих образах. Протягом усього 

дня кожен, хто бажав міг розма-

лювати своє обличя тематични-

ми малюнками та сфотографу-

ватися у фотозоні. Кож-

на перерва супроводжувалася 

музикою. Най-

кращий танець 

під цю мелодію  

був нагородже-

ний солодким 

подарунком. Для 

наймолодших учнів було прове-

дено квест, а для старших— 

танці в стилі Дикого заходу, за 

законами якого прожили наси-

чений по-

діями 

день ін-

дійці із 

своїми 

скво, ков-

бої зі своїми ласо та револьве-

рами. Шерифи зі своїми стри-

маними чорними капелюхами із 

зірочками,що свідчать про ста-

тус стражів закону.  

Якщо вам 

не дове-

лося були 

із нами на 

святі, то 

ви не від-

чули дух 

справж-

нього дня 

наро-

дження. 

справжнє шкільне життя!  

Аліна МИХАЙЛІНА, 10  клас 

 
 Щастя… Для кожної людини на 

Землі це слово має своє значення. 

Для батьків – завжди буде щастя 

їх дітей. Неважливо в якому вони 

віці. Для закоханих – бути поруч 

зі своєю другою половинкою. Для 

дітей - бавитися з друзями та при-

падати в обійми до рідних батьків, 

але якщо хтось не може стати щас-

ливим? Духовний лідер Далай-

Лама відповів на запитання «Як 

стати щасливим?» у своїй книзі 

«Мистецтво бути щасливим». Я 

виділила 10 порад як стати щас-

ливим: 

• Не фокусуйтесь на тому, що від-

бувається навколо: 
Події вашого життя можуть впли-
вати на щастя короткочасно, але 

потім настрій повертається на 
колишній рівень. 

• Розвивайте навик співчуття: 
Співчуття до інших відрізняє стан 
розуму, позбавленого агресії, ко-
ли вам хочеться, щоб всі живі іс-
тоти були позбавленні від страж-

дань. 
• Будуйте міцні відносини: 

Якщо у вас міцні відносини з бли-
зькими, це гарантує вам фізичне 

та психологічне здоров’я. 
• Знайди свій шлях до духовенст-

ва: 
Достатньо 

сильні релігіо-
знні переко-

нання, підтве-
рджені різни-

ми досліджен-
нями, приво-

дять не тільки 
до щасливого 
життя, але й до міцного здоров’я. 
• Зрозумійте,що життя без страж-

дань не буває: 
Людина часто не розуміє, що про-

блеми та труднощі – неминуча 
частина їх життя. 

• Позбувайтесь неприємних та 
негативних думок: 

Негативні переконання та почуття 
начебто гнів або страх руйнують 

можливість відчути щастя або 

спокій. 
• Знаходьте привід для радості в 

любій ситуації: 
Коли людина стикається з про-

блемами, вона сприймає їх наче 
щось на сто відсотків погане. 

• Позбавляй-
тесь ненавис-

ті: 
З усіх негати-
вних думок 

злість та не-
нависть є го-
ловними пе-
решкодами 
до щастя. 

• Змінюйте гнів на позитивні від-
чуття: 

Злість та ненависть неможливо 
просто придушити в собі. 

• Позбавляйтесь від хвилювань та 
підвищуйте самооцінку: 

Підвищення тривожності нерідко 
є викликаним відсутністю впевне-

ності в собі.  

Валерія РОГОЖКІНА, 8-А клас 
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Безкорисливі добрі справи—це 

все одно можливість  поліпши-

ти своє життя, а, значить, зміни-

ти  весь цей світ в цілому. Лю-

дина змінюється: вона стає кра-

щою, чистішою, не тіль-

ки допомагає іншим, 

але йполіпшує своє жит-

тя. Поспішайте робити 

добро, адже пройшовши 

повз, ви вже не зможете 

повернутися й допомог-

ти. 

Саме тому, у понеділок 

10 грудня, стартував 

проект «Лист добрих 

спав». Кожен учень на-

шого навчального за-

кладу отримує «Лист до 

Дня святого Миколая» , 

на якому пише усі добрі 

справи,які він зробив 

протягом тижня. Їх на світі ба-

гато і на всіх вистачить,тому 

кожна дитина може знайти 

щось для себе .  

Усі шкільні колективи були за-

сіяні у формуванні 

"Вітамінного кошика" на пере-

дову. 

