
Капеелбешка 

З Днем працівника освіти! 

     

 Не встиг відлунати перший дзвінок, не встигли учні 

розсістися в аудиторіях по місцях, як на порозі чергове 

осіннє свято. У найпрекраснішу пору, коли шелестить падолистом осінь, у 

лузі снує мереживо бабиного літа, коли навчальні заклади майорять осін-

німи квітами і розквітають посмішками вихованців та педагогів , прихо-

дить свято - День працівника освіти!  Цей день спонукає всіх вклонитись і 

віддати належне людям, які присвятили себе нелегкій вчительській долі – 

педагогам. День вчителя - це свято тих, хто за-

воював у нашому суспільстві заслужену пошану 

і вдячність, відкрив кожному з нас дорогу у ве-

лике життя.  Професія вчителя поєднує в собі 

мудрість і молодість душі, креативність і вели-

чезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю 

неймовірно складно оцінити, їй просто немає 

ціни! Спасибі Вам за щоденну турботу про моло-

де покоління, за терпіння і вірність обраному шляху.  

В цьому випуску: 
 

День працівника освіти 

Виховна година  

"Майбутній Захисник 

України"    

Виховна година 

"Єдина справжня розкіш - 

це культура спілкування"  

Спорт - це не просто за-

няття, це стиль життя! 
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Виховна година  
"Майбутній Захисник України"  до Дня  

Українського козацтва  

 Щорічно 14 жовтня – це велике свято для нашої країни. 

День українського козацтва відзначається вже далеко не перший 

десяток років. Недооцінити роль козацтва у становленні незале-

жної України не можна. Саме вони стали тими, хто перші почали 

боротися за незалежність України і волю нашого народу. Тому не 

дивно, що зараз, в 21 столітті ми відзначаємо День українського 

козацтва. Торжество починає свою історію ще з кінця 15 століт-

тя. Тоді, увесь світ вперше заговорив про козаків, які в 1492 році 

звільнили полонених українців, атакувавши турецьку військово-

морську галеру. Саме цей рік започаткував всі подальші подвиги 

козаків. Варто розповісти про те, що головною відмінністю коза-

ків від інших громад була повна демократія. Всі козаки були ви-

ключно вільними людьми, і серед них не було ні рабів, ні панів.  



  
 

  

Виховна година 
"Єдина справжня розкіш - це культура спілкування"  

 Про культуру спілкування можна судити на основі вміння воло-

діти власними емоціями, стримувати їх. У спілкуванні людина завдя-

ки емоціям регулює свою поведінку і співвідносить її з поведінкою 

інших людей. Здатність співвідносити свою поведінку з конкретними 

умовами, наявність почуття міри у взаєминах, тактовність - запорука 

нормальних взаємин. Культура спілкування людей у різних ситуаціях 

ґрунтується на дотриманні певних правил, що їх виробляло людство 

протягом тисячоліть. Ці правила визначають форми спілкування, ре-

гламентовані суспільством, і мають назву етикет. Він містить як тех-

нічні аспекти спілкування, тобто правила, що стосуються лише зовні-

шнього боку поведінки, так і принципи, невиконання яких тягне за 

собою осуд і навіть покарання. Багато правил етикету стали невід'-

ємними елементами культури спілкування. Культура спілкування пе-

редбачає наявність таких рис характеру, як терпимість, доброзичли-

вість, повага до людей, тактовність і чемність. Ці риси характеру ви-

ховуються в людині з дитинства. Моральні якості людини, рівень її 

культури оцінюються вчинками стосовно інших людей.  



 21 жовтня 2017 р. за підтрим-

ки Міністерства освіти і науки 

України та Комітету з фізично-

го виховання та спорту, на 

базі нашого ліцею відбулися 

змагання з легкої атлетики. 

Учні нашого ліцею не тільки 

приймали активну участь у 

змаганні, але й посіли призові 

місця. Вітаємо переможців! 

Спорт - це не просто заняття, 
 це стиль життя! 
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