
 

 

 

 

 

 

 

 

Святкування Дня 

Соборності України 
Святкування Дня 

Соборності – це не  лише 

важливе національне свято, 

але  й  привід для того, щоб 

ще раз осмислити 

пройдений нашим народом 

шлях до державності. 

стор. 3 

Марафон унікальних 

справ ХМОУС – 2020 
31 січня 2020 року  

 на базі ХСШ №119 

відбувся щорічний  

міський конкурс  

проєктних учнівських 

ініціатив «Марафон 

унікальних справ − 2020». 

стор. 4-5 

Від робочого одягу 

до бренду 
Жалкую лише про те, 

що  не  я  винайшов джинси. 

Вони дивовижно 

виглядають, практичні 

та  зручні. Ця річ виразна 

і  стримана, у  ній — 

«поклик статі» й простота…  

стор. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячо-юнацька громадська організація «Сузір’я» 

Індустріальний район 

Січень – березень 2020 

31 січня 2020 року на базі нашої, 

Харківської спеціалізованої школи № 119, 

дано старт "Марафону унікальних справ 

ХМОУС − 2020».  Мета заходу − підтримка 

дитячих проєктів та реалізація кращих 

із  них  у  міському масштабі. Цього разу 

це  взагалі виявився цілий ярмарок ідей 

з  поглядом у майбутнє, зазначило  журі 

конкурсу, яке також, до речі, складається 

зі  школярів.  Дибок Софія запропонувала 

в  рамках Фестивальної весни ХМОУС 

провести  міський фестиваль «Interactive 

Wall»,  де  створити цікаві, корисні, 

інтерактивні, розвивальні фотозони, 

які  сприятимуть формуванню активної 

громадянської позиції. 

Дибок Софія, 11-Б клас, ХСШ № 119 

 



 

 

Йому плече намуляла рушниця – 

Немало з боєм пройдено доріг! 

Та дальній шлях все знову й знову сниться, 

Хоч бій одгув і воїн переміг 

Сава Голованіський 

 
Минають роки, відлітають у вічність. 

Майже  75  років минуло з тієї травневої ночі, 

коли замовкли останні постріли автоматів, 

останні розриви гармат, настала тиша, 

прийшов мир: довгоочікуваний, 

вистражданий, оплачений найвищою ціною 

— ціною крові і сліз. Усе далі йдалі 

відходять грізні й важкі роки Другої світової 

війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не 

шкодував своєї крові, хто приніс на вівтар 

свободи найдорожче — життя. 

15 січня 2020 року Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 121 

Харківської міської ради Харківської області 

прийняла  естафету пам’яті від  учнів-

миротворців ХЗОШ № 40. На  урочистому 

святі були присутні ветерани 

та  представники ради ветеранів – 

Башилова  Л.Ф., Купчук К.М., Бєлова О.М. 

та ін. Вітав гостей піснями Ансамбль 

народної пісні «Надія», керівник Циган 

Надія. Учні школи підготували творчі 

номери, літературно-музичні композиції, 

читали вірші про війну та перемогу. 

 Для нас війна —  не тільки минуле. Адже 

вона увійшла в кожен дім, у кожну сім'ю, 

забрала, поглинула у своєму полум’ї 

мільйони людей, принесла народові розруху, 

муки й гіркоту втрат.  

Спитавши свого сусіда про війну, йому 

до речі 27 років, я отримала вичерпну 

відповідь: 

 

« Як би ми не хотіли – але не зможемо 

втекти від 9 Травня. Це – наша історія. 
Не радянська, не ура-патріотична, не 

ідеологічна – а дуже інтимна, дуже 

особиста історія кожного прадіда, 

бабусі,  батька і  матері, дядька і тітки, 

сестри і брата, сина і доньки, онуків….» 

Дорогі ветерани, діти війни! 

Бажаю Вам, 

Щоб ви були здорові і щасливі, 

Щоб не сивіли скроні від образ і горя, 

Щоб у господі хліб був і до хліба, 

Щоб не була важкою ваша доля! 

Я щиро хочу, щоб усі ви усміхнулись, 

Щоб до дітей, онуків пригорнулись, 

Щоб держава, наша мама, − 

Вас ні на мить не забувала! 

З Великою Перемогою! 

 
 Віддана правнучка  ХЗОШ № 121 
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Святкування Дня Соборності – 

це  не  лише важливе національне свято, 

але  й  привід для того, щоб ще раз 

осмислити пройдений нашим народом шлях 

до державності, щоб зробити правильні 

висновки та взяти все найцінніше 

з  повчального історичного досвіду. 22 січня 

2020 року для школярів 1-11-х класів були 

проведені тематичні уроки з національно-

патріотичного виховання: «Україна соборна 

– Україна єдина», «Соборна мати Україна 

одна для всіх, як оберег», «І обнялися береги 

одного вічного народу». Під час свята діти 

згадали важливий момент історичного 

минулого – День злуки ЗУНР та УНР в одну 

державу. Також не залишилася поза увагою 

нинішня боротьба проти російської агресії.  

Учні нашої школи взяли участь 

у  традиційному районному урочистому 

заході «Україна – це я, Україна – це ти», 

присвяченому Дню Соборності, який 

проходив за підтримки Адміністрації 

Індустріального району Харківської міської 

ради на базі КЗ «ПДЮТ «ІСТОК». Під час 

свята відбулося урочисте нагородження 

Стрижак Альони (10-Б) та Красюк Вікторії 

(8-А), які стали переможницями щорічного 

районного конкурсу колективних творчих 

учнівських робіт «Україна – це я, Україна – 

це ти!». 

