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Третя чверть—найдовша в навчальному році. Але одночасно й найнасиченіша та найцікавіша.
Ми згадували про День соборності України, День святого Валентина, Міжнародний жіночий день.
Під час призупинення навчально-виховного процесу опановували навички самостійного навчання.
До річниці з дня народження Т.Г.Шевченка приймали участь у ІІ районному літературнопоетичному конкурсі та читали патріотичну поезію.
В районному етапі ІХ міського турніру юних істориків серед учнів 9-11-х класів команда нашої
школи зайняла ІІ місце.
А ще ми приєдналися до всеукраїнської акції зі збору пластику для протезування воїнів АТО.
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22 січня — День соборності України (день Злуки)
Щорічно, 22-го січня в Україні відзначають День соборності України.
Саме цього дня, в 1919 році, проголосили Акт возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
День соборності України відзначають згідно до Указу Президента України № 42/99 від 21-го січня 1999 року. Метою проголошення цього свята були об’єднання давньоруських земель
навколо князівського престолу в Києві. Століттями Україна була
в неволі, Лівобережна Україна була під владою Російської імперії, а Правобережна – Австро-Угорської імперії і в кінці-кінців
стала єдиною.
В День соборності України, 21-го січня 1990 року відбулася акція,яка отримала назву ―Живий
ланцюг‖. Під час цієї акції три мільйони людей взялося за руки з’єднавши такі міста,як Львів, Київ та
Донецьк. Це відбулося у день Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної
Республіки.

Брикси - жіночий день по-українськи
Готуючись до Міжнародного жіночого дня ми
знайшли цікаву інформацію.
Виявляється, у наших пращурів був свій жіночий день.
Давні українці дуже поважали жінок і щонайменше два дні щотижня (а не раз на рік!) були
«жіночими».
А в літні місяці наші предки святкували своєрідний «жіночий» тиждень, який завершувався святом
«брикси» – у цей день жінкам було можна
«брикатися», тобто забагати навіть неймовірні захцянки, які їхні ладо мали виконувати.
У цей день всемогутня господиня дому перекладала всю домашню роботу на свого благовірного. Чоловік, за вказівкою дружини, повинен був виконувати все: шити, прати, готувати, доглядати дітей, годувати усю хрюкаючу і мукаючу живність.
Та це лишень вдома! А на вулицю бідним чоловікам краще вже було не показуватись.
Там жінки відігравались за все. Запрягали замість коней кількох чоловіків, на воза всідалась
―дорідна‖ молодиця і, поганяючи батогом, мчала вулицями.
І добре, якщо в руках був батіг. А якщо їй прийде в голову підганяти ―трійку‖ віником або стертою
мітлою-деркачем? Стиду не оберешся!
Звісно ж, наїзницю супроводжувала превесела компанія подруг. Якщо зустрічали порядного сім’янина, який поважав дружину, піклувався про дітей, добре ставився до тещі, – підносили чарку наливки. А якщо ж на очі потрапляв нещасний, що полюбляв хильнути оковитої або ж заглянути до чужої
жінки, – краще б йому на світ Божий не показуватись: з насмішками супроводжуватимуть центральними вулицями. По плечах, спині й тому, що нижче спини, так відмітить батогом або палкою, що до других віників запам’ятає. Тому ті, хто відчував за собою грішок, старались пересидіти негоду вдома.
І хоча сьогодні українки не носять кожух і не прикрашають зачіску маками, але свій характер з
перцем проявляють часто!
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Участь у конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої»
02 березня 2016 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради
Харківської області відбувся ІІ районний літературнопоетичний конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої».
Учні 5-Б та 11-А класів ХЗОШ №95 представили
вірш вчителя Мінакової Валентини Анатоліївни
"Подорож Україною".
Подорож Україною
Багато є країн у світі,
Славетних, гарних, чарівних,
Про них розказуємо дітям,
Щоб знали діти все про всіх.
Земля – планета невелика,
Вона, як куля голуба,
Там є країна сонцелика,
Ростуть там клени і верба,
Дуби, тополі і калина,
Барвінок, мальви, сон-трава,
Волошки там яскраво-сині,
Хоча там є і кропива.
В країні цій річки і гори,
Степи широкі та лани,
Ліси зелені, Чорне море,
Стоги карпатські та млини.
Живуть там люди – українці
В містах і селах чарівних,
І кожен у своїй сторінці
Не буде схожий на других.
Ось ми, наприклад, харків’яни,
На Слобожанщині живем,
Хати були в нас дерев’яні,
На дах соломи наберем.
Жінки і хлопці в вишиванках,
Взуття – червони чобітки,
Узимку інша одяганка:
На свитках – довгі завитки.
Якщо на південь ми поїдем,
То в Запоріжжя попадем
І козаків ми тут зустрінем
Зі списом, шаблею, ножем.
Вони країну боронили
Від усіляких ворогів,
І рідну землю захистили,
Свою домівку, мову, спів.
Прямуємо тепер до Центру,
Дніпро тут хвилями шумить,
І славний Київ, країни серце,
Каштанів листям шелестить.

