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Передмова 

ливим без праці на  

благо своєї країни, 

без боротьби за кра-

ще  життя  українсь-

кого народу та Укра-

їни. 

 Крім  почуттів  і  

переконань,  важли-

вим  аспектом  є  патріотична діяль-

ність, яка включає: усвідомлення 

глибокого зв’язку з народом, участь 

у його справах, турбота про його 

благо; збереження традицій,  звича-

їв,  обрядів  рідної  країни; дотри-

мання  вироблених  народом мораль-

них  норм  і  правил,  законів  держа-

ви;  знання  символів  своєї Батьків-

щини; знання  історії  свого  роду,  

народу,  прихильність  до  рідних  

місць; сумлінне виконання своїх 

обов’язків у навчанні; розуміти соці-

альні проблеми Батьківщини та 

українського народу, любити рідних 

та близьких людей.  

Без цього людина не має об-

личчя, вона втрачає себе.  

Здобувши  не-

залежність,  моло-

да  українська  

держава  пережи-

ває  тяжкі  часи  – 

політична  і  еко-

номічна  кризи,  

інші  проблеми,  

які  неодмінно з’являються  у  пере-

ломні  для  суспільства  часи,  коли  

визначаються  орієнтири,  відбува-

ється переоцінка  цінностей.  

Відродження  України  немож-

ливе  без  пробудження  національ-

ної  свідомості українського народу, 

насамперед молоді. Тому особливе 

занепокоєння викликає відсутність у  

більшості  юнацтва  усвідомлення  

себе,  як  частини  народу. 

Патріотичне  виховання – це  

формування  патріотичних  почуттів,  

готовності  до трудового та героїч-

ного подвигу в ім’я процвітання 

української держави. 

Справжній патріот не може жи-

ти повноцінним життям, бути щас-

Хто такі патріоти 

С Т Р .  2  

Богдан Хмельницький 

Визначний українсь-

кий політичний і дер-

жавний діяч, полково-

дець, гетьман України. 

Засновник Української 

Козацької держави.   

Великі українці 

Леся Українка 

Українска письменниця, 

перекладач, культурний 

діяч, працювала в ділян-

ці фольклористики і бра-

ла активну участь в 

українському національ-

ному русі 

Олег Антонов   

Гордістю України є су-

часні літаки «Антей», 

«Руслан», «Мрія», їх 

розробило конструктор-

ське бюро Олега Анто-

нова. Це від його імені 

українські літаки нази-

ваються «Анами».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Народні ремесла українців  
З давніх-давен 

у нас на Україні 

з покоління в 

покоління на-

родні майстри 

передають своє 

ремесло, яке і 

донині ще існує 

і радує людей 

своєю чарівною 

принадою. Не-

дарма мистецт-

во нашого народу визначе-

не одним із найбагатших у 

світі. Вишивальниці і ткалі, 

гончарі та різьбярі, килима-

рі та бондарі, що жили і 

працювали в селах і містах, 

виробляли різноманітні 

речі побуту. Під час заходу 

діти дізнались про історію 

створення чудових речей , 

виготовлених руками народ-

них умільців . Ці речі, тради-

ційно оселившись у сільсь-

ких хатах та міських кварти-

рах, творять у них святко-

вість, затишок і красу, прино-

сять насолоду дорослим і ді-

тям. 

ремогу одержали хлопці 

з 10 класу. Вітаємо пе-

реможців. 

3 грудня пройшов 

конкурс серед 9-11 кла-

сів «Нумо,хлопці!», 

присвячений Дню 

збройних сил України.  

Хлопці змагалися у 

таких конкурсах, як 

«Естафета з м`ячем», 

«Комплексна естафета», 

під час якої учасники 

виконували «жіночі» 

справи у протигазі: при-

шивали ґудзик, чистили 

цибулю, заплітали косу. 

Також були конкурси 

«Підтягування», 

«Хореографічний кон-

курс» та «Ерудит». Пе-

«Нумо, хлопці» 

              Н@ші події 
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Козацьке життя 

До дня захисника України  

 Найважливішим на-

прямком у формуванні 

особистості молодшо-

го школяра  є патріоти-

чне виховання, а та-

кож вивчення та попу-

ляризація історії украї-

нського козацтва, збе-

реження і пропаганда 

історико-культурної 

спадщини українсько-

го народу. 13 жовтня 20-

2015 року в нашій шко-

лі  був проведений вихо-

вний захід " Свято коза-

цького роду" для учнів 3 

класів. Організато-

ром  козацьких розваг 

стала вчитель початко-

вих класів  Карпенко О. 