6-А та 7-Б, повторюючи тему 

"Лист.Адреса.Приватне листу-

вання", написали привітання 

прикордонникам. 

А супергеройська компанія 1-А 

привітала офіце-

рів,прапорщиків, се-

ржантів та солдат 

Збройних Сил Укра-

їни з професійним 

святом своїми малю-

нками. В очікуванні 

свята малеча вирі-

шила попросити у 

Святого Миколая, 

сил, Здоровья та ща-

стя, щоб пуля оминала, а рана 

скоріше загоювалась. 

Також учні 6-А класу, завдяки 

проекту «Діти об’єднують краї-

ну»,мали змогу надіслати ко-

шик з приємностями до Черні-

гівської загальноосвітньої шко-

ли №28. Вони також віта-

ють друзів із Лисичансь-

ка з Міжнародним днем 

МИРУ та Різдвом Прес-

вятої Богородиці!  

Щиро дякують за такий 

чудовий подарунок до 

Дня Святого Миколая! 

Вони дуже раді знайомству й 

спілкуванню,запрошують у гос-

ті! Щиро бажають гарних свят, 

омріяного миру та міцного 

здоров`я!!!  

Цього ж тижня ,учні старших 

класів допомагали 

Т.М.Поліщук , збирати одяг та 

іграшки долучившись до під-

готовки свята Миколая для 

діток з дитячого будинку. Ко-

жен із нас , завжди може ро-

бити добрі справи . Адже саме 

вони красять нас людей! Ко-

жен день знайдеться хтось, 

кому потрібна допомога – само-

тні люди похилого віку, бездом-

ні коти 

і соба-

ки, 

близькі 

і рідні 

своєї 

сім’ї, 

сусіди, 

прия-

телі в школі, навколишні люди. 

Завжди приємно, коли і тобі са-

мому надає допомогу небайду-

жий. 

Доброта завжди повертається і 

наповнює життя особливим змі-

стом. Треба поспішати робити 

добрі справи! 

Яна УГРЕНІНОВА, 10  клас 
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   Приємний присмак свята допомогла відчути 

дитяча шкільна організація НВК «Гарант».  Учні  

завітали до Лисичанського прикордонного заго-

ну, щоб привітати військових з Днем Збройних 

Сил України.  

   Усім відома пісня "Перлина-Україна" у вико-

нанні 6-класників, душевний вірш захисникам 

України від Єрмачкової Олександри, запальний 

рок-н-ролл колективу "Леді Формейшн" і гру-

зинська лезгинка у виконанні Єрмачкової Альо-

ни створили дійсно святковий настрій!  

    Ніжний дівочий колектив "Garant Dance" під-

корив і жіночу, і чоловічу половину прикордон-

ників, а весела пісня у виконанні 3-класників до-

дала справжнього оптимізму! Як можна сумува-

ти, коли маленькі артисти так щиро вітали зі свя-

том і дарували дитячі листи з привітаннями!  

   Але військові не залишилися осторонь: прико-

рдонники підготували дітям у подарунок не тіль-

ки  овації, а й улюблені  солодощі!     

   Святковий концерт видався не просто яскра-

вим на емоції й побажання. Радіємо з того, що 

разом змогли подарувати хвилинки щастя для 

наших військових, які боронять кордони рідної 

землі. Зі святом, шановні захисники! Пишаємося 

дружбою з вами, шановні прикордонники!  

Ірина  ТАТАРЧЕНКО, 6-А  клас 

Акція "Годівничка для синич-

ки" стала родинною  для  1-А.   

До неї долучилися не тільки 

першачки та їхні батьки, а ще 

й бабусі та дідусі. Усі годів-

нички з насінням та салом, що 

були придбані на зібрані гро-

ші, уже зайняли свої місця на 

Водній станції. Діти задоволе-

ні, птахи нагодовані! Яна УГРЕНІНОВА, 10  клас 



 6 

 

           Цього річ до Дня Святого 

Миколая в “Гаранті” почали 

готуватися завчасно. “Грудень 

добрих справ”—так було назва-

но челендж, який тривав протя-

гом місяця. Усі учні, від молод-

ших до старших класів, запису-

вали добрі вчинки, які во-

ни виконували: 

-Я вже встигла 10 разів ма-

тусі сказати, що люблю її, 

називала ласкавими словами, допо-

магала їй, а також учителям 

(Олена Підгорна, 5-А). 

