
Ясним осіннім ранком зустрів Яблуниць-

кий ЗЗСО І – ІІ ступенів своїх школярів, котрі 

після літніх канікул знову повернулися сюди, 

щоб черпати нові знання, удосконалюватися, 

зростати фізично і морально. На святкову ліній-

ку зібралися учні, вчителі, батьки. Цього року в 

шкільну родину влилися  десятеро першоклас-

ників – Аннич Софія, Безиль Олександр, Дутка 

Ярослав, Дмитроняк Софія, Кочерган Ірина, 

Михайлюк Роксолана, Нисторук Назарій, Пили-

пко Макар, Тищенко Мирослава, Урбан Соло-

мія, котрі разом з першою вчителькою Коман 

Орисею Миколаївною працюватимуть за про-

грамою Нової української школи.  

“Безпека в 

Інтернеті”  

(стор. 2) 

Шкільна  

форма— 

це круто! 

(стор. 3) 

День 

учителя 

(стор. 4) 

 

Вітаємо  

іменинни-

ків осені! 

(стор.6) 

Часопис Яблуницького ЗЗСО І—ІІ ступенів  

Конятинської сільської ради 
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Комісія з питань  

преси та інформації  

Новотна І., Дутчак В.  
   

Дроняк Діана (8 клас): 

“Не варто заходити на незнайомі 

сайти” 

 

Косован Марія(3 клас): 

“Не потрібно спілкуватися з не-

знайомими людьми” 

 

Теслюк Єлизавета (4 клас): 

“Якщо вам пишуть незнайомі до-

рослі люди, потрібно одразу пові-

домити про це батькам!” 

 

Новотний Назарій (3 клас): 

“Не можна телефонувати на но-

мери, які вам надсилають” 

 

Дутчак Мар’яна 5 клас): 

“Не треба вказувати на сторінці 

свою адресу чи номер телефону.” 

 
Поп’юк Марина (9 клас): 

“Ні в якому разі не виставляйте 

фото з коштовними прикрасами 

чи іншими цінними речами, - це 

може привабити шахраїв!” 

 

Юрнюк Ірина (8 клас): 

“Не виставляйте на своїй сторінці 

фото з негативним вмістом”. 

 

Томояга Таїсія (2 клас): 

“Не переглядайте негативні відео, 

які впливають на психічний стан 

здоров’я”. 

 

10 золотих правил безпеки 

в Інтернеті для дітей 

 
1. Нікому без дозволу батьків не давайте особи-

сту інформацію: домашню адресу, номер до-

машнього телефону, робочу адресу батьків, 

їхній номер телефону, назву й адресу школи. 

2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує 

вас, негайно сповістіть про це батьків. 

3. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з люди-

ною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. Як-

що все ж таки це необхідно, то спочатку 

потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч по-

винна відбутися в громадському місці й у 

присутності батьків. 

4. Не надсилайте свої фотографії чи іншу 

інформацію без дозволу батьків. 

5. Не відповідайте на невиховані і грубі листи. 

Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то 

сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться 

з компанією, що надає послуги Інтернет. 

6. Розробіть з батьками правила користування 

Інтернетом. Особливо домовтеся з ними про 

прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до 

яких ви збираєтесь заходити. 

7. Не заходьте на аморальні сайти і не порушуй-

те без згоди батьків ці правила. 

8. Не давайте нікому, крім батьків, свої паролі, 

навіть найближчим друзям. 

9. Не робіть протизаконних вчинків і речей в 
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 З 15 жовтня 2018 року в Яблуницькому ЗЗСО І – ІІ сту-

пенів розпочалася загальношкільна акція «Шкільна форма – 

це круто!», в якій взяли участь всі учні закладу. В рамках 

акції були проведені флешмоби з метою продемонструвати 

не лише естетичну красу та різноманітність учнівської фор-

ми, а й наголосити на її позитивному впливі з точки зору 

здоров’я та гігієни.  

 Редакція газети «Яблуневий цвіт» спробувала дібрати 

аргументи—чому носіння шкільної форми—це не лише кра-

Шкільна форма дозволяє дітям не від-

волікатися на такі значущі для них 

деталі, як обговорення зовнішнього ви-

гляду однокласників і рівень їх матеріа-

льного забезпечення. У силу того, що ді-

ти часто жорстокі у своїх судженнях, 

школярі з бідніших сімей можуть чути на 

свою адресу глузування. Це може впли-

нути не тільки на їх самооцінку, а й успі-

шність у цілому. Завдяки однаковому для 

всіх одягу соціальні відмінності стира-

ються.  