В.  

В ході конкурсної про-

грами командам третьо-

класників була  надана 

можливість ознайомити-

ся з народними звичая-

ми, традиціями, іграми 

козаків. Конкурсан-

ти  спробували свою си-

лу, спритність, кмітли-

вість, увагу і знання, 

уявили себе справжні-

ми козаками. Перемо-

жцем козацьких розваг 

стали учні 3-В класу. 

Всі учасники конкурсу 

отримали цінні призи 

та грамоти. 

турків і татар, а також від 

польських та московських 

колонізаторів, а також від 

розпродажу між українсь-

кими магнатами. Козаки 

були сміливи-

ми,дисциплінованими, ви-

тривалими, гордими і ві-

льними людьми. 

22 жовтня в школі 

відбулося свято 4-Б класу 

«Козацьке життя». 2 куре-

ні змагалися між собою у 

конкурсах з посадки 

картоплі, приготуван-

ня борщу, рухах го-

пака та інших. У пе-

рервах між конкурса-

ми дівчата розважали 

гостей віршами та 

веселими піснями. 

Закінчився захід зага-

льною козацькою піс-

нею та нагороджен-

ням всіх учасників 

свята.  

У літописі україн-

ських земель є славний 

період козаччини, який 

тривав майже 300 ро-

ків. (з 1550 по1828р). 

Козацтво стало органі-

зованою військовою 

силою, яка боронила 

наші землі від нападів 
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Тиждень права 

До поняття «права лю-

дини» людство прийшло не 

відразу. Вперше про права 

особистості заговорили 

французькі просвітителі 

Вольтер і Жан Жак Руссо. 

Пройшло ще майже два 

сторіччя, перш ніж людст-

во дозріло до прийняття 

загального кодексу прав 

людини. 10 грудня 1948 

року Організація Об'єдна-

них Націй прийняла Зага-

льну декларацію прав лю-

дини, що проголошує пра-

ва людини і громадянина. 

У Декларації заявлено та-

кож, що всі люди мають 

рівні права, які не залежать 

від їх особистих відміннос-

тей і від різниці в політич-

них системах їх країн. В 

основу документа були по-

кладені всі напрацювання 

людської думки, які були 

на той момент з даного пи-

тання. Це був перший дос-

від колективної розробки 

універсального документа з 

прав людини. 

Важливо, щоб кожна люди-

на знала свої права, щоб ці 

права стали цінністю, ви-

знаною і державою, і суспі-

льством. 

От і в нашій школі З 7 по 

11 грудня в школі проходив 

Всеукраїнський тиждень 

права. Завідуюча 

бібліотекою підготувала 

тематичну виставку 

«Сторінками історії права». 

Протягом тижня учні і ба-

тьки знайомилися з вистав-

кою дитячих малюнків. Для 

учнів 1-5 класів був органі-

зований перегляд мультфі-

льмів «Права дітей в каз-

ках». Для учнів 6-8 класів 

була організована зустріч 

з дільничнім інспектором 

зміївського відділу полі-

ції Буряченко О.А. Він 

виступив з бесідою 

«Кримінальна відповіда-

льність неповнолітніх за 

скоєння злочинів». Учні 9

-11 класі прослухали лек-

цію за темою «Правова 

відповідальність неповно-

літніх» від начальника 

Первомайського управ-

ління юстиції Пушкаря 

А.В. 

на політика.  

Голод охопив територію 

з населення 60 мільйонів 

осіб. Найбільших втрат 

зазнала дніпропетровська 

область. З усієї кількості 

зареєстрованих смертей в 

Україні 70 % припадала 

саме на неї. Далі  йшла 

Вінницька область, яка ма-

ла 17 районів масової сме-

ртності та голодування, а 

за нею Донецька – 11 райо-

нів, Одеська – 14 районів, 

Харківська – 9 районів.  

15 травня 2003 р. Верхо-

вна Рада України в офіцій-

ному зверненні до народу 

України визнала голодомор 

1932-33 рр. актом геноциду. 

В нашій школі проходив 

тиждень пам`яті жертв Голодо-

мору. Учням середньої школи 

було продемонстровано доку-

ментальний фільм «Голодомор 

XX сторіччя».  

Учитель. У 1933 році 

був в Україні великий 

голод. Не було тоді ні 

війни, ні потопу. А була 

зла воля одних людей 

проти інших. І ніхто не 

знав скільки невинного 

люду лягло у могили – 

старих, молодих і дітей, і 

ще ненароджених у ло-

нах матерів.   Не вірить-

ся, що на всеплодющих 

просторах шанованої сві-

том житниці раптово 

зник хліб і люди залиши-

лися без зернини. Голов-

ною  причиною Голодо-

мору 1932-1933 років 

була спрямована злочин-

День пам’яті жертв голодомору  
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 Акція «Напиши листа» 
Нещодавно в нашій школі пройшла акція «Напиши листа бійцям АТО». Звісно, 

деякі учні відразу звернули на це увагу та взяли активну участь у написанні листів, 

в яких висловили слова підтримки, подяки, любові і просто небайдужості до них. 
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Ми не бачили війни, ми зна-

ємо про неї лише з книг та фі-

льмів. А побачити на власні очі 

жахи воєнних подій - це зовсім 

інше. Довелося побачити вій-

ну, пережити це страхіття і Ар-

тему. Він перебував в районі 

виконання завдань антитерори-

стичної операції з 29 серпня по 

19 жовтня 2014 року та з 2 гру-

дня по 20 січня 2015 року стар-

шим солдатом. Було дуже тяж-

ко: і морально, і фізично.  

Зараз Артему 24 роки, він 

знаходиться на службі в тій же 

самій військовій частині. 

Незважаючи на всі ці випро-

бування, які дістались на долю 

цього юнака, він залишився 

веселим, доброзич-

ливим хлопцем та 

турботливим сином. 

Приходять до нас 

у школу випускники 

і розповідають як 

вони вчились і як 

працювали, але тіль-

ки про війну мов-

чать і не признають 

себе героями. 

 

 

Вони - справжні герої. 

В наше життя увірвалися  

тривожні  слова -  АТО, комба-

ти, бойові дії, переселенці  і 

величаве слово Патріот. 

Нам є з кого брати приклад. 

Патріотів виховує і наша 

Первомайська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5. Багато наших випускників 

беруть участь в АТО. 

На варті служіння Батьків-

щині стоїть і випускник 2008р. 

Артем Ігоревич Ковалик,  

син нашої вчительки Олени 

Броніславівни. 

Як і багато інших випускни-

ків Артем мріяв про подальше 

навчання, мріяв отримати про-

фесію. Він поступив до Харків-

ського політехнічного універ-

ситету на спеціальність 

«здобуток нафти і газу». У 201-

0 році за власним бажанням 

перевівся на заочне відділення 

факультету, бо у нього загинув 

тато. 

У квітні 2011 року заключив 

контракт на проходження вій-

ськової служби у Збройних Си-

лах України на три роки. Був 

розподілений у військову час-

тину , яка знаходиться у селищі 

Десна Козелецького району 

Чернігівської області. Зараз 

Артем виконує обов’язки ін-

структора з водіння і має зван-

ня старшого сержанта. 

Герої  нашого часу 
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 Пам'ятка для батьків 
Родина — це природний 

осередок найглибших людсь-

ких почуттів, де дити-на за-

своює основи моралі серцем і 

душею, коли розвиваються 

почуття доброти, чуйності, 

любові до рідного краю. У ро-

динному середовищі по особ-

ливому сприймаються звичаї 

та традиції, рідна природа, 

спогади стар-ших. 

Плекаючи у дітей почуття 

любові до Батьківщини, вихо-

вуючи майбутніх гро-мадян 

держави, дорослі мають їм 

прищепити глибоку повагу і 

турботливе ставлення до своєї 

малої батьків-щини — рідного 

села. Важливо, щоб діти усві-

домили, що вони не просто 

спожива-

чі   багатств рідної  землі,   а  ї

ї творці, захисники. І якщо ви 

насправді хочете виховати у 

вашої дитини любов до рідно-

го села, батьківської хати, як-

що ви хочете закласти готов-

ність збе-рігати і примножува-

ти багатства рідного краю, як-

що ви хочете, щоб запах квіту

-чих каштанів і бузку в дорос-

лому житті повертав ваших 

дітей до рідних порогів не за-

будьте: 

*  Познайомити дітей із на-

звою вули-ці, на якій ви знахо-

дитеся. Чому вона так назива-

ється? 

*  Відвідати разом всією 

родиною краєзнав-

чий    музей.    Після    відвіди

н обговоріть з дітьми те, що 

ви там поба-чили. 

*  Побувати в прабабусь та 

прадідусів і розпитати, що вони 

знають про історію рідного міста. 

Які цікаві легенди, при-казки, за-

бавлянки вони знають? Запишіть, 

а потім завчіть їх з дітьми. 

