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5 жовтня — День вчителя 

 День вчиля. 

Що це таке? 

Звідки воно 

прийшло до 

нас? Як йо-

го святку-

ють у нашій 

школі? 
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Осінні канікули не 

за горами! Стр. 3 



Любі вчителі... 
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Стр. 2 

Шановні освітяни! 

Щиро вітаємо Вас з профе-

сійним святом! Висловлює-

мо Вам седечнру вдячність 

за невтомну працю, за ве-

ликий талант і покликання 

сіяти мудрість і знання, за 

любов до дітей і рідного 

краю. 

Ваші серця завжди наповне-

ні співчуттям, добротою і 

милою приємністю. 

Цими чудовими якостями 

Ви щедро ділитесь з дітьми. 

Вам вірять, Вас люблять і 

шанують. Ви здійснюєте 

зв’язок часів, продовжую-

чись у своїх учнях. 

Бажаємо Вам, дорогі вчите-

лі, відчуття повноти і непо-

вторності життя, здоров’я, 

невичерпних творчих сил, 

натхнення, щастя і довгої 

людської пам’яті. 

Хай завжди щедрою на схо-

ди буде освітянська нива, а 

в усіх Ваших починаннях 

будуть супутниками успіх і 

удача!  

Сударєва Іра, 9– Б 

До поки сонце світить з висоти, 

Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 

Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 

І дням наступним від душі радіти! 

Хай щастя завжди супроводить Вас, 

Людська повага й шана не минають, 

А вашу мрію й працю повсякчас 

Лиш визнання вінчають! 



 

 

 

 

 

 

День вчителя 

 

5 жовтня—Всесвітній 

день вчителя. Це свято 

відзначають в першу 

неділю жовтня. Воно 

відзначається ще з 

радянських часів — з 

1965 року. Його 

святкують в таких 

країнах, як Латвія, 

Азербайджан, 

Білорусія, Росія, 

Казахстан і Киргизстан. 

День вчителя, мабуть, 

найулюбленіше свято 

не тільки самих 

вчителів, а й учнів. Це 

день квітів, привітань, 

яскравих стінгазет та 

святкових концертів, 

які готують учні. 

Вчителі—це не тільки 

люди науки, а й 

наставники молоді. 

Учитель прагне 

створити особистість. 

Він вчить нас пізнавати 

самих себе, привчає 

мислити, аналізувати 

життєві ситуації, бути 

співчутливими до 

чужого горя, уважними 

до слабих і немічних, 

милосердними до тих, 

хто потребує 

допомоги.   

ВИПУСК №1 
Стр. 3 

«Шкільні вчителі володіють владою, про яку 

прем'єр-міністри можуть тільки мріяти» 

                                      

Отже, ми повинні шанувати і прислухатися 

до наших вчителів! 

Лешик Катя, 9—А 



Осінь... 

Осінь. Різнобарвна, розмаїтна. Спочатку вона пишна, золота 

й сонячна, а потім сумна, дощова, холодна. Восени краси-

во. Листя на деревах постійно змінює колір, а згодом і зо-

всім опадає  на землю, вистилаючи її м’яким килимом. У 

середині осені з’являється  чарівний острівець тепла й со-

нячної погоди,який називається бабиним літом. Його особ-

лива прикраса – сріблясте тонке мереживо павутини, що 

блищить у кожному кутку. Всюди цвітуть яскраві осінніквіти 

- айстри, жоржини, хризантеми. Після дощу в лісі багато 

грибів. На кущах спіють ягоди. У садах теж пора урожаю - 

стиглі яблука, груші, горіхи,виноград. Це так чудово - зірва-

ти налите яблуко одразу з гілки! Воно солодке і пахуче, ду-

же смачне. Про осінню пору складено безліч віршів і повіс-

тей. 

Стрийський Андрій 9—А 
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Як і де весело провести осінні канікули?  

Кузьмін Андрій, 9—Б 

Випуск 1            Стр.5 Стр. 5 

О 
сінь—чудова пора року. 

Хоч і прохолодно, зате ти 

можеш отримати купу пре-

красних емоцій, смішних 

моментів і просто веселого часу. Як-

що ти й досі вагаєшся чи варто взагалі 

виходити на двір в кінці цього місяця, 

то, на мою думку, ці сумніви зараз ро-

звіються. Ось декілька порад він шкі-

льної газети: 

1. Якщо ти хочеш, щоб цей час тобі 

запам’ятався надовго, то варто 

зробити декілька хороших фотог-

рафій у парку чи лісі. 

2. Якщо тобі здається, що надворі 

холодно, відкинь ці думки. Прос-

то сходи на стадіон, подихай сві-

жим повітрям, зроби декілька 

вправ чи пробіжися. 

3. Якщо всі твої друзі грають ігри 

на комп’ютері чи сидять у соціа-

льних мережах, в той час, коли 

тобі хочеться незабутніх  вражень, 

чи просто розвіятися, негайно ж 

запроси їх кудись з тобою сходи-

ти. Наприклад, на ковзанку чи кі-

но. 

4. Незважаючи на погоду, ти про-

сто мусиш подивитися осіннім ве-

чором на небо. Зірки в цю пору 

року просто приголомшливі. 

5. Якщо ти дотримуватимешся 

цих порад, то проведеш просто 

незабутні осінні канікули. 

Отож, любі друзі, не варто ком-

плексувати чи боятися дощу! Па-

м’ятайте, що осінь буває  лишень 

раз на рік! 



Як наші учні на Карпати—Таврія ходили... 