Шкільна форма дисциплінує дітей. 

Класичний крій одягу, відсутність кричу-

щих деталей і неприпустимих етикетом 

вирізів дає дітям можливість зосередити-

ся на навчанні. 

Можемо часто чути від учнів, що шкі-

льна форма заважає виявляти їхню інди-

відуальність. Тут можна посперечатися, 

адже сучасна шкільна форма настільки 

різноманітна, в чому ми вже мали змогу 

переконатися під час проведення флеш-

мобів. До того ж, індивідуальність можна 

розвивати й за рахунок манер, виховання, 

розвиваючих занять, якісного відпочин-

ку, ставлення до оточуючих і світу в ці-

лому – в цьому сенсі ніяка форма не змо-

А як у сусідів? 
 Мандруючи Інтернетом, ми поцікавилися, яку шкільну форму носять 

наші друзі в сусідніх школах. З’ясували, що поряд із класичною формою 

мають місце й нові моделі оригінального крою чи кольору.  
Довгопільський ЗЗСО Путильського р-ну Довгопільська ЗОШ Верховинського р-ну 

Фото взято із соцмережі Instagram 
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До професії вчителя з повагою ставилися в усі часи. Мабуть, тому, що 

вчитель – це не просто освічена людина, а насамперед той, хто вміє передати 

свої знання іншим, знайти ключ до серця кожного учня. 

Саме тому 08 жовтня учні 9 класу влаштували свято для своїх учителів, пра-

цівників Яблуницької школи та ветеранів педагогічної праці. 

Дев’ятикласники разом з класним керівником Пониполяк Тетяною Васи-

лівною підготували для педагогів цікаві гумористичні сценки, конкурси, відеофі-

17 жовтня учениця Яблуницького 

ЗЗСО І – ІІ ступенів Дроняк Діана взяла 

участь у ІІ етапі районного фестивалю-

конкурсу «Перлини гір». Дівчина висту-

пала в середній віковій категорії (12-14 

років) і здобула почесне перше місце. 

В номінації «художнє читання» 

Діана виконала монолог «Калинова сопі-

лка» (керівник Кочерган Марія Михайлі-

вна); у номінації «вокал» – пісню Святос-

лава Вакарчука «Не твоя вій-

на» (керівник Бойчук Назарій Іванович); 

у номінації «хореографія» - разом з уч-

нем 8 класу Шміляком Костянтином ви-

конала гуцульський танець (керівник 

Слижук Олена Іванівна). 

9—10 листопада Дроняк Діана 

представляла наш заклад і громаду на 

обласно-

му фести-

в а л і -

конкур-

с і 
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Голова комісії з питань роботи з учнями молодшого шк. віку Заєць Наталія 

 Редакція газети «Яблуневий цвіт» пропонує учням  1—4  класу на дозвіллі роз-

малювати даний малюнок, а також взяти участь в конкурсі «Ой, хто, хто Миколая Лю-

бить...». Що для цього потрібно: 1) самостійно намалювати малюнок про те, як ви че-

каєте свята Миколая, як його святкуєте (формат малюнка А4); 2) занести малюнок до 

редакції до 14 грудня. На кожного учасника гарантовано чекатимуть солодкі подарун-

ки, а найкращі малюнки будуть надруковані в черговому номері газети. Бажаємо успі-



№14 вересень-листопад 2018 року                                   Вітаємо!                     6 

Нехай цвітуть під небом синьооким 

Ще довго-довго дні й літа, 

А тиха радість, чиста і висока, 

Щоденно хай до хати заверта! 

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, 

Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 

Бойчука Назарія Івановича,  

Ковбиш Наталію Гаврилівну, 

 

Грималюка Едуарда, 

Туряк Марію, 

Новотного Назарія, 

Поп’юка Івана, 

Діниса Максима, 

Малиш Любов, 

Петрика Михайла, 

Гаращук Марію, 

Поп’юк Марину, 

Маглича Михайла, 

                                                  

Величка Артема  

Дутку Вікторію  

Туряка Дмитра 

Петрик Маргариту 

Ставнецького Андрія 

Федорчак Ганну Іванівну, 

Лахман Лілію Ярославівну, 

 

Косована Михайла, 

Гожду Андрія,  