-Я допоміг бабусі  під час 

ожеледі повернутися додо-

му, відремонтував будку 

для собаки (Рєзніков Назар,3-А). 

- Щодня я засмучував  маму 

тим, що повільно збирався 

до школи. Щоб зробити до-

бро, я цілий тиждень швид-

ко вдягався. Мамо, це сюрприз для 

тебе (Ченцов Ігор, 3-А)! 

-Добра справа для мене –

це огорнути увагою зранку 

моїх чоловіків. Наприклад, 

приготувати поживний 

сніданок . У школі намагаюсь 

створити теплу атмосферу, щоб 

ті, хто поруч зі мною, відчували 

добро з мого боку. На мою думку,  

щоб називатися  Людиною, ти 

повинен робити добрі справи що-

дня. Нещодавно відвідала хлопчи-

ка, який потребує особливої ува-

ги.Це Ельдар Євкужев. Планую 19 

грудня, у його день народження 

,поїхати до нього в гості, я вже 

приготувала подарунок, який йому 

повезу. Є люди, які ним опікуються 

– це українці ,які мешкають у Бру-

кліні: вони йому надіслали інвалід-

ний візок, якого він потребує 

(Боровкова Світлана Валентині-

вна, директор НВК). 
-Добра справа—це підтри-

мка добрим словом або 

благочинність. Цьогоріч 

наша родина приготувала 

для дитячого садочка “Усмішка” 

ялинкові прикраси .До Дня Свято-

го Миколая ми вже встигли зібра-

ти речі для дітей, які перебува-

ють у дитячому будинок. Надісла-

ли відправлення від 7-Б для дітей з 

Тернополя (Ляховець Наталія Ва-

леріївна), учитель НВК). 

-Добра справа- це не щось 

матеріальне, а якась підт-

римка: обійми, теплі слова, 

підбадьорювання. Я намагаюся 

зробити дітям приємне: якщо во-

ни щось не встигають, то я закри-

ваю на це очі. А коли діти хочуть 

мати добрі оцінки, то  роблю все 

для того, щоб вони їх мали, бо мені 

хочеться, щоб в кінці року у всіх 

був чудовий настрій, навіть у тих, 

хто не дуже добре навчається або 

лінується (Колб Олена Олександ-

рівна, завуч НВК). 

          Якщо замислитися на тему 

добрих вчинків, багатьом спадає 

на думку «доброта». Опитавши 

дітей різного віку та вчителів, 

дізналися, що для них є добро.  
-Добро-це те 

, що можеш відчувати 

,воно в душі у тебе, напри-

клад: друг в біді , але ти 

його врятуєш. Добро завжди пере-

магає зло (Ченцов Ігор, 3-А). 

-Добро-це коли людина до-

помагає іншій, але нічого не 

вимагає навзаєм 

(Катерина Крищенко, 6-А). 

-Для мене добро –це пози-

тивна енергія, яку ти ви-

промінюєш (Ляховець На-

талія Валеріївна, учитль 

НВК). 

-Добро –це коли ти щось 

робиш правильно (Косенко 

Надія Андріївна, учитель 

НВК). 

- Добро –це коли іншим 

приємно  від твого погляду 

(Сіухіна Олена Миколаїв-

на). 

Нам стало цікаво: чи були вчи-

телі нашої школи свідком, коли 

добра справа виявилася несподі-

ванкою. 

-Сьогодні, йдчи з їдальні, семикла-

сниця підняла папірці, які лежали 

біля смітника . Як на мене, це було 

неочікуваним. Уявляєте, вона до-

помогла прибиральнці . Кожна лю-

дина може зробити таку малень-

ку добру справу, і світ зміиться 

(Боровкова Світлана Валентині-

вна, директор НВК). 

-Так, сьогодні я була свідком такої 

ситуації. Упала дитина, забиася, а 

однокласники відвели її до медсес-

три. Для мене було це великою не-

сподіванкою, бо це була добра 

справа з боку моїх учнів (Косенко 

Надія Андріївна, учитель НВК). 

-Бачила, як учні нашої школи на 

спортивному майданчику підійма-

ли старенького дідуся, який не 

втримався та впав, бо довкола 

ожеледь (Сіухіна Олена Миколаї-

вна, учитель НВК). 