*  Здійснити цільову прогулян-

ку разом з дітьми по визначних 

місцях рідного краю, а потім за-

пропонуйте намалю-вати свої 

враження від прогулянки. 

*  В День Перемоги всією ро-

диною відвідати пам’ятники. 

Вшануйте вете-ранів Великої Ві-

тчизняної війни, покла-діть квіти 

до пам'ятника. 

*  Завжди звертайте увагу на 

чистоту і порядок у рідному селі.  

Поговоріть з дітьми, як зробити 

так, щоб місто завжди було охай-

ним і привабливим. 

  

*  Разом з дітьми посадіть біля 

свого будинку квітники, дерева. 

Доглядайте за ними разом з діть-

ми. 

*  Знайомте дітей зі звичаями 

та тра-диціями рідного краю. 

*  А якщо ви хочете посіяти в 

душі дитини золоті зернятка ду-

ховності, любові до рідного 

краю, слова, співай-те, читайте, 

спілкуйтеся із нею мовою кра-

щих творів українського фольк-

лору та видатних вітчизняних по-

етів і пись-менників. 

*  Запропонуйте дітям нама-

лювати рідне село  в майбутньо-

му. 

*  Створіть сімейний фотоаль-

бом. Разом з дити-ною придумай-

те вірші про рідне село. Запишіть 

їх під фотографіями. 

Н@ші поради 
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Нехай ваші діти зростають гідними синами і донями рідного 

краю, рідного села. 

Плекаючи у дітей почуття любові до Батьківщини, виховуючи 

майбутнього громадянина, дорослі мають передусім прищепити ді-

тям глибоку повагу і турбо-тливе ставлення до своєї малої батьків-

щини. 
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Гуртуймося, братове-Українці! 

 

Ми є діти українські – 

Хлопці та дівчата, 

Рідний край мій - Україна, 

Красна і багата. 

Рідне небо, красне сонце, 

Місяць, зорі -  срібні 

Рідний народ - українці 

Всі до нас подібні! 

Я сама народилась на Вкраїні 

Ходила дорогами у шелесті трав, 

І мову Шевченка полюбила солов'їну 

Поля золотисті, діброви та гай. 

Браття українці! 

Гуртуймося в ряди, 

Любу Україну  

Врятуємо від біди. 

В єдності в нас сила, 

В дружбі між людьми, 

Ми не переможні, 

Коли разом ми! 

Як добре нам жити і знати, 

І вірити, друзі, весь час, 

Що кращого слова, ніж Україна 

Немає у світі для нас. 

 

Бережна Ангеліна 

учениця 8-Б класу 
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Н@ші таланти 



Музична пауза 

льзи (або скорочено — О. Е.) — українсь-

кий рок-гурт, створений 12 жовтня 1994 року у Льво-

ві. Лідером та вокалістом гурту є Святослав Вакарчук. 

Океан Ельзи багаторазово визнані публікою й кри-

тиками як краща рок-група і краща live-група СНД і 

Східної Європи. Океан Ельзи - це експресивний, само-

відданий концертний драйв, унікальне поєднання 

справжньої слов'янської мелодійності з потужною ро-

ковою енергетикою. 

Платівки групи завжди резонансні й стають гучною 

подією. Сольні концерти Океан Ельзи, головною умо-

вою яких є живий звук, незмінно викликають великий 

інтерес. 

Склад 

Теперішні учасники 

Святослав Вакарчук — вокал (1994 — до сьогодні) 

Денис Глінін — ударні (1994 — до сьогодні) 

Денис Дудко — бас-гітара (2004 — до сьогодні) 

Мілош Єліч — клавішні (2004 — до сьогодні) 

Владімір Опсеніца — гітара (2013 — до сьогодні) 

Океан Ельзи є дуже популярним, сучасним та актуаль-

ним гуртом української культури. Вони пишуть сінгли 

до популярних стрічок, мультсеріалів та збирають ве-

личезну публіку кожен раз, коли мають концерти.  

Топ 10 кращих пісень 
 
Океан Ельзи – Лелеки 

Океан Ельзи – Вільний 

Океан Ельзи – Вище Неба 

Океан Ельзи – Все буде добре 

Океан Ельзи – Мене 

Океан Ельзи – 18 хвилин 

Океан Ельзи – Йду на дно 

Океан Ельзи – Голос твій 

Океан Ельзи – Як останній день 

Океан Ельзи – Друг 
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«Скрябін» — український музичний гурт, що за час своєї творчої ак-

тивності пройшов шлях від дарквейву, синті-попу, постпанку і техно до 

нової романтики та поп-року. Склад гурту також неодноразово змінювався. 

