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Дорогі працівники освіти! Вітаємо Вас зі 
святом скромних, але достойних людей, 

святом добра, мудрості та любові. Низький 
уклін Вам за вашу натхненну і самовіддану 
працю. За вашу непохитну віру у кожного 
учня, у кожного з нас. За ваше розуміння, 

підтримку і за частку душі, подаровану дітям. 
За наше минуле, теперішнє і майбутнє. 

 

PS: вихованці НВК «Гармонія» 

Нам, учитель дорогой, 
Ваш характер нравится!  
Кроме Вас никто другой 
С нами не справляется! 
Вы – добры и справедливы! 
Вы во всем пример для нас! 
Самых лучших чувств порывы 
Выражает Вам наш класс! 
Ваша жизнь – уроки, дети, 
Ваша жизнь заботы терпеливые! 
Мы любим Вас, как никто на свете! 
И повторяем не для слов красивых» 
«Мы любим Вас» 

                        (9-А класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я бажаю всім вчителям терпіння, здоров`я, 

щоб вони ще довго працювали у цій чудовій 

школі, щоб їх слухались всі учні і щоб все у 

них було добре. 

З найкращими побажаннями від учениці 9-А 

класу  

Халус А. 

 

Желаю нашим учителям не тратить нервы на 

плохих детей! 

(аноним) 

 

Желаю здоровья, счастья, добра, адекватных 

учеников, большую зарплату и здоровую 

пенсию. Добра, счастья, удачи! 

Светака Д., 9-А кл. 

 

Желаю, чтобы ученики были 

послушными на уроках, чтобы они 

все были подготовлены к урокам и с 

домашним заданием! 

Бойко В., 8-А 

Дорогой учитель, говорю от всего 

класса. Мы благодарим Вас за 

чудесные уроки (веселые, тяжелые и 

т.д.). Я хочу Вас поздравить  с этим 

днем «Днем учителя». Желаю Вам 

поменьше тратить свои нервы на 

таких, как мы! 

Гудзь А.8-А 
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А ви вмієте дружити? Дайте відповіді на запитання, підсумуйте кількість балів 

і дізнаєтесь об'єктивну думку, звичайно ж, за умови, якщо будете щирими. 
1. Як часто вам хочеться, аби люди були до вас приязними?  

     Дуже часто — 5; часто — 4; інколи — 3; рідко — 2; дуже рідко — 1.  

2. Чи ви намагаєтесь досягти дружби?  

     Дуже часто — 5; часто — 4; інколи — 3; рідко — 2; дуже рідко — 1.  

3. Чи ви намагаєтесь зрозуміти почуття інших людей?  

     Дуже часто — 5; часто — 4; інколи — 3; рідко — 2; дуже рідко — 1.  

4. З якою кількістю людей ви тримаєтесь відчужено?  

     З дуже багатьма — 1; із багатьма — 2; із деякими — 3; із небагатьма — 4; із дуже небагатьма — 5.  

5. Чи часто ви зустрічаєте людей, які б хотіли вас бачити своїм другом?  

     Дуже часто — 5; часто — 4; інколи — 3; рідко — 2; дуже рідко — 1.  

6. Чи подобається вам, коли люди демонструють свою симпатію?  

Дуже подобається — 5; подобається — 4; інколи — 3; не подобається — 2; зовсім не подобається — 1.  

7. Чи багато знайдеться людей, яких би ви хотіли мати за друзів?  

     Дуже багато — 5; багато — 4; деякі — 3; мало — 2; дуже мало — 1.  

8. Чи багато людей вас розуміють?  

     Дуже багато — 5; багато — 4; деякі — 3; мало — 2; дуже мало — 1.  

9. Зі скількома людьми ви намагаєтесь стати друзями?  

     З дуже багатьма — 1; із багатьма — 2; із деякими — 3; із небагатьма — 4; із дуже небагатьма — 5.  

10. Чи багато людей ображаються на вас?  

     Дуже багато — 5; багато — 4; деякі — 3; мало — 2; дуже мало — 1. (Відповіді в кінці газети) 

 

Веселий: I - Дзюба В.М. 

                II – Куровська О.О. 

                III – Ділєєв О.І. 

 

Стильний: I –Терешенкова А.М. 

                   II – Куровська О.О. 

                   III – Семенюк К.М. 

Талановитий: I - Ділєєв О.І. 

                        II – Семенюк Н.В. 

                        III – Бандурка Л.М. 

 

Спортивний: I - Гордєєва І.Я. 

                        II – Ділєєв О.І. 

                         

 

Креативний: I – Семенюк К.М. 

                        II – Куровська О.О. 

                        III – Гребеннікова А.В. 

 

Розумний: I – Песічник Л.П. 

                   II – Семенюк Н.В. 

                   III – Гребеннікова А.В. 

 

Красивий: I –Терешенкова А.М. 

                   II – Куровська О.О. 

                   III – Семенюк К.М. 

Добрий : I – Стешко О.В. 

                 II – Ділєєв О.І. 

                 III – Фандєєва Н.М. 

 

Суворий: I – Бандурко Л.М. 

                  II – Семенюк Н.В. 

                  III – Магрова Г.П. 
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 Початок нового навчального року! 

 

 

 

 

 

 

 

 10 вересня в урочистій 

обстановці відбулось 

відкриття шкільної 

Спартакіади «Територія 

здоров`я».  

 

 

 

10.09 в НВК «Гармонія» відбувся Урок 

пам`яті, присвячений 100-річчю з Дня 

народження Загребельного Дмитра 

Васильовича, першого директора 

Дніпродзержинського інтернату №2. 

15 вересня 2014 року вихованці 

НВК «Гармонія» стали учасниками 

Восьмого регіонального 

благодійного фестивалю «Мама + 

Я» у місті Дніпропетровську, на 

території ТРЦ «Караван». 

16 вересня 2014 року в 

НВК «Гармонія» 

відбулось відкриття II 

сезону довгострокової 

соціально-економічної 

програми «Країна 

Радості». Свято 

проходило в три етапи: 

урочиста, розважальна 

та фінальна частини. 

 

19.09.14 р. члени туристсько-

краєзнавчого гуртка "Еверест" взяли 

участь у міському зльоті туристів-

краєзнавців на Галявині зльотів. 

22 вересня 2014 року 

до Міжнародного 

дня миру в рамках 

Всесвітньої 

освітньої акції 

«Голуб миру в 

Україні» у НВК 

«Гармонія» було 

проведено флеш-моб 

за гаслом «Право 

народів на мир» 

25.09 спортивно-

туристична 

команда закладу 

взяла участь у 

обласних змагань зі 

спортивного 

туризму на приз 

„Кубок Колобка” 
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Листи для учасників бойових дій в зоні АТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер 

підрахуйте бали тесту! 

 

40 і більше балів. Ви готові розкрити обійми 

назустріч близьким і не  

дуже близьким людям, щиро перейнявшись їхніми 

проблемами. І вони відповідають вам взаємністю. 

Ваше життя багате на розкіш людського спілкування.  

 

21 — 39 балів. У вас удосталь близьких друзів, аби 

не почуватися самотнім. Та в більшості контактів ви 

твердо дотримуєтеся дистанції. 
20 і менше балів. Ви дуже замкнуті. Можливо, це 

інколи й необхідно, але частіше ви позбавляєте себе та своїх близьких душевного тепла. Що вас примушує 

так поводитися? Давня образа? Може, звичайні душевні лінощі? 
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