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Твір  « Вчитель в моєму житті» 

Автор – Стогнієва Єва, учениця 3 

класу 

Вчитель…  Коли вимовляєш це слово, зав-

жди охоплює хвилювання. Учитель не тіль-

ки дає знання, ще  вчить нас як треба жити, 

вкладає багато сил в нас і підтримує. В на-

шому кабінеті завжди чекає оформлена до 

уроку дошка вчителем. На уроці ми допома-

гаємо один одному, працюємо в парах. 

Цьому навчила нас вчителька. Наша вчите-

лька, Галина Миколаївна, ставиться з пова-

гою до нас, ніколи нас не ображає. А ми на-

магаємося не засмучувати вчителя. 

Я щиро бажаю здоров’я та щастя нашій 

вчительці! 

Твір  « Вчитель в моєму житті» 

Автор – Краснопера Владислав, 

учень 3 класу 

              Усі  шкільні дні схожі один на одно-

го. Але був один день, який запам’ятався на 

все життя, коли я пішов перший раз у пер-

ший клас. Нас зустріла вчителька.   Її  пог-

ляд був добрий і ласкавий , а очі світилися 
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   Школа — це майстерня, де фор-
мується думка підростаючого по-
коління, треба міцно тримати її в 
руках, якщо не хочеш випустити з 
рук майбутнє.  
                   А. Барбюс      

посмішкою. Вона для нас стала другою 

мамою. Вже третій рік Галина Миколаївна 

вчить нас бути добрими , кмітливими і 

справедливими. Ми її  любимо і поважає-

мо. Вона – найкраща вчителька! 

Твір  « Вчитель в моєму житті» 

Автор – Малофейкіна Олександра, 

учениця 3 класу 

Коли ми приходимо з садочка до школи, в 

нашому житті з’являється вчитель.  

Вчитель не тільки допомагає вчитися но-

вому та розуміти рідну мову, розв’язувати 

складні задачки та вчитися читати. Вчи-

тель – це наш помічник та найкращій друг, 

тому що допомагає нам розуміти одне  од-

ного. Вчитель у моєму житті – це дуже ба-

гато, тому що вчитель – це частина моєї 

родини. Моя мама і бабуся вчителі мате-

матики. Бабуся раніше, а мама і зараз 

працює у нашій школі. Татова рідна сест-

ра Галина Миколаївна взагалі моя перша 

вчителька, чим я дуже пишаюся. А ще моя 

двоюрідна сестра Наталка вчиться в уні-

верситеті , щоб теж стати вчителем. Та 

може і я колись продовжу цю традицію... 



В понедельник на общешколь-
ной еженедельной линейке был 
оглашен рабочий план предстоя-
щей недели. Вся школьная семья 
в честь Дня учителя третьего ок-
тября примет участие в само-
управлении. Это будет настоящий 
праздник и для учеников, и для 
учителей. Ученики обрадовались, 
узнав, что у них будет всего четы-
ре урока и такой долгожданный 
КВН – умников и умниц, то есть 
учителей с учениками. Также мно-
гим ученикам было интересно по-
пробовать свои силы в роли ди-
ректора, завхоза, учителя-
предметника, завуча или даже ра-
ботника техперсонала. Учителя 
же, тем более не остались равно-
душными к этому дню. Эта пятни-
ца будет их законным выходным, 
но лишь наполовину. Учителя все-

гда на страже порядка. В школе 
должен сохраняться покой и тиши-
на. 

Вот так и прошел день у наших 
любимых педагогов, как и был за 
планирован. В двенадцать часов 
замечательный праздник осени под-
черкнулся КВНом. Соревнования 
КВН проходили между учащимися 
из «Поколения Пи» и учителями из 
команды «Головная Боль». Резуль-
тат показал, что у команд были рав-
ные шансы на получения звания – 
«Лучшая команда». В итоге победи-
ла ДРУЖБА. Таким образом КВН не 
оставил никого равнодушным к это-
му дню и поставил точку на нашем 
празднике.  

