
 

  

Нещодавно  у нашій школі проходила акція – «Здай  40 кг 
макулатури – збережи дерево».   Всі небайдужі до охорони 

навколишнього середовища принесли макулатуру. Любов 
Володимирівна Котяй зафіксовувала  інформацію про зібране 
учнями та підвела підсумок. Найактивнішими були – 2А – 110 кг, 
4Б – 124 кг, 4В – 370 кг, 5б – 130 кг,  6А – 147 кг.  Кілограм до 
кілограма. Загальними зусиллями вдалося врятувати аж 35 дерев, 
адже зібрано понад тонну макулатури. Дякуємо всім, хто долучився 
до акції. Особливу подяку оголошуємо учням 4В класу та Ларисі 
Антонівні Примачок. Вони здали найбільшу кількість макулатури – 
370 кг. 

 

 
 

З 13 по 23 листопада у школі 
проходила декада безпеки 
дорожнього руху. У рамках 
декади в 1-11 класах проведена 
бесіда "Будь обережним на 
дорозі", рольова гра в 1-4 класах 
"Про що говорить Світлофор?", 
рольова гра в 5-9 класах "Закони 
вулиці не забувай!", вікторина в 
1-4 класах "Ще раз про 

 

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, 

треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  
                                                                                                                                                                              А. Барбюс 
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правила  дорожнього руху", свято для учнів 3-іх класів "В гостях у 
Світлофора". Свято було дуже цікавим, бо говорили про серйозне,  
жартуючи. Казкові герої на своєму прикладі показали як правильно 
вести себе на дорозі. І до чого може призвести знехтування правил 
дорожнього руху.  

Закінчилася декада безпеки дорожнього руху зустріччю з 
інспектором ДАІ Олександром 
Вікторовичем Тропотягою, який 
розповів учням, як уберегтися від 
нещасних випадків на дорозі.  Це 
була не просто лекція, а бесіда із 
запитаннями та відповідями. Діти 
задавали питання, які найбільше їх 
цікавили, та отримали на них 
вичерпні відповіді. Олександр 
Вікторович у свою чергу давав 
завдання та перевіряв знання з 
правил дорожнього руху.  Іспит 
пройдено – знання міцні, отже, й на практиці використовуються. 

 
 

 

23 листопада учні 11-Б класу 
разом зі своїм класним керівником 
Оленою Володимирівною 
Кольосою провели 
загальношкільну лінійку 
"Збудуймо пам´яті негаснучий 
собор" для учнів 1-11 класів.  

Одинадцятикласники 

розповіли про причини та наслідки 
страшного Голодомору 1932-33 рр.: 

Чи можливе? Чи таке можливе? 
Чи колись повірить чоловік, 
Щоб родючі українські ниви 

Народили 33-ій рік? 
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Ні труни, ні хрестів... 
Чорна сповідь моєї Вітчизни 

І її затамований гнів. 
Звучать спогади наших земляків про ті жахливі події,  уривки з 

досліджень українських та зарубіжних істориків. Багато цікавих 
фактів розповів учням священик Микола Гопайнич. 

На вшанування світлої пам´яті жертв Голодомору в Україні 1932-
1933 рр. оголошено хвилину скорботи. 

 24 листопада 2012 року, вся Україна й увесь світ вшановув 
пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. У книзі 
Пам'яті закарбовано все: і життя людини, і життя країни. На жаль, 
багато сторінок списано криваво-чорним кольором. Болючий слід в 
історії людства залишив Голодомор 1932-1933 років, який забрав із 
життя мільйони українців. 
Голод - не тільки смерть, це суцільна духовна руїна, загибель 
здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної 
мови, традицій. Тяжкі наслідки цього глибокого потрясіння ми 
відчуваємо по сьогодні. Крізь муки і болі торує свій шлях Україна... 

 

 

Шкільна пора - одна з 
найкращих у житті кожної 
людини. Це і навчання, і пустощі, і 
цікаво проведений час. Навіть 
перша шкільна любов, яка, 
здебільшого, буває недовгою, але 
запам’ятовується назавжди. 

Школа – це ще й підготовка до 
дорослого життя. Допомагає у 
цьому учнівське самоврядування, 

яке неможливе без авторитетних 
лідерів. 

28 листопада відбулися вибори 
до  шкільного учнівського 
парламенту. Це були справжні 
вибори. Передвиборча агітація, 
програми кандидатів, виборча 
комісія, бюлетені, скриньки для 
голосування.  



     У результаті голосування, у якому взяли участь усі учні школи та 
педагогічні працівники, до парламенту потрапили 40 учнів 5-11 
класів, серед яких 13 хлопців та 27 дівчат. Наступного тижня 
відбудеться перше засідання нового парламенту  та розподіл 
парламентарів по комітетах.   

У школі триває декада математики, 
інформатики та економіки 

До вашої уваги  на сторінках газети пропонуємо фоторепортаж 
заходів, а детальнішу інформацію можна отримати на нашому 
шкільному сайті. 
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