У шкільній бібліотеці була організована 

 тематична виставка літератури 

та  періодичних видань «Великий День 

Злуки». Також діти намалювали яскраві 

стіннівки та плакати, присвячені Дню 

Соборності. Щоб відчути більш тісний 

зв'язок із народними традиціями, учні 

прийшли до школи у вишиванках. Творча 

майстерня виготовила для учнів 1-х класів 

символічні іграшки, які дітки назвали 

«собориками».  

Кульмінацією свята стала інтерактивна 

карта «Марафон єднання», виготовлена 

членами шкільного парламенту. Батьки, 

діти, учителі, працівники та гості школи 

з  великою радістю відмічали прапорцями 

свої рідні області, міста та села на карті 

України. Кожен дорослий із задоволенням 

ділився історією переїзду до нашого міста. 

А  розповіді про  переселення 

до  Харківщини мешканців Донецької 

та  Луганської областей відгукувалися 

співчуттям у серцях усіх присутніх.  

Цією картою ми намагалися показати 

нерозривний символічний ланцюг єдності, 

що допомагає відчути дух дружби, а  також 

безмежну гордість за свою державу.  

Не  важливо, де ми народилися 

і  де  знаходимося зараз, кожен із нас 

і  є  Україна! 

 
ХЗОШ № 118 
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березень 2020 
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 31 січня 2020 на базі ХСШ №119 

відбувся щорічний міський конкурс 

проєктних учнівських ініціатив «Марафон 

унікальних справ − 2020» Харківської 

міської організації учнівського 

самоврядування. Конкурс спрямований 

на  підтримку соціально-значущих ініціатив 

школярів, які  реалізуються в межах 

діяльності дитячо-юнацьких громадських 

організацій та  спрямовані на розвиток міста 

та держави. 

 
Цього року Конкурс проводиться 

за  номінаціями: «Дитинство без кордонів», 

«Миротворчість та волонтерство», 

«Я  –  омбудсмен», «Безпечна школа», 

«Підтримаємо інклюзію», «Харків – місто 

дружнє до дітей». 

 «Марафон» - незвичайний конкурс 

проєктних ініціатив. Під час першого етапу  

 

 

 

не виділяють переможців. Мета 

конкурсантів        –        зацікавити           усіх, 

хто  знаходиться у залі, щоб вони  

приєдналися до ініціативи. Протягом року     

проєкти реалізовуватимуться. Якщо проєкт 

зацікавив багато учнів, і його вдалося 

реалізувати на рівні міста, він стає 

переможцем. Нагородження переможців 

конкурсу відбуватиметься в листопаді 

під  час звітно-виборчої конференції 

ХМОУС. 

Від ЗЗСО Індустріального району взяло 

участь 6 проєктів (ЗЗСО №№26, 75, 80, 119, 

157, 168). Наші проєкти не тільки цікаві, 

а   й  корисні, створюють умови 

для  самореалізації в освітньому просторі 

міста, сприяють активізації командної 

роботи. 

Проєкт учнів ХЗОШ №168 «Подбай 

про  себе» спрямований на формування 

вмінь та  навичок необхідних для захисту 

від  наслідків надзвичайних ситуацій, 

вивчення основних правил поведінки 

під  час  проведення евакуації, збереження 

життя та здоров’я дітей та дорослих шляхом 

створення відеороликів із безпеки 

життєдіяльності та презентації їх учасникам 

освітнього процесу. Перший відеоролик 

«Подбай про себе» (евакуація 

під  час  пожежі) вже розміщено 

для  загального користування. 

Проєкт учнів ХСШ №80 «Свідомий 

пішохід» спрямований на привернення уваги 

пішоходів (учнів, вихованців, батьків) 

до  дотримання елементарних правил 

під  час  переходу проїжджої частини, 

зменшення випадків ДТП через нанесення 

за  допомогою трафаретів 

попереджувальних написів на асфальті, 

Міський конкурс 

учнівських проєктних ініціатив 

«Марафон унікальних справ ХМОУС – 2020» 
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використання флікерів, проведення акцій 

та  конкурсів на формування правосвідомої 

поведінки пішохода, організації роботи 

загонів юних інспекторів руху. 

Будь  свідомим пішоходом: виконуй 

правила, попереджай їх порушення! 

Проєкт учнів ХСШ №75 «Європейський 

вектор» спрямований на розширення знань 

про країни ЄС, євроінтеграцію, завдяки 

розробці та проведенню для членів 

євроклубів міста Харкова online вікторини 

«Подорож країнами Європи», ознайомлення 

з досвідом роботи шкільних євроклубів міста 

Харкова. По завершенню вікторини 

напередодні Тижня Європи відбудеться 

рейтингове підбиття підсумків серед 

учасників. Приєднуйтеся! Перевірте 

свої  знання! 

Проєкт учнів ХСШ №119 «Активна 

молодь – успішне місто» спрямований 

на  розвиток якостей та лідерських навичок 

дітей через розробку, виготовлення 

та  використання інтерактивних фотозон 

різної тематики, що  сприятиме 

самореалізації та розвитку потенційних 

лідерів як майбутніх фахівців 

з  адміністративної діяльності міста, країни. 

Фіналом проєкту стане «Interactive Wall» 

з  палітрою фотозон в рамках Фестивальної 

весни ХМОУС. Ви молоді та амбіційні? 