Отже, для добрих справ не треба 

чекати слушної нагоди, їх треба 

робити кожен день. Залишатися   

ввічливим та з повагою ставити-

ся до людей. 

Аліна МИХАЙЛІНА,  

Дар’я БАЮРА, 10  клас 
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   13 грудня, у Льодовому па-

лаці спорту міста Сєвєродо-

нецька пройшов фінал обласно-

го турніру з футзалу "Шкільна 

ліга" серед учнів 2-4 класів за-

гальноосвітніх шкіл.  

   Згідно з Регламентом турнір 

проходив в три етапи:  

   1 етап: визначення кращих 

команд в містах і районах Лу-

ганської області. 

   2 етап: обласні зональні зма-

гання. Переможці 1 етапу були 

розподілені на групи (по 3-4 

команди) за територіальним 

принципом. 

   3 етап: фінал. 

   Зверніть увагу, у першому 

етапі турніру участь взяли при-

близно п'ятдесят команд із 

двадцяти п'яти районів і міст 

Луганщини! Ну і, звичайно ж, 

команда "гарантівців" стала 

найкращою з усіх, здобувши 

почесне 1 місце.  

Підсумки змагань: 
1 місце – НВК «Гарант» Лиси-

чанськ 

2 місце – Сєвєродонецька ЗОШ 

І-ІІІ ступеню 

3 місце – Старобільська гімна-

зія  

 

   Ми шалено радіємо успіхам 

наших юнаків, і бажаємо 

спортсменам, а також їх трене-

ру подальших перемог!  

Дар’я ДУХОВА, 11 клас 
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НАД ВИПУСКОМ  

ПРАЦЮВАЛИ:  

Журналісти «ПЄРЄМЄН» 
ФІЛІПЧЕНКО Г., 10 КЛАС 

НАРТОВА.В., 10 КЛАС 

МИХАЙЛІНА. А.,10 КЛАС 

БАЮРА Д., 10  КЛАС 

ДУХОВА Д.,11 КЛАС 

УГРЕНІНОВА Я., 10 КЛАС 

РОГОЖКІНА В., 8-А КЛАС 

 

 

ФОТОМАТЕРІАЛИ:  
ШИБКОВ І.Ю., КЕРІВНИК ШКІЛЬНОГО TV 

“ГАЛАКТИКА-28” 

ФАСТОВ І.В., УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФІЇ  

ДОРОФЄЄВА І., УЧЕНИЦЯ 10 КЛАСУ 

ДУХОВА Д., УЧЕНИЦЯ 11 КЛАСУ 

РЕДАКТОРИ:  
Уставицька Ю.В., керівник гуртка «Школа жур-

наліста»//НВК «Гарант»// Лисичанськ 

Філіпченко Г., учениця 10 класу 

 

                

ПЄРЄМЄНИ-

2018// ЛИСТО-

ПАД-ГРУДЕНЬ 

Випуск 3-4 

           8 листопа-

да 2018 року в 

"Гаранті" стар-

тувала дворічна 

програма малих 

стипендій з ви-

вчення англійсь-

кої мови Посольства США в Україні English 

Access Microscholarship Program (Access 

Program). Вона надає можливість учням інтен-

сивно вивчати англійську мову протягом двох 

років за комунікативною методикою і дізнати-

ся більше про культуру та суспільство США. 

ЇЇ щасливими учасниками стали 21 учень та 

два вчителя, що стануть тренерами цього про-

екту: Вардова Ангеліна і Чумаченко Ірина.  

Заняття проходитимуть з листопада 2018 року 

і триватимуть до червня 2020 року на базі 

НВК «Гарант» м. Лисичанська Луганської об-

ласті за адміністрування Міжнародної непри-

буткової організації Project Harmony, Inc.

(робоча назва - PH International), що має пред-

ставництво у м. Києві та громадської організа-

ції “Молодіжний центр Атлантичної Ради 

України”. 

Програма включає заняття англійської мови в 

позакласний час декілька разів на тиждень, у 

тому числі участь у громадських та культур-

них заходах та інтенсивні літні мовні школи 

влітку 2019 і 2020 року. Після успішного за-

кінчення програми 

учасники отримають 

сертифікати від Пос-

ла США в Україні. 

Дар’я БАЮРА, 10 клас 

Любі матусі, усе заради вашого спокою.! Уявляєте, ми, з 1-го по 

11-й, одягли шапки… 