У рамках 11 туру української прем’єри, Львів 

приймав гостей з Криму. “Карпати”, які знахо-

дилися в середині турнірної таблиці, вважали-

ся фаворитами в поєдинку з “Таврією”, яка ма-

ла в своєму активі лишень три очки. До того ж, 

кримчани в попередньому матчі поступились 

маловідомим ФК “Чернівцям” і вилетіли з кубку 

України. “Карпати”,  натомість пройшли 

“Севастополь”. 

Матч розпочався з контролю м’яча львів’янам. 

Проте, “Таврія” деколи пристрілювалася до 

воріт Ільющенка. Але ще в середині першого 

тайму рахунок міг би бути відкритим.  Попади 

ж лишень Гладкий на 26-й хвилині з 13 метрій 

у ворота Кахрімана. “Таврія” ж відповіла гост-

рим моментом Бусаїди. Капітан кримчан клас-

но пробив по воротах “Карпат” після навісу зі 

штрафного Калініченка, але не влучив.   

Другий тайм ж розпочався несподівано. Вже на 

46-й хвилині Свенсон після навісу того ж Калі-

ніченка з 7-и метрів “розстріляв” головою во-

рота Ільющенкова. Правда ж, не без допомоги 

Ігоря Пластуна. Захисник львів’ян невдало пі-

дставив ногу, що й і дизорієнтувало  молодого 

кіпера “Карпат”.  Замок стадіон “Україна”, який 

підтримував своїх улюбленців. Проте, почав 

нервуватися  О, Севідов. 

Протягом наступних 30-ти хвилин команді 

Янніса Крістопулоса вдавалося блокувати уда-

Стр. 6           ВЕЛИКА ПЕРЕРВА 

Але, гострих моментів вистачало. Зробивши декі-

лька замін,  коуч “Карпат” дещо освіжив гру своїх 

підопічних попереду. Тай результат не забарився. 

На 74-й хвилині Олег Голодюк вірвався на чужий 

штрафний майданчик, де й йому й заплів ноги 

Свенсон. Арбітр вказав на точку. До м’яча підійшов 

один з найосвітченніших гравців “Карпат” 

С.Зеньов. Незважаючи на те , що Кахріман вгадав 

напрямок польоту м’яча, до круглого він не дотяг-

нувся, 1:1! Вболівальники “Карпат” заспівали 

“Червону руту”. 

А вже на 79-й хвилині нестримував радощів 

О.Севідов. 

Після 11-ого туру “Карпати” піднялися на 11 пози-

цію у турнірній таблиці, а “Таврія” й досі остання. 

Кузьмін Андрій, 9—Б 



З Днем народження! 
А також хочемо привітати вересневих і жовтневих іменинників на-
шої школи.  

Отож почнемо з вчителів: 

Чернацька Галина Володимирівна (15 жовтня). 

На черзі учні: 

Пристайко Павло 9-А клас (1 вересня) 

Агєєва Надія 11 клас (1 вересня) 

Синявська Наталя 9-Б клас (3 вересня) 

Ярмолюк Діана 9-А клас (15 вересня) 

Савчук Ярина 10 клас (18 вересня) 

Савчак Руслан 11 клас (18 вересня) 

Нагурський Маркіян 6-А клас (20 вересня) 

Каліщук Іван 9-Б клас (1 жовтня) 

Кухаренко Михайло 8-А клас (3 жовтня) 

Жуцький Олег 9-А клас (4 жовтня) 

Полуліх Назар 9-Б клас (6 жовтня) 

Новачинський Леонід 9-Б клас (7 жовтня) 

Чакалов Олександр 9-А клас (17 жовтня) 

Ценюх Назар 8-А клас (26 жовтня) 

Довга Єлизавета 11 клас (28 жовтня) 

Сударєва Ірина 9-Б клас (28 жовтня) 

Стельмах Софія 11 клас (31 жовтня) 

Лешик Володимир 7-б клас (31 жовтня) 

Тушніцька Анастасія 9-А клас (31 жовтня)  

ВІТАЄМО! 
Випуск 1            Стр.7 Стр. 5 



Видавництво СЗШ №68 

Над номером працювали:  

Лешик Катя, Сударєва 

Ірина, Стрийський Андрій, 

Кузьмін Андрій   

 

Адреса видавництва: 

м. Львів, вул.. Дозвільна 3, 

СЗШ №68 

Концерти 

1.Благодійний гала-концерт пам’яті Квітки Цісик 

Глядачі зможуть почути та насолодитися ліричними піснями і ро-
мансами, які так любила співати Квітка Цісик. 

5 листопада 2013, 17-00; 20-00, Оперний театр 

2.Великий концерт Бумбокс у Львові 

Презентація нового альбому гурту Бумбокс "Термінал Б" та кращі 
хіти у рамках всеукраїнського гастрольного туру. Вихідні, 3 листо-
пада 2013, початок о 19:00, ПC "Україна" 

Кіно: 

1.Гравітація 

Країна: США, Великобританія. Рік: 2013. Жанр: фантастика, три-
лер. 10-16 жовтня 2013, 10:15, 12:05, 13:55, 15:45, 17:35, 
19:25, 21:30, Планета кіно 

2.Сталінград 

Країна: Росія. Рік: 2013. Жанр: військовий, драма, бойовик. 

10-16 жовтня 2013, 11:00, 13:30, 16:00, 19:15, 21:45, Планета 
кіно. Також у  ІМАХ 3D. 

                                            http://afishalviv.net/  

Афіша: 

ОГОЛОШЕННЯ! 

Усі бажаючі, які хочуть долучити-

ся до створення нашої газети 

«Велика перерва» звертайтесь до 

редакції газети у кабінет № 9 або 

кабінет педагога-організатора. 

Також для  сторінки «Наша 

творчість»  нам необхідні Ваші 

твори прозовані або віршовані. Не 

будьте байдужі , творімо нашу га-

зету для нас, учнів, разом. 
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