Все участники мероприятия разо-
шлись на выходные в прекрасном 
расположении духа! 

А ну-ка, КВНщики! 
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Здоровье всего долж-

но быть для человека 

на первом месте. 

Ведь это фундамент 

всей его жизни. Здо-

ровье – это красота, 

энергия, настроение, 

в конце концов, это 

залог нашего жизнен-

ного успеха. Именно 

потому его нужно бе-

речь и поддерживать 

всеми возможными 

способами. 

К сожалению, в наше 

время очень много не 

приятных случаев 

связанных с неинфек-

ционными заболева-

ниями. Неинфекцион-

ными заболеваниями 

являются: рак, ожире-

ние, инсульт, отравле-

ние, различные трав-

мы. Условно неинфек-

ционные заболевания 

можно поделить на 

три группы: 

поведенческие и со-

циальные 

(нездоровое питание, 

курение, алкоголь); 

биологические 

(гипертония, дислипи-

демии, гиперглике-

мия, тромбогенные 

факторы); 

окружающая среда 

(загрязнение воздуха, 

воды, почвы). 

Что бы укрепить своё 

здоровье и избежать 

травм и несчастных 

случаев нужно запом-

нить простые правила: 

помните, что вы сами 

несёте ответствен-

ность за своё здоро-

вье; 

если вы заболели, не 

поддавайтесь самоле-

чению, лучше обра-

титься к врачу; 

всегда выполняйте ре-

комендации врача; 

будьте готовы к неожи-

данностям, трезво оце-

нивайте состояние сво-

его здоровья; 

занимайтесь спортом; 

читайте больше меди-

цинской литературы. 

Ученики 8 класса ока-

зались очень активны-

ми ребятами и выпу-

стили санбюллетень на 

тему 

«Неинфекционные за-

болевания и их профи-

лактика». Они тщатель-

но подбирали матери-

ал и старательно 

оформляли газету. Неко-

торые учащиеся нашего 

класса хотят в будущем 

стать медицинскими ра-

ботниками, поэтому дан-

ная информация их 

очень заинтересовала. 

Они с большой серьёз-

ностью и ответственно-

стью отнеслись к этому 

заданию и выполнили 

его на «Ура»! 

Взрослые и дети! Цените 

своё здоровье, ведь это 

единственное, что чело-

век не может купить за 

деньги. Здоровье – залог 

счастья, так что ключ от 

счастья в ваших руках. 

Кривошея Карина, уче-

ница 8 класса 

Профилактика неинфекционных заболеваний 
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нення на мої питання . 
Коли я поруч з нею , я 
не відчуваю ніякої на-
пруги . Мені добре , і 
це – головне . Для ме-
не це дуже важливо ві-
дчувати довіру і добрі 
взаємні почуття . Таке 
буває дуже рідко у спі-
лкуванні зі старшими 
для тебе людьми . Я 
дуже рада , що у моє-
му шкільному житті 
з'явилась така важлива 
і потрібна мені люди-
на . Що до того , Ната-
лія Володимирівна мо-
же побачити потенціал 
кожного з учнів . Її ду-
ховні якості я побачила 
на протязі навчального 
року . І тоді мене це за-
чепило . Думаю , вона 
змогла змінити щось у 
моєму характері . 
 
 
 

 Вчитель у  моєму житті  
 
Вчитель – це найблагоро-
дніша професія. Адже 
вчителі дають нам безліч 
цінних знань , які потрібні 
подалі у житті .  
Особливу роль у моєму 
житті зіграла вчителька 
Наталія Володимирівна . 
Це по-перше , людина , 
яка зовсім все розуміє і 
бачить мене наскрізь . Я 
відчуваю до неї тепло . І 
це для мене багато що 
означає . Інколи буває по-
гано на душі , та вона зав-
жди дає зрозумілі пояс-
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