Єдиним постійним учасником колективу з часу його заснування і до своєї 

смерті був Андрій «Кузьма» Кузьменко. Як правило, музику гурту поділя-

ють на «старий» (приблизно до 2003 року) та «новий» (до 2015) періоди. 

Гурт виник 1989 року в містечку Новояворівськ, Львівської області. 

«Скрябін» є першим україномовним гуртом у жанрі альтернативної елект-

роніки. Станом на сьогодні гурт видав сімнадцять студійних альбомів, два 

збірники, дев'ять макси-синглів, один концертний альбом та багато інших 

музичних проектів. 

Скрябін вважають піонерами української електронної музики. За весь 

час творчості, гурт увібрав у себе суміш різноманітних жанрів та стилів. 

Смерть лідера гурту  

Андрія Кузьменка 

 
       2 лютого 2015 року лідер гурту 

загинув у автокатастрофі поблизу 

села Лозуватка, Криворізького ра-

йону, Дніпропетровської області. 4 

лютого відбулась церемонія про-

щання у Преображенській церкві у 

Львові. Поховали Андрія 5 лютого 

на Брюховицькому цвинтарі поб-

лизу Львова. 

20 травня в Києві відбувся концерт

-триб'ют, присвячений пам'яті Ку-

зьми. Послухати концерт і вшану-

вати пам'ять кумира прийшло біль-

ше десяти тисяч чоловік. Палац спорту, в якому відбувся концерт, був пе-

реповненим. Пісні групи разом з музикантами «Скрябіна» виконали відомі 

представники шоу-бізнесу України. На місці загибелі Кузьменка встанов-

лено пам'ятний знак. 
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Практично у кожній області України можна знайти стародавні спо-

руди. Про багато з них ми знаємо давно, в інших навіть встигали побува-

ти, але є й такі, які ховаються від наших очей і саме вони викликають 

найбільший інтерес. Сьогодні ми розповімо про всім нам відомі замки та 

фортеці, які розташовані у нашому районі та нашій Харківській області, 

та, звісно, про маловідомі замки, фортеці і палаци України, які неодмінно 

варто відвідати. 

 Цей замок завоював 

право називатися 

самим таємничим 

замком України. 

Все, що залишилося 

від колись величної і 

старовинної споруди 

– дві круглі зубчасті 

вежі. Сьогодні мож-

на тільки зітхати про 

його колишню роз-

кіш. Сам палац був 

побудований ще у 9 

столітті, пізніше повністю перебудовувався і тепер є нагадуванням про 

нині неіснуюче поселення. Ще більшої таємничості цьому місцю додає 

те, що воно відірване від цивілізації. До нього веде лише одна ґрунтова 

дорога, яка у негоду перетворюється на непрохідну. 

  Олексіївська фортеця - одна з 

фортифікацій Української обо-

ронної лінії, створеної в XVIII 

віці для захисту від турецьких 

нападів. Щороку, влітку, в ній 

проводиться етнофестиваль 

«Олексіївська фортеця», на яко-

му гості мають змогу ознайоми-

тися з експозиціями сільських 

рад району майстрів народної 

творчості, подивитися і стати учасниками театралізованих вистав, ближче 

познайомитися з народними традиціями і повір'ями. 

Олексіївська фортеця (Харківська обл.) 
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Загадкова Україна 

Червоногородський замок (на  Тернопільщині) 
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— 

грандіозні земля-

ні укріплення 

(насипи висотою 

6–8 м і шириною 

14–16 м), залиш-

ки яких розташо-

вані майже по 

всій лісостеповій 

та степовій тери-

торії України. За-

гальна довжина 

близько 2 000 км 

(для порівняння 

— Великий китайський мур — 6 259 км). 

Археологічними дослідженнями було встановлено, що Змієві вали були 

споруджені набагато раніше часів Київської Русі — племенами землеробів, 

Змієві вали 

Недалеко від 

Харкова у селі 

Шарівка Богоду-

хівського району 

знаходиться чарі-

вне місце – старо-

давня садиба по-

міщика Ольхов-

ського. У народі 

цю територію так 

і називають 

«Шарівка». Сади-

ба це чи замок – 

історики й досі ведуть дискусії, а 

туристи все одно прагнуть побу-

вати у цій готичній будівлі біля 

мальовничих сільських ставків та 

послухати легенд і байок про це 

місце.  

«Шарівка» 
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