Спробуйте себе в розробці палітри фотозон. 

Проєкт ХЗОШ №26 «Харків 

театральний» спрямований на заохочення 

учнівства до  театрального життя міста 

для  самовдосконалення та самовиховання, 

розвитку в них рис і навичок лідерів, 

ознайомлення з театральним мистецтвом 

Харкова через сторінку в Instagram 

«Kharkov_theatrical». Бажаєте приєднатися 

до культурного життя міста? Підписуйтеся 

на сторінку й беріть участь у розіграші 

квитків. 

Проєкт учнів ХЗОШ № 157 

«Кейс  омбудсмена» спрямований 

на  формування правової компетенції учнів 

через використання «Кейсу омбудсмена», 

який містить теоретичний, практичний, 

демонстраційний, ігровий матеріал, 

необхідний у роботі шкільного омбудсмена; 

проведення для шкільних омбудсменів міста 

майстер-класу з виготовлення кейсу 

та  лепбуку омбудсмена, а також засідання 

«круглого столу» з обміну досвідом 

шкільних омбудсменів та проведення 

правових заходів у закладах освіти міста. 

Ви  – юний або досвідчений правозахисник? 

Тоді з нетерпінням чекаємо  вас  на  майстер-

класі! 

 
ХСШ № 119 
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У січні 2020 року представники 

шкільного учнівського самоврядування 

«КАРТА» Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 168 Харківської 

міської ради Харківської області взяли 

участь у міському конкурсі учнівських 

проєктних ініціатив  «Марафон унікальних 

справ», представивши проєкт «Подбай 

про  себе».  

Метою проєкту було створення 

відеоролика щодо правил евакуації під час 

пожежі, формування почуття особистої 

відповідальності за збереження власного 

здоров’я та дотримання правил безпеки 

життєдіяльності, виховання потреби 

цінувати здоров’я та життя як найвищу 

індивідуальну та соціальну цінність, 

розвиток у дітей та дорослих обачності. 

На  жаль, пожежа була й залишається однією 

з найактуальніших надзвичайних ситуацій 

на даний момент. 

Учасниками навчально-пізнавального 

відеоролика стали учні, учителі ХЗОШ 

№ 168, директор закладу освіти Корнійчук 

Л.М., фахівці Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій Головного 

управління ДСНС України у Харківській 

області Державної пожежно-рятувальної 

частини № 8. 

24.01.2020 відбулася презентація 

відеоролика «Подбай про себе» для учнів, 

учителів, батьків закладів освіти №№ 168 

і  155 та фахівців Державної пожежно-

рятувальної частини № 8. 

Після презентації відеоролика ми 

взяли інтерв’ю в учениці 2-А класу Капірулі 

Олі, яка зіграла одну з головних ролей: 

- Олю, чи  цікаво тобі було брати 

участь у зйомках повчального 

фільму для дітей «Подбай про 

себе»? 

Оля: «Мені було дуже цікаво брати участь 

у  зйомках, але я не думала, що це 

так  складно. Деякі сцени приходилося 

знімати більше десяти разів. По закінченню 

роботи в  мене навіть виступив піт і просто 

не було сили». 

- На твою думку, чи буде цей фільм 

корисним для дітей та їх батьків? 

Оля: «Сподіваюся, що наш відеоролик 

нагадає дітям  правила поведінки  під час 

пожежі та попередить лихо». 

 
До нашої розмови приєднався головний 

інспектор Індустріального РВ  у м. Харкові 

ГУ ДСНС України в Харківській області 

Рудень Євген Віталійович. 

- Євгене Віталійовичу,  які ваші 

враження від перегляду відеоролика 

«Подбай про себе»? 

Рудень Є.В.: «Мені дуже сподобався 

відеоролик. Які молодці учні та вчителі 

закладу освіти. Цікаво! Корисно! 

Зворушливо!» 

Січень – 

березень 2020 

Подбай про себе 

6 

Зірковий  

вісник 



 

 

- Як Ви поставилися до прохання 

адміністрації Управління освіти 

Індустріального району Харківської міської 

ради  в сприянні ХЗОШ № 168   у реалізації 

проєкту та наданні допомоги в проведенні 

відеозйомки  на території Державної 

пожежно-рятувальної частини № 8? 

Рудень Є.В.: «Ми завжди готові 

допомогти. Вважаємо, що вивчення 

основних правил поведінки під час 

проведення евакуації, порядок дій у разі 

виникнення пожежі, збереження життя 

та  здоров’я учасників освітнього процесу 

на  сьогодні є дуже актуальними». 

- Ми знаємо, що в зйомці відеоролика 

взяли участь фахівці Державної 

пожежно-рятувальної частини № 8, які 

за  лічені хвилини приїхали боротися 

з  вогнем. Як їх зустріли учні та вчителі? 

Рудень Є.В.: «Пожежних зустрічали 

гучними оплесками як справжніх героїв! 

Задача наших підрозділів – надання 

в  найкоротший термін допомоги людині, яка 

потрапила в біду. Щодня рятувальники 

за  сигналом «Тривога» виїжджають 

на  допомогу, яка б надзвичайна ситуація 

не  сталася. У даній ситуації з впевненістю 

можна стверджувати, що пожежно-

рятувальні підрозділи завжди нададуть 

професійну допомогу. Особливо, коли мова 

йде про життя та здоров’я дітей». 

Запрошуємо всіх учнів, учителів, 

батьків проглянути в соціальних мережах 

розміщений відеоролик «Подбай про себе». 