На півночі від Києва Полісся
Складається із мішаних лісів,
В яких гуляють лось, кабан, лисиця,
А в річках водиться багато окунів.
Поліщуки – це жител Полісся,
Вони всі звичаї, обряди бережуть,
Тут дуже люблять українську пісню,
Кордони також пильно стережуть.
На півдні від столиці України
Поділля перед нами розляглось.
Тут битви відбувались без упину,
І пам’яток багато збереглось.
Живуть тут українські люди,
Їх подолянами зовуть,
Вони церкви побудували всюди,
А ще малюють, шиють та плетуть.

Галичина знаходиться на заході країни,
Туристи в місто Львів приїздять звідусіль,
Бо слава цього міста ніколи не загине,
Не страшна галичанам ніяка заметиль.
Ці люди дуже люблять Вкраїну-батьківщину,
Заради неї здатні життя своє віддать,
Спроможні на здолання всілякої вершини,
За волю й незалежність готові воювать.
В карпатських горах проживають бойки,
Гуцулів, лемків теж зустрінеш тут,
Вони долають труднощі без крику, зойків,
В любові до країни діти тут ростуть.
І до Волині можна завітати,
І в Буковину ми знайдемо путь
І в Закарпатті будуть вас вітати,
Любові зерна всюди проростуть.
Отож, давайте разом всі дружити,
Ми - українці, ми – одна сім’я,
Своїй країні будемо служити,
Бо українці – наше це ім’я!
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Конкурс читців патріотичної поезії
До річниці з дня народження Т.Г.Шевченка у ХЗОШ №95 відбувся
конкурс читців патріотичної поезії.
Перемогу у номінаціях здобули:
У номінації "Приховані таланти" - Лузгін Микола, 8-А кл.
У номінації "За артистичне виконання" - Денисенко Вікторія, 6-Б кл.
У номінації "Найстаранніший учасник" - Широкова Владислава, 9-Б кл.
У номінації "За оригінальне виконання" - Цьома Анна, 8-Б кл.
У номінації "Підкорювач сердець" - Герасименко Анна, 7-Б кл
Дипломи третого ступеня отримали:
Чернишева Орина, 9-А кл.
Ащеулова Дар'я , 6-А кл.
Єурова Аліса, 5-А кл.
Дипломом другого ступеня нагороджені:
Шишенко Анастасія, 5-Б кл.
Коняшенко Анастасія, 7-А кл.
Диплом першого ступеня завоювала учениця 8-Б класу Цьома Анна.

Участь в акції зі збору та переробки пластикових кришечок
для протезування воїнів АТО
Ми приєдналися до всеукраїнської акції зі збору пластику для протезування воїнів АТО.
Як це працюватиме
Пластикові кришки дробляться в гранули і використовуються як сировина або продаються. Виручені кошти
спрямовуються на протез для конкретного бійця.
Акція водночас вирішує дві проблеми - екологічну та
соціальну. Її вже підтримали Міністерство екології України,
бізнес і багато волонтерів. Зважаючи на масштаби акції,
фонд ОВЕС закликає не зупинятися і приєднуватися. Що
більше добровольців візьмуть участь у цій справі, то більшій кількості воїнів АТО вдасться повернутися до нормального життя. Попереду серйозна робота: на один якісний індивідуальний протез потрібно 80 тис. пляшок із кришками.
В нашій школі найбільш активними учасниками
акції стали учні 2-Б та 3-А класів.
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