
         Хто носив галстуки 

червоні? Хто «завжди 

був готовий»? Хто носив 

пілотку? ПІОНЕРИ!!! 

Після досягнення 

9 років, після затвер-

дження на зборі загону 

була- посвята в піонери. 

Піонер зобов'язаний був 

носити червоний галстук 

Кожен школяр повинен 

був вміти зав'язувати 

його особливим вузлом. 

Ганьбою вважалося 

прийти в школу без кра-

ватки, з пом'ятим крава-

ткою чи наспіх зав'яза-

ним. Піонер повинен 

бути охайним, акурат-

ним і з гордістю носити 

піонерську символіку. 

Три кінця краватки сим-

волізують непорушну 

єдність трьох поколінь: 

піонерів, комсомольців 

та комуністів. 

Девіз звучав так: 

«Піонер, до боротьби за 

справу Комуністичної 

партії Радянського Сою-

зу будь готовий!», і від-

повідь : «Завжди гото-

вий!».  

В цілому піонерська 

організація замислюва-

лася як ціла структура з 

виховання молоді. Ді-

тям прищеплювалися 

правильні моральні 

принципи і норми. Не-

хай це підносилося за-

надто урочисто, але ді-

тям подобається відчу-

вати свою значимість. 

А скільки корисних 

справ було організова-

но людьми в червоних 

краватках: збір макулатури 

та металобрухту, гра 

«Зірниця», пионербол, скі-

льки бабусь переведено 

через дорогу, скільки знято 

кошенят з дерев ... а в ці-

лому виходило, що діти і 

підлітки зайняті справою. 

Підготувала Мудра Ірина 

 

Ким були наші батьки??? 

Де відпочивали «червоні галстуки»? 

Р о з т а ш у в а л и с ь 

табори в гарних місцях з 

багатою природою. Діти 

були захоплені піонерсь-

кою романтикою, різно-

манітно проводили час, 

використовуючи цей від-

починок не лише для 

дитячих забав, але й для 

самовиховання та самоо-

світи. Під керівництвом 

вожатих творчо проводили 

час: співали пісні й самі 

писали частівки, у яких 

висміювали недоліки това-

ришів. Численні зразки 

піонерської творчості, осо-

бливо якщо вони були про-

сякнуті комуністичною 

романтикою, потім актив-

но друкували в газетах. 

Серед завдань літ-

ньої роботи піонерів, най-

важливішими були: фізич-

не оздоровлення піонерів, 

посилення зв'язку між мі-

ськими й сільськими піо-

нерськими загонами, орга-

нізація навколо піонерів 

селянських дітей. Підкрес-

лювалося, що піонерів тре-

ба притягувати до суспіль-

но-трудової роботи в сіль-

ському господарстві й мі-

с ь к о м у  б л а г о у с т р о ї 

(шляхом організації сільсь-

когосподарських дослідни-

цьких ділянок, літніх май-

данчиків для малят тощо). 

Популярністю серед піоне-

рів користувалися табори-

кочівлі й тривалі екскурсії. 

Підготувала : 
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Випуск 1 

Вогник  

Піонерка 

В цьому випуску: 

Ким були наші батьки? 1 

Де відпочивали 

«червоні галстуки»? 

1 

Лист з піонерського 

табору 

2 

Символи і ритуали  

піонерської організації 



Наша адреса: 

М. Тернопіль, вул. Юності 1 

Телефон: (0352)43-25-58 

Факс: (352)43-25-56 

Эл. почта: .shool12@.com 

ПІОНЕР 

      І  

Я  не  поет  і  не  історик,  ні! 

 Я  -  піонер  з  сокирою  важкою:  

Терен  колючий  в  рідній  стороні  

Вирубую  трудящою  рукою.  

Не  раз  кроплю  свою  роботу  й  кров'ю, 

 Да  весело  так  поратись  мені.   

         ІІ  

З  великого  насліддя  по  князях  

Зробили  козаки  нам  дике  поле,  

Все  в  бодяках,  тернах  да  в  чагарах,  

Кому  на  радощі,  кому  на  горе. 

 Насліднє  поле  без  устанку  коле  

Правицю  у  тяжких  її  трудах.   

         ІІІ  

Нехай  сумують  інші,  не  сумуй,  

Робітнику  безплатний,  піонере.  

І  кожного  на  подвиг  свій  готуй,  

Кому  твою  дорогу  Праця  стеле.  

Коли  ж  орда  про  тебе  брехні  меле,  

Ти  на  дурну  дурноту  мовчки  плюй. 

Пантелеймон Куліш 

балон вибухне?  

Мокра деревина не горіла, 

але одна з наметів згоріла. 

А також частина нашого 

одягу. Ігор буде прикольно 

виглядати, поки у нього 

знову не відросте волосся. 

Ми повернемося додому в 

суботу, якщо вожатий Сер-

гій полагодить машину. 

Він не винен в аварії. Галь-

ма працювали нормально, 

коли ми їхали. Вожатий 

Сергій сказав, що в такій 

старій машині обов'язково 

буде щось ламатися, може 

бути, тому її вже не стра-

хують. Ми думаємо, це 

кльова машина. Йому все 

одно, якщо ми її забруд-

нить, а якщо спекотно, то 

іноді він дозволяє нам їха-

ти на передній решітці. 

Коли 10 чоловік в машині, 

то стає спекотно. Він до-

зволяв нам кататися в при-

чепі, поки міліціонер на 

шосе не зупинив нас і не 

поговорив з нами. Вожатий 

Дорогі мама й тато, наш 

вожатий сказав нам напи-

сати своїм батькам, якщо 

ви бачили повінь по телеві-

зору і хвилюєтеся. Ми в 

порядку. Змило тільки од-

ну з наших наметів і 2 спа-

льних мішка. На щастя, 

ніхто з нас не потонув, 

тому що коли це сталося, 

ми всі були на горі й шука-

ли Ваську. Ах так, будь 

ласка, зателефонуйте мамі 

Васьки і скаже їй, що він в 

порядку. Він не може писа-

ти з-за гіпсу. Мені вдалося 

поїздить в рятувальному 

джипі. Це було кльово. Ми 

б ніколи його не знайшли в 

темряві, якби не блискавка. 

Вожатий Сергій розсердив-

ся на Васька за те, що він 

пішов у гори один, не ска-

завши нікому. Васька ска-

зав, що говорив йому, але 

це було під час пожежі, так 

що він, можливо, і не чув 

його. А ви знали, що якщо 

підпалити газ, то газовий 

Сергій – кльовий хлопець. 

Не турбуйтеся, він – хоро-

ший водій. Насправді, він 

вчить Свєтку водити на 

гірських дорогах, коли там 

немає машин. Все, що ми 

там коли-небудь бачили, 

були вантажівки, що пере-

возять колоди.  

Сьогодні вранці всі хлопці 

стрибали зі скель і плавали 

в озері. Вожатий Сергій не 

пустив мене, тому що я не 

вмію плавати, а Васька 

боявся, що потоне через 

гіпсу, тому він дозволив 

нам взяти каное і покатати-

ся по озеру. Було здорово. 

Під водою все ще можна 

бачити дерева від повені. 

Вожатий Сергій не така 

скалка, як інші вожаті. Він 

навіть не Нудель з приводу 

рятувальних жилетів. Йому 

доводиться багато часу 

проводити з машиною, 

тому ми намагаємося не 

турбувати його.  

Лист з піонерського табору 

ТЗОШ № 12 

Піонери Іванов, Пет-

ров, Сидоров під ревіння кла-

ксонів і вереск гальм відваж-

но перевели бабусю через 

трасу зі жвавим рухом, хоч та 

і виривалася, намагаючись 

прошмигнути в пішохідний 

перехід… 

ВЕСЕЛА ХВИЛИНКА 

Вгадайте що? Ми всі пройш-

ли курс з надання першої ме-

дичної допомоги. Коли Олег 

пірнув в озеро і порізав свою 

руку, ми бачили, як діє джгут. 

Мене і Славіка знудило, але 

вожатий Сергій сказав, що, 

можливо, це лише отруєння 

від залишків курки. Він ска-

зав, що вони також труїлися, 

коли їли у в'язниці. Я такий 

радий, що він вийшов і став 

нашим вожатим. Він сказав, 

що дізнався напевно, як зро-

бити життя краще, поки від-

сиджувався. До речі, а що 

таке педофілія? Ну, гаразд, 

мені треба йти. Ми їдемо в 

місто, щоб відправити наші 

листи і купити вазелін. Ні про 

що не турбуйтеся.  

Ми в порядку.  

Цілу, Андрійко. 

 Підготував: 

Безпалько Андрій  

http://chatlogi.info  

ВІТАЄМО!!!!!

Сухінську Вікторію уче-

ницю 11-А класу з ДНЕМ 

НАРОДЖЕННЯ!!! 

SUPER!!! 