Сподіваємося, він буде для всіх корисним. 

                                Бєлєвцева Карина,                     

учениця 8-А класу ХЗОШ № 168 

 

 

З метою патріотичного виховання 

молоді представники активу учнівського 

самоврядування «Юність» та учні 7А класу 

ХЗОШ №104 відвідали Меморіальний 

комплекс «Дробицький Яр». 

 
Меморіальний комплекс жертв Голокосту 

знаходиться на місці масового знищення 

євреїв міста Харкова. Тут  з  середини грудня 

1941 до початку лютого 1942 року 

розстріляли близько 15  тисяч харків'ян, 

переважно євреїв. На  цьому місці, що стало 

братською могилою для величезного числа 

мирних жителів, і побудовано меморіальний 

комплекс, при вході до якого є напис: 

«Це  місце, де мертві вчать живих». 

Меморіальний комплекс містить 

пам’ятний знак-менора, алею, 20-метровий 

обеліск та траурний зал з Чашею скорботи, 

де знаходяться списки загиблих у цій 

трагедії та розповідається про трагедію 

Дробицького Яру. 

 Головне завдання музею Голокосту 

не  тільки розповісти про одну з глобальних 

катастроф ХХ століття, а й підвести 

до  усвідомлення, що зло такого масштабу 

не  проходить безслідно, воно розкладає 

суспільство і людину, і тільки ми, самі, 

не  залишаючись байдужими, можемо 

змінити світ, зупинити зло, створити 

гармонійне суспільство. 

ХЗОШ № 104 
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31 січня на базі ХСШ № 119 відбувся 

міський конкурс проєктних ініціатив 

«Марафон унікальних справ».  

Представники шкільного самоврядування 

«Асорті» ХСШ № 75  Сосницька Анастасія 

та Думухіна Марія представили проєкт 

«Європейський вектор». 

 
В Харкові працює значна кількість 

шкільних євроклубів,  знання про Європу 

дають можливість тримати європейський 

вектор, проте не всі мають можливість 

подорожувати країнами Євросоюзу, 

але  знати різні факти про них доступно 

кожному . 

 
Наш проєкт спрямований розширити 

знання про країни ЄС, євроінтеграцію, 

завдяки розробці та проведенню для членів 

євроклубів міста Харкова online вікторини 

«Подорож країнами Європи». 

Ми  запропонували євроклубам міста 

Харкова узагальнити свій досвід роботи, 

створивши презентації та розмістити 

презентації на  шкільних сайтах , щоб 

усі  могли з  ним ознайомитись. Щоб взяти 

участь в  online вікторині необхідно буде 

напередодні Дня Європи, починаючи 

з 01.05.2020, зайти за посиланням або 

за  QR -кодом на веб-ресурс (посилання 

будуть розміщенні в кінці квітня на сайті 

school75.edu.kh.ua, на  сторінці ХАШЕК 

в  Фейсбуці та  на  сторінці ХМОУС 

в  Інстаграм), зареєструватися, дати відповіді 

на питання.  

 
4  лютого ми представили наш проєкт 

на  євромайстерці Відкритого засідання 

Асоціації шкільних євроклубів Харківської 

організації учнівського самоврядування. 

Усі  присутні зацікавились нашим проєктом 

«Європейський вектор» та виявили бажання 

взяти в ньому участь. 

Запрошуємо всіх до співпраці!  

                                                           
Бєлашова Валерія ХЗОШ № 75 

Європейський  вектор 
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У сучасному світі школа давно 

перестала бути установою, що  лише дає 

знання. Разом з її основним навчальним 

призначенням не менш помітну і важливу 

роль посідає процес виховання.  

Народжені в ХХІ столітті з дитинства 

мають доступ до будь-якої інформації 

завдяки мережі Інтернет, вони живуть 

динамічніше, розвиваються і мислять 

швидше. Але  є  цінності, які не підвладні 

століттям і  будуть  корисними і цікавими 

завжди.  Такою цінністю, культурним 

надбанням людства,  що дає змогу людині 

робити висновки, думати та аналізувати 

самостійно, є театр.  

Театр – унікальне явище, оскільки 

він  не втрачає актуальності протягом 

тисячоліть. Театральні зали продовжують 

збирати глядачів у сучасному настільки 

зміненому світі, хоча це мистецтво 

користувалося попитом ще в античних 

Греції та Римі. Цей вид мистецтва 

є  унікальним і незамінним, тому що містить 

елемент реальності, бо діють живі люди, 

об’єкти, фігури, що безпосередньо 

торкаються  людських душ, прищеплюють 

естетику, а вона, у свою чергу, породжує 

етику, загальний рівень культури, 

якої  бракує в сучасному житті. 

Саме через театральну культуру можна 

впливати на людську особистість, 

збагачуючи її знаннями , даючи вміння 

розуміти людей, особливо свою державу 

й  себе в ній. У театрі глядачі можуть 

одночасно спостерігати за  теперішнім, 

минулим і майбутнім. Таким  чином, він 

є  однією з небагатьох форм спілкування, 

що  створюють можливості спілкуватися 

без  кордонів. 

Саме тому у ХЗОШ № 26 було втілено 

проєкт «Харків театральний» У шкільному 

етапі проєкту взяли участь учні 5-11 класів, 

які мали відвідати будь-яку виставу 

Харківських театрів, скласти свою 

скарбничку вражень та презентувати свої 

мініпроєкти.  

Таким чином учні познайомились 

з  12  різними постановками, викликали 

інтерес до відвідування цих вистав 

у  однолітків. Більш того, проєктом 

зацікавились батьки, тож окремі перегляди 

вистав мали сімейний характер. Переможці 

отримали кошик з солодощами та квитки 

до  театру. Також для популяризації 

на  міському рівні було створено сторінку 

в  Instagram «Kharkov_theatrical». 

 
Сподіваємось, що серед набутків цього 

проекту, крім виховання культури школярів,  

буде ще й підсилення інтересу до театру 

серед жителів міста Харків. Адже театральне 

мистецтво є одним із чинників, 

які  формують особистість: живе слово 

акторів надихає глядача, змушує задуматися 

над важливими проблемами суспільства, 

і,  безсумнівно, робить нас кращими.   

ХЗОШ № 26 
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У червні 2019 року на базі дитячого 

табору відпочинку "Сонечко" було 

проведено акцію  щодо нанесення написів 

на  перехресті поблизу школи та по вулиці 

Біблика, якою рухається більшість дітей. 

 А у вересні 2019 року заклад освіти 

запрацював більш плідно з проєктом 

"Свідомий пішохід". 

 Метою нашого проєкту є виховання 

свідомого ставлення до правил дорожнього 

руху та почуття особистої відповідальності 

за збереження власного здоров'я 

Проєкт «Свідомий пішохід» 

спрямований на: 

• формування позитивної мотивації 

до  збереження власного життя                   

і  здоров’я; 

• вивчення наслідків необачної 

поведінки на дорозі, порушення 

правил дорожнього руху; 

• зосередження уваги на неухильному 

дотриманні правил дорожнього руху. 

Чому наш заклад розпочав роботу 

в  цьому проєкті? 

 Заклад освіти розташований 

на  перехресті вулиць Біблика та  Генерала 

Момота, де  знаходиться небезпечний 

пішохідний перехід, яким щодня рухаються 

діти двох шкіл 80 та 88, і дошкільних 

навчальних   закладів  №280,  №357. 

Відповідно до статистики, згідно 

з  обліковою базою дорожньо-транспортних 

пригод на перехресті вул. Генерала Момота 

та  вул. Біблика в місті Харків за 6 років 

зареєстровано 11 дорожньо-транспортних 

пригод. 

Були випадки до встановлення паркану 

навколо школи, що автомобілі вилітали 

на  територію закладу освіти.   

Чого ми очікуємо від проєкту? 

• Появи більшості попереджувальних 

написів біля закладів  дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти 

та  позашкільної освіти. 

• Проведення заходів, спрямованих 

на  безпеку дорожнього руху. 

• Зменшення випадків дорожньо-

транспортних пригод за участю дітей 

у  межах Індустріального району 

та  міста Харкова. 

• Зменшення кількості дітей та  дорослих, 

які порушують правила дорожнього 

руху. 

Проєкт проводився в рамках 

Усеукраїнської акції «Відповідальний 

пішохід» за підтримки Управління 

патрульної поліції в Харківській області 

Департаменту патрульної поліції 

та  Управління освіти. 

На базі Харківської спеціалізованої 

школи 119 відбувся захист нашого проєкту. 

Під час захисту ми давали інтерв'ю 

для  харківського каналу "Известия". 

 
ХЗОШ № 80 

Свідомий  пішохід 
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«Я жалкую лише про те, 

що  не  я  винайшов джинси. Вони 

дивовижно виглядають, практичні 

та  зручні. Ця річ виразна і стримана, 

в  ній — «поклик статі» і простота… 

Усе,  що б мені хотілося мати в одязі, 

який  я створюю». 

Ів Сен-Лоран 

 Уперше в Україні джинси з’явилися 

в  2-й половині 1950-х років. В СРСР 

проводилися молодіжні фестивалі і гості 

з - за кордону познайомили радянських 

громадян із незвичайними синіми штаньми. 

Саме в той час на екранах кінотеатрів 

з’являються фільми жанру «вестерн». 

В  моду входить ковбойський стиль – 

капелюхи із загнутими полями, сорочки 

в  клітинку (зазвичай чорно-білу 

або  червоно-чорну) та джинси (які в Україні 

спершу навіть не мали офіційної назви – 

їх  називали «ковбойськими штанами»). 

Кожен модник мріяв стати власником 

джинсів, однак у вільному продажу 

їх  не    було. Модні штани доводилося 

діставати через знайомих, які мали 

можливість виїздити за кордон. В Україні 

за  джинсами їздили до Одеси,  портового 

міста, та до Львова. У 1970-х рр. у продажу 

з’являються джинси, виготовлені 

у  східноєвропейських країнах «соцтабору», 

у першу чергу в Чехії та Болгарії. 

Однак  справжнім гурманам бажалося мати 

фірмові джинси, пошиті в США чи Італії – 

ці  дві  країни постійно змагалися за звання 

короля світу джинсів. 

У 1980-х роках модними стають 

потерті джинси – так звані «варенки». 

Фанати високої моди спеціально у  домашніх 

умовах виварювали нові джинси, 

аби  ті  виглядали потертими. Перші 

українські підприємці здійснювали вояжі  

Чорним морем до  Туреччини, звідки 

масово завозили в  Україну турецькі джинси 

– недорогі і  доступні для широкого загалу. 

В  90-х роках Україну заполонили джинсові 

вироби – хлопці носили джинси разом 

із  джинсовою курткою або жилетом, 

дівчатам полюбилися джинсові спідниці 

та  сарафани. 

 
У нашому закладі стало доброю 

традицією проводити тематичні дні. 30 січня 

було оголошено Днем синіх джинсів. Ця річ 

гардеробу стала культовою та незамінною 

і  у дітей, і у домогосподарок, і у пенсіонерів. 

Ця популярна форма одягу дуже зручна 

і  асоціюється з особливим ставленням 

до  свободи її власника. 

Ідея цього тематичного дня виникла 

як  можливість продемонструвати різні 

моделі джинсів. Діти з радістю сприйняли 

цю ідею і прийшли на заняття, 

демонструючи розмаїття моделей джинсів 

синього кольору в індустрії моди. 

Члени учнівського самоврядування 

ознайомили учнів школи з історією 

виникнення джинсового стилю, щоб дати 

уявлення про цей легендарний одяг. 
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Кожного року весь світ відзначає День 

безпечного Інтернету. Під гаслом «Разом 

до  найкращого Інтернету» і діти, і дорослі 

мають долучитися до створення 

віртуального середовища, де перебування 

буде не тільки цікавим, інформаційно 

насиченим, а й таким, що відповідає вимогам 

сучасного світу. Завдання кожного — 

створити умови для позитивного цифрового 

досвіду, керуватись рекомендаціями 

безпечної роботи в Інтернеті, щоб уникнути 

ситуацій, пов'язаних з викраданням 

особистих паролів, коштів та фотографій.  

 Наш заклад освіти  долучився 

до  Всесвітнього Дня безпечного Інтернету. 

Протягом тижня були впроваджені 

різноманітні заходи. 7 лютого педагогом-

організатором був проведений квест 

«Безпечний інтернет». Його метою стало 

повторення правил безпечної поведінки 

в  Інтернеті, виховування навичок групової 

роботи, розвитку умінь розпізнавання 

та  реагування на Інтернет-загрози, 

удосконалення умінь працювати в команді.  

 Учні 1-4 та 5-10 класів утворили 

команди по п'ять чоловік. У квесті п'ять 

зупинок з різними завданнями. Перемога 

за  командою, яка набрала більше 

правильних відповідей. У першому завданні 

учні відповідали на питання, які стосуються 

понять пов'язаних з Інтернетом. У другому 

складали пазл. Третій конкурс містив 

листівки з питаннями і цікавими загадками. 

Четвертий конкурс ґрунтувався на грі 

«Подорож Інтернет-мережею». Учні 

створили комп'ютер із вторинного матеріалу 

та прикрасили його наліпками з правилами 

про безпечне користування мережею. 

 Учні 9 класу розробили тематичні 

буклети з інформацією про ймовірні загрози 

та рекомендації щодо безпечного 

перебування в Інтернеті. Окрім того, 

підготували малюнки, тема яких - поєднання 

сил задля створення найкращого Інтернету. 

З моменту, коли Інтернет стрімко ввійшов 

в  наше повсякденне життя, освітній процес, 

всі, хто пов'язані зі створенням 

або  використанням інтернет-ресурсів, 

несуть відповідальність один перед одним. 

Тому потрібно пам'ятати, що Інтернет 

потрібно використовувати відповідально, 

критично та творчо.  

ХЗОШ № 88  
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Можливість отримати будь-яку 

інформацію, спілкуватися, не відходячи 

з  дому, - це реальність. Інтернет змінив наше 

життя, але чого від нього чекати і як з ним 

поводитися? Саме на ці питання шукали 

відповіді учні ХЗОШ № 70 під час тижня 

безпечного інтернету. 

 
Так для учнів 1-х класів організовано 

екскурсію до кабінету інформатики 

та  перегляд мультфільмів «Нові корисні 

підказки. Увага! Інтернет!», «Безпечний 

Інтернет. Найжахливіший тиждень 

Петрика», «Казка про золоті правила 

безпечного інтернету». Діти дізналися, 

як  уникнути віртуальних загроз. Учні 

3 - 4  класів під час подорожі інтернет-

сторінкою «Онляндія: безпечна веб-країна», 

познайомилися з інтернет-культурою, 

пригадали правила інтернет-спілкування 

та  обіцяли їх дотримуватись.  

 
Учні 2-х класів, члени клубу «Маленькі 

користувачі великої мережі» під час 

засідання «Комп’ютер друг чи ворог» 

познайомилися з цікавими, а, головне, 

безпечними інтернет-ресурсами. Разом 

із  учителем розробили пам'ятки для учнів 

та  їх батьків про дотримання правил 

безпечного користування інтернетом. Учні 

5-х класів під час віртуальної подорожі 

«Здоров’я Online» познайомилися з інтернет-

ресурсами, які можуть стати в пригоді з цієї 

теми. Цікаве інтерактивне заняття «Права 

людини Online» дало змогу учням 6-х класів 

не тільки повторити права, а й вирішити 

правові задачі. Не менш цікавими були 

тренінгове заняття «Безмежний простір 

Інтернету: плюси та мінуси» для учнів 

8- х  класів, анкетування «Чи залежний 

ти  від інтернету?», яке показало кількість 

інтернет-залежних серед учнів 

10- 11- х  класів, засідання круглого столу 

«Питання інтернет-етики – не пустий звук» 

для учнів 9-х класів тощо.  

 
Емоції від проведених заходів вилилися 

в поетичні рядки учениці 10-А класу 

Іванової Кіри. 

У мережу ми пірнаємо щодня, 

І пізнаємо навколишнє буття. 

Пастки оминаємо сміливо, 

Не сподіваючись, без сумніву, на диво. 

Спілкуємось, шукаємо, зростаєм, 

Надію на майбутнє ми плекаєм. 

ХЗОШ № 70 

Січень – 

березень 2020 

Тиждень безпечного інтернету 
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Коли сказали, що далеко,  

А хтось додав – в Афганістан, 

Вона спинилася із глеком,  

Немов корчем схопило стан. 

Коли сказали (хто ж то перший?),  

Що сина в неї вже нема, 

Вона спинилася завмерши,  

Стояла - здивлена, німа. 

І впала… Скільки не просили  

Підвестися: земля ж –моріг. 

Всю ніч до ранку голосила,  

Й ніхто в селі заснуть не міг. 

Лупій Олесь 

 
        Минув 31 рік, як останній БТР пересік 

афгансько-узбецький кордон поблизу 

Термеза. 10-літня війна, яку відтоді 

так  і  називають – “афганською війною” – 

скінчилася. Приблизно 150 тисяч українців 

пройшли через її пекло. Понад три тисячі 

з  них повернулися додому в оцинкованих 

трунах. 80 громадян України досі 

розшукуються, як зниклі безвісти…  

         До Дня учасників бойових дій 

на  території інших держав в період з 10 

по  14 лютого 2020 року в закладі освіти 

було  проведено наступні заходи: 

-  виставка стіннівок (5-11 кл.); 

-  виховні години (2-11 кл.); 

- організовано зустріч з учасником 

афганської війни Крецем Ігорем 

Юрійовичем на тему: "Афганський біль. 

На  волосині від смерті" (10-11 кл.)  

 
  Спогади. 

  «Афганістан – то був шок. Точніше, 

безліч послідовних шоків. Крім шоку, 

пов’язаною з бойовою ситуацією, де норма – 

кров, смерть, вбивства, вояки переживали 

шок повернення, – зазначив Крець Ігор 

Юрійович. 

   За чотири  десятки років від початку 

“афганської війни” світ змінився 

невпізнанно. Пожухли в часі й ті маленькі 

конверти, у яких летіли вісточки до рідних 

країв з непроглядної далечини – летіли 

до  матерів, батьків, до родин, із котрих 

уже  мало хто лишився.  

 
Ті, хто лишився, бережуть пожовклі, 

наче осіннє листя, конвертики та писані 

нашвидкуруч листи. Ці листи повертають 

нас у той невимовно далекий і завжди 

близький, бо впритул до серця наближений, 

час. 

Афганський біль. На волосині від смерті 

Зірковий  
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   «28 грудня 1979 надійшла повістка 

з  військкомату. Запропонували Афганістан. 

Треба їхати. Хочу, щоб батьки мною 

пишалися. Оформив документи, райком 

партії та райком комсомолу дали позитивну 

характеристику. Позаду комісія. Отримав 

закордонний паспорт: радянський забрали. 

Дали 100 карбованців підйомних ― 

на  дорогу… 

15 січня 1980 Сьогодні наш ешелон 

відбуває до Термезу. А звідти 

переправляють в Афганістан. Не знаю: чим, 

як і куди саме. Дуже багато людей прийшло 

на вокзал Новосибірська. Квіти живі у  січні. 

Ніби нас вже ховають, але наша рота 

бадьора. Усі усміхаються крізь сльози… 

Їдемо 2 доби. Де їдемо, невідомо. 

Або  Туркменія, або Узбекистан. Дивлюсь 

на  усіх і гадаю, що очікує кожного з нас 

на  афганській землі…» 

  
       14.02.2020 учні 10-А класу відвідали 

міську виставку творчих робіт на тему 

"Мій  біль - Афганістан" в КЗ "Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості", у якій узяла участь учениця 

7 - А  класу Кобець Єва. 

       Також учні побували на зустрічі 

з  Головою міської Ради воїнів-

інтернаціоналістів в м. Дергачі − Гришиним 

Віктором Володимировичем, який розповів 

про свою службу в Афганістані. 

ХЗОШ № 40 

 
День Святого Валентина − 

найочікуваніше свято для багатьох людей. 

У  цей день закохані зізнаються у своїх 

почуттях, обмінюються листівками-

валентинками й подарунками. 

Проведення цього свята вже стало 

традицією для Харківської гімназії №163. 

З  ранку лідери учнівського самоврядування 

Руслан Комишан та Іван Плахотник вітали 

всіх листівками, які  приємно вражали учнів, 

учителів та  працівників школи. 

Найважливішою подією дня став конкурс 

власноруч створених «валентинок». 

Усі  класи   презентували «валентинку» 

на  виставці в  холі гімназії. Для визначення 

переможців було обрано журі з учасників 

шкільного самоврядування. Також упродовж 

дня на  перервах проводилися конкурси 

для  дітей початкової та середньої школи. 

 
ХГ № 163 

 

Зірковий  

вісник 

Січень – 

березень 2020 

День Валентина 

15 



 

 

Україна, як і багато інших країн світу,  

переходить в режим карантину. Як відомо, 

самоізоляція – найефективніший спосіб 

боротьби з поширенням коронавірусної 

інфекції. А ще помічною є  перевірена 

інформація, знання простих речей, 

які  рятують. 

ПРОСТІ РЕЧІ,  ЩО  УБЕЗПЕЧУЮТЬ 
1. Регулярно та ретельно мити руки з  милом 

– упродовж 20-40 секунд або  обробляти 

дезінфікуючими для рук спиртовмісними 

(від 60%) засобами. 

2. Не торкатися брудними руками своїх очей, 

носа та рота.  

3. Уникати місць скупчення людей. 

4. Повноцінне харчування, здоровий сон, 

фізичні вправи та водний баланс 

організму. 

5. Термічно обробляти продукти. 

6. Не їсти сире м’ясо, м’ясні субпродукти 

та  яйця. 

7. Уникати контактів з людьми, у яких 

є  ознаки захворювання. Мінімальна 

дистанція — 1,5 метра. 

8.Намагатись уникати контактів 

з  тваринами, після контакту обов’язково 

потрібно мити руки  

Діє карантин до 24 квітня. 

ОФІЦІЙНІ  І  ПЕРЕВІРЕНІ  ДЖЕРЕЛА 
Коронавірус_інфо — t.me/COVID19_Uk

raine 

Це єдиний Telegram-канал 

про  коронавірус в  Україні, верифікований 

Міністерством охорони здоров’я України. 
• МОЗ України —T.me/mozofficial 

Це єдиний офіційний Telegram-канал 

Міністерства охорони здоров’я України, 

в  якому оперативно повідомляється 

про  зміни та  досягнення в медичній системі 

України, новини Міністерства охорони 

здоров’я України, профілактику 

захворювань та вірусів 

• Бот Міністерства охорони здоров’я України 
— COVID19_Ukraine 
• Психологічна 
підтримка https://t.me/psy_support 

КАРАНТИН З КОРИСТЮ 
На карантині, але навчаємось. 

Всеукраїнська школа онлайн 
https://bitly.su/ar1QOFh 

ЦІКАВІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
І  ДОЗВІЛЛЯ 
• Найбільший фестиваль документального 

кіно в Європі IDFA відкрив доступ до своїх 

200 документальних фільмів та нових медіа-

проектів. 

• Віденська опера починає безкоштовно 

демонструвати свої вистави в режимі 

онлайн. 

• Мобільний додаток Google Arts & 

Culture пропонує віртуальні тури більше 

500 музеями і галереями світу.  

Якщо у вас є питання про поширення 

коронавірусної хвороби, зверніться 

за  телефоном 103 або  зателефонуйте 

сімейному лікарю. 

Бережіть себе — і простір довкола! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень – 

березень 2020 

16 

Зірковий  

вісник 

Карантин COVID-19   

Хочеш дізнатися 

більше 

про події у ДЮГО 

«Сузір’я»? 

Завітай на  нашу 

сторінку 
http://ruoord.kharkivosvita.
net.ua/menu_vihovna1.php 

 Випуск зверстано  

Прес-центром 

 ДЮГО «Сузір’я» 

Березень  2020 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.me%2FCOVID19_Ukraine%3Ffbclid%3DIwAR254xCA8MJHp07toNnhqe_V0UWijvA3i5E5M63kM2VN_d_bYYXy5CbBqrU&h=AT37JvDJCvNTkAs6C5svRsPNZj9IubZNXIEpN8JIJiZKEc4S3Vj6TBzNmREgaInpKkdjll8Axth5cX8mZYeQzKFV7y5lSe4G3mdljdpO1llrJxk5_s4TP_0UfReyj10S&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10egNA5fu0iRDO3r6wZAlCwZ24Kw-K__T2dD4xbQSEX-l24SoFplaVH8AwC0Ii55Kd0ER46KwAHAFw19jdvItz7TZlfCvNf_-vFqBClgkb_5amLLJW_QYl9tzPmyD4OWDDp2c_OGg5o6g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.me%2FCOVID19_Ukraine%3Ffbclid%3DIwAR254xCA8MJHp07toNnhqe_V0UWijvA3i5E5M63kM2VN_d_bYYXy5CbBqrU&h=AT37JvDJCvNTkAs6C5svRsPNZj9IubZNXIEpN8JIJiZKEc4S3Vj6TBzNmREgaInpKkdjll8Axth5cX8mZYeQzKFV7y5lSe4G3mdljdpO1llrJxk5_s4TP_0UfReyj10S&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10egNA5fu0iRDO3r6wZAlCwZ24Kw-K__T2dD4xbQSEX-l24SoFplaVH8AwC0Ii55Kd0ER46KwAHAFw19jdvItz7TZlfCvNf_-vFqBClgkb_5amLLJW_QYl9tzPmyD4OWDDp2c_OGg5o6g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FT.me%2Fmozofficial%3Ffbclid%3DIwAR254xCA8MJHp07toNnhqe_V0UWijvA3i5E5M63kM2VN_d_bYYXy5CbBqrU&h=AT3CTDGxAMt5GOX7EVDsXqK91qLF-ImNj5H3dWeAK6IYs_PlVPI2vZrgizr9Ygf01noKsy7jAxfMCA8YAZnhyzccvxQ9b-iFOXp76znH1LXkNBMi0JJGqYNx0QKrqjxD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10egNA5fu0iRDO3r6wZAlCwZ24Kw-K__T2dD4xbQSEX-l24SoFplaVH8AwC0Ii55Kd0ER46KwAHAFw19jdvItz7TZlfCvNf_-vFqBClgkb_5amLLJW_QYl9tzPmyD4OWDDp2c_OGg5o6g
https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot
https://t.me/psy_support
https://bitly.su/ar1QOFh
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?page=1&filters%5BtvPrice%5D=Free
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?page=1&filters%5BtvPrice%5D=Free
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.staatsoperlive.com/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_vihovna1.php
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_vihovna